
 
 
 

INTENTIEVERKLARING EN BELEID 

Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) 
 
Als directie van Aqualectra dragen wij de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de 

veiligheid van ons personeel. Het beleid op het gebied van VGM zal door de directie gevoerd 

worden als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en tenminste voldoen aan de 

wettelijke eisen, voortvloeiend uit de Nederlandse wetgeving, eisen gesteld in de VGM 

checklist aannemers niveau VCA* en eisen gesteld in het MVO P certificaat niveau 3. 

 

Het beleid is erop gericht dat: 

- gevaren en risico’s worden vermeden. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is zullen 

wij zorg dragen, dat de gevaren en risico’s voor aanvang van de werkzaamheden 

tot een maximum worden geminimaliseerd; 

- de noodzakelijke middelen om veilig te kunnen werken ter beschikking worden 

gesteld. Tevens wordt toezicht gehouden op het correcte gebruik van deze 

middelen; 

- materiële- en milieuschade zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt; 

- wij streven naar een zo’n min mogelijke belasting van het milieu en een minimaal 

gebruik van energie en grondstoffen; 

- een ieder wordt gemotiveerd om een zo’n groot mogelijk betrokkenheid voor de 

veiligheid, kwaliteit, orde en netheid na te streven; 

- wij persoonlijk letsel zullen voorkomen; 

- wij zorg dragen voor veiligheid van derden. 

 

Ter handhaving en het streven naar een continue verbetering van het veiligheids-, 

gezondheids-, welzijns- en milieubeleid is er een VG functionaris aangesteld en worden de 

benodigde stappen gerelateerd aan bovenstaande onderwerpen geborgd in een VGM 

beheerssysteem, diverse overleggen, alsmede binnen de kwaliteitsoverleggroep en bij 

personeelszaken. 

 

Wij verwachten van alle leden van de organisatie een zichtbare betrokkenheid bij de 

realisatie van de gestelde doelstellingen, zodat blijvende resultaten kunnen worden geboekt 

en streven naar een continue verbetering van systemen en processen. Alle mogelijkheden 

zullen worden aangewend om de beleidsverklaring uit te dragen en in geval van 

meningsverschillen wordt er vanuit gegaan, dat de beleidsverklaring als toetssteen kan 

worden gebruikt. Deze beleidsverklaring zal tenminste iedere 3 jaar geëvalueerd worden en 

waar nodig worden bijgesteld. 
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