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BELEIDSVERKLARING

VGM Beleidsverklaring

Het beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) zal door de
directie van Pirtek* gevoerd worden als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid.
Zij zal ten minste voldoen aan de wettelijke eisen, voortvloeiende uit de in Nederland
van kracht zijnde wetgeving, eisen zoals vastgesteld binnen de VGM Checklist
Aannemers (VCA.) en door haar opdrachtgevers kenbaar gemaakte eisen. Hierbij
wordt gestreefd naar het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade
en continu verbeteren van prestaties op het gebied van VGM.

De verantwoordelijkheid voor de vaststelling en uitvoering van het beleid berust bij de
directie. Voor het uitvoeren van het beleid zal de directie een beroep doen op de
betrokken werknemers en stelt de directie middelen ter beschikking. Voor de
coördinatie van het VGM beleid zijn VG-coördinatoren aangesteld.

De verantwoordelijkheid van werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden
en milieu z\n direct een uitvloeisel van de wijze van uitvoering van hun
werkzaamheden. Zq zullen bij de uitvoering van het beleid worden betrokken en
geÏnformeerd over de aard van de risico's bij de uit te voerenwerkzaamheden.

De effectiviteit van dit beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd. Verslaglegging
hieromtrent vindt plaats in de directiebeoordeling. Als input voor de directiebeoordeling
maakt de directie onder meer gebruik van resultaten van interne audits,
ongevallenregistraties en het plan van aanpak behorende bij de Risico lnventarisatie
en Evaluatie.

Wanneer dit noodzakelijk blijkt zal de organisatie maatregelen treffen teneinde
gesignaleerde tekortkomingen te corrigeren. De voortgang van de opvolging van deze
corrigerende maatregelen wordt aan de directie gerapporteerd.
Het VGM beleid zal ten minste iedere 3 jaar worden geëvalueerd en indien
noodzakelijk, worden geactualiseerd.
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* Onder directie wordt verstaan: de directie van Pirtek Benelux als ook de franchisenemer van het
desbetreffende Pirtek Center
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