Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel.
Toepassingsgebied: Alle afdelingen.
Definities:
VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
Verantwoordelijk en bevoegd: Hoofd afdeling/ploeg.

Checklijst
(Φ aankruisen indien gelezen, begrepen en akkoord)

Algemeen
Φ
Φ
Φ
Φ

Duidelijk stellen wie de verantwoordelijke VGM-coördinator is
(op locatie = uitvoerder).
VGM-beleidsverklaring Jacbo
Kwaliteits-zorgsysteem opgesteld volgens NEN ISO-9002 norm.
VGM-zorgsysteem opgesteld volgens VCA**-norm.

Gedragsregels
Φ
Φ

Algemeen
Verboden

:
:

Φ

Werkplek

:

Φ

Hygiëne

:
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- Aanvang- en eindtijden, pauzes, arbeidstijdenbesluit.
- Het beschikbaar hebben van drugs of medicijnen welke de
bekwaamheid beïnvloeden en/of alcoholhoudende dranken;
- Het bedienen van apparatuur/gereedschappen zonder
hiervoor bevoegd te zijn.
- Controleer eigen werkplek voor het begin van de werkzaamheden;
- Laat werkplek veilig en ordelijk achter;
- Laat geen materiaal of gereedschap slingeren;
- Gebruik apparatuur en gereedschap alleen voor het doel
waarvoor het bedoeld is;
- Onveilige situaties direct melden bij de VGM-coördinator;
- Stel u op de hoogte van alarmeringsmogelijkheden, vlucht
wegen en noodvoorzieningen.
- Zorg voor hygiëne op en om de werkplek;
- Eet alleen in kantine/schaftkeet en daarvoor bestemde
plaatsen;
- Omkleden en wassen.
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Veiligheidsregels
Φ

Arbo-wet

:

Φ

Melden

:

- De Arbo-wet verplicht u bij de werkzaamheden de nodige
voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter
voorkoming van gevaren t.a.v. veiligheid, gezondheid en welzijn
van uzelf en dat van anderen met name:
- arbeidsmiddelen (VGM) op de juiste wijze te gebruiken;
- persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te
gebruiken;
- aangebrachte beveiligingen op de juiste wijze te gebruiken:
- mede te werken aan het georganiseerde VGM-onderrricht;
- indien nodig bij te laten staan door deskundigen.
- Het melden van onregelmatigheden en onveilige situaties aan
de VGM-coördinator (op locatie = uitvoerder);
- Het melden van ongevallen (met verzuim, zonder verzuim,
EHBO) aan de VGM-coördinator (op locatie = uitvoerder).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Φ

Bescherming

:
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- Bij diverse werkzaamheden is het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen verplicht. Deze verplichting wordt vooraf
duidelijk kenbaar gemaakt.
De standaard uitgereikte verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen worden tijdens bedoelde werkzaamheden ten
alle tijden gedragen.
Aan u is uitgereikt (s.v.p. aankruisen):
Φ
veiligheidsschoenen;
Φ
veiligheidshelm;
Φ
gehoorbeschermers;
Φ
veiligheidsbril;
Φ
stoffilter;
Φ
beschermende kleding;
Φ
werkhandschoenen;
Φ
oranje veiligheidvestjes
- Bij het werken op hoogte is valbescherming verplicht en dient
per ploeg beschikbaar te zijn;
- Bij werkzaamheden voor de diverse opdrachtgevers kunnen
speciale
persoonlijke
beschermingsmiddelen
worden
voorgeschreven.
- Wie heeft een EHBO-diploma en waar is de verbanddoos.
- Waar is de brandblusser.
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Specifieke instructie
Φ

Risico/Werkvergunning

Φ

............................................................-

Φ
-

.............................................................
..........................................................................................................................
Voer geen werkzaamheden uit die niet op de
vergunning zijn vermeld.

REGISTRATIE
(gelieve onderstaande volledig in te vullen en te ondertekenen)

VOORBEELD
Medewerk(st)er
Identificatiebewijs

:..............................................................

Naam en voorletters

:..............................................................

Geboortedatum

:..............................................................

Geboorteplaats

:..............................................................

Firma-naam (ingehuurd)

:..............................................................

Handtekening

:..............................................................
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VGM-zorgsysteem
Risico-inventarisatie en maatregelen in uitvoeringsfase

Activiteit

Arbo-risico/oorzaak

Maatregel

Transport

Vallen vanaf
transportmiddel

Goed bevestigen van te
transporteren goederen

Aanrijden/lossen

Bouwplaatsverkeer
Aanrijding/omvallen/
wegzakken

Locatie voorschriften in
acht nemen en alarmering
dmv. zwaailicht en geluid
Draglineschotten

Opstellen/manoeuvreren

Aanrijding/omvallen/
wegzakken

Zich niet in het werkgebied
van de machine bevinden
Zandpakket aangebracht en
ingetrild
Draglineschotten
Goed afstempelen

Boor monteren/wisselen

In boor klimmen en op
hoogte werken

Valbescherming

Hijsen

Vallen van lasten
Wind/manoeuvreren

Zich niet het werkgebied
van de kraan bevinden
Juiste PBM's

Draaiende motoren

Blootstelling aan
overdosis geluid

Juiste
gehoorbescherming

Werksituatie

lichaam beschermen
tegen ongunstige
werkomstandigheden

Toolboxmeetings
Juiste beschermende
kleding

Trekken avegaar

Vallende kluiten uit
spoed schroefpaal

Juiste hoofd- en
voetbescherming

Parkeren materiaal
(overnachten)

Ongewenst bezoek/
vandalisme

Bouwplaatsbeveiliging
Materiaal goed afsluiten
Beschermroosters
plaatsen

Laden/wegrijden

Aanrijding

Locatie voorschriften in
acht nemen en alarmering
met zwaailicht en geluid
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VGM-zorgsysteem
Veiligheids- en gezondheidsplan gedurende de uitvoeringsfase

Algemeen
In het kader van de ARBO-wet zijn alle betrokken partijen verplicht om maatregelen ten
uitvoer te leggen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid
(arbeidsomstandigheden) van de werknemers op het werk. Dit zowel op preventief
(voorkomen van ongewenste gebeurtenissen, als repressief (bestrijden van ongewenste
gebeurtenissen) gebied. De opdrachtgever kan voor de realisatie van het bouwwerk
verplicht zijn volgens het ARBO-besluit vooraf een veiligheids- en gezondheidsplan op te
stellen voor de bouwplaats. Dit plan dient dan hierin opgenomen te worden.
VGM-beleid
Jacbo stelt zich tot doel produkten en diensten te leveren welke beantwoorden aan de
hoogste eisen welke gesteld worden binnen de industrietak. Om dit te verzekeren heeft
Jacbo een VGM-zorgsysteem opgezet. Dit VGM-zorgsysteem heeft tot doel de organisatie zodanig in te richten, dat alle factoren technisch, administratief en menselijk die de
kwaliteit (conform NEN-EN-ISO 9002) van de produkten en diensten beïnvloeden te
beheersen, met name op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (oa.
conform VCA**).
Beschikbaar personeel
Jacbo stelt personeel beschikbaar wat over de juiste kwaliteiten beschikt, om de
opgedragen activiteiten/taken met vakmanschap te realiseren, waarbij de VGM-activiteiten centraal staan.
Voorlichting, onderricht en communicatie
Er bestaat bij Jacbo een eigen doelmatige VGM-voorlichting van (nieuw) personeel. Deze
vindt plaats voor aanvang werk. Voor een opgave zie bijlage VP/FRM-3.01.
VGM-coördinator
Per project is de aanwezige uitvoerder van Jacbo de door de Jacbo-directie aangewezen
VGM-coördinator op locatie.
Startwerkvergadering
Per project wordt bij Jacbo voor aanvang werk deelgenomen aan de startwerkvergadering (overleg) met de op locatie aanwezige verantwoordelijke van de opdrachtgever,
waarbij veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu een vast agendapunt is.
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VGM-zorgsysteem
Veiligheids- en gezondsheidsplan gedurende de uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
De werknemers beschikken bij Jacbo over de juiste beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen,
veiligheidshelmen,
en
indien
nodig
gehoorbeschermers,
veiligheidsbrillen, stoffilters, beschermende kleding/handschoenen en valbescherming
per ploeg. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en de te verwachte risico's
worden aanvullende beschermingsmiddelen verstrekt. Voor een opgave van de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen zie bijlage VP/FRM-8.04.
Noodsituaties
In noodsituaties heeft Jacbo op locatie de noodzakelijke EHBO en brandblusmiddelen
beschikbaar, voor zover de opdrachtgever hier niet in heeft voorzien. Door Jacbo worden
voor de realisatie van de opdrachten geen toxische en chemische middelen gebruikt.
Materiaal/middelen
Jacbo stelt alle benodigde materialen/middelen beschikbaar om de opgedragen taken
optimaal uit te voeren.
Melding van onveilige situaties
Jacbo heeft een procedure beschikbaar welke de registratie regelt van onveilige situaties.
Inventarisatie risico's en maatregelen/voorzieningen op bouwplaats
Jacbo heeft een inventarisatie beschikbaar die aangeeft de risico's welke bij het uitvoeren
van de werkzaamheden zouden kunnen optreden met daarbij de juiste maatregelen/voorzieningen. Voor een opgave zie bijlage VP/FRM-5.02.
Inspecties/verificaties
Jacbo zorgt dat tijdens het gehele produktieproces van de palen, er kwaliteits, veiligheid,
gezondheid en milieu verificaties plaats vinden. Deze worden uitgevoerd door een door
de directie aangewezen persoon.
Produktcertificaat
Jacbo maakt bij het vervaardigen van zijn palen gebruik van toeleveranciers welke
gecertificeerde produkten leveren.
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VGM-zorgsysteem

Opgave van de juiste Persoonlijke Beschermings Middelen bij Jacbo verplicht.
Persoonlijke BeschermingsMiddelen
Functie
VSN

VLN

VHM

GBS

VBL

SF
R

BKG

WSN

Uitvoerder

X

X

X

X

X

X

Machinist

X

X

X

X

X

X

Mixer-chauffeur

X

X

X

X

X

X

- Graafmachinist

X

X

X

X

X

X

- Afwerker

X

X

X

X

X

X

Bezoeker

X

X

X

X

X

X

Monteur

X

X

X

X

X

X

SBL

Medew. bouwplaats:

Definities:
Beschikbaar
VSN
VLN
VHM
GBS
VBL
SFR
BKG
WSN
SBL

X

X

= beheersen + bewaken
= veiligheidsschoenen (standaarduitrusting);
= veiligheidslaarzen (standaarduitrusting);
= veiligheidshelm (standaarduitrusting);
= gehoorbeschermers (afhankelijk van toegestaan geluidsniveau);
= veiligheidsbril (afhankelijk van werkzaamheden);
= stoffilter (afhankelijk van werkzaamheden);
= beschermende kleding (doorwerkkleding, regenkleding en overalls);
= werkhandschoenen (standaarduitrusting);
= speciaal beschermingsmiddel (worden aanvullend verstrekt):
= oa. oranje veiligheidsvestjes voor werken aan de weg verplicht te dragen;
= oa. valbescherming per ploeg beschikbaar, bij werk op hoogte verplicht;
= gebruik verplicht (afhankelijk van werkzaamheden).

Bovengenoemde standaarduitrusting wordt door Jacbo aan de betreffende werknemers beschikbaar gesteld.
Alle betreffende medewerkers dienen er persoonlijk voor te zorgen de juiste PBM beschikbaar te hebben. De
Persoonlijk BeschermingsMiddelen dienen onmiddellijk door de werknemer te worden ingeruild, wanneer
deze niet meer aan de gestelde eisen voldoen.
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