Veiligheids-, gezondheids- en milieureglement (VGM) van KUYPERS KESSEL
Bij de uitvoering van werkzaamheden gelden voor alle medewerkers
van KUYPERS KESSEL en voor de medewerkers van door ons
gecontracteerde onderaannemers de procedures zoals opgenomen
in het VGM handboek en in het kwaliteitshandboek van KUYPERS
KESSEL. Een uittreksel van deze procedures en voorschriften op
het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu is hieronder
weergegeven. Onderstaande voorschriften gelden voor alle
werknemers van KUYPERS KESSEL, inleenkrachten en alle
onderaannemers die zich op een werkterrein van Kuypers bevinden.
1. Voor aanvang van de werkzaamheden en bij het betreden van een
werkterrein van Kuypers dient u zich te melden bij de uitvoerder of
een van de personeelsleden van KUYPERS KESSEL.
2. De onderaannemer dient een “Eerstverantwoordelijke van de
onderaannemer op het werk” te benoemen. Deze persoon is het
aanspreekpunt van de VGM Coördinator op het werk m.b.t. alle
VGM-zaken en is verantwoordelijk op het gebied van VGM-zaken van
de medewerkers van de onderaannemer. Tijdens de eerste
besprekingen op het werk met de uitvoerder of voorman van Kuypers
B.V. zal de eerstverantwoordelijke van de onderaannemer eventueel
speciale VGM-instructies ontvangen. Verder wordt in dit overleg
gesproken over specifieke VGM-zaken voortvloeiende uit de
werkzaamheden van de onderaannemer.
3. De VGM Coördinator op het werk is verantwoordelijk voor alle
activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wie
verantwoordelijk is voor de VGM coördinatie is vastgelegd in het
logboek/veiligheids- en gezondheidsplan.
4. U dient de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te
dragen. De VGM Coördinator ziet erop toe dat dit ook gebeurt.
•

Veiligheidshelmen: indien gevaar bestaat van verwonding door
vallende stoffen, dan wel door het stoten van het hoofd (b.v. onder
kraanbereik of op / onder steigerwerken).

•

Veiligheidsschoenen: op het werk altijd, met uitzondering van de
kantoor- en schaftruimtes.

•

Reflecterende kleding: bij werkzaamheden op of in de nabijheid van
openbare wegen of daar waar de kans bestaat letsel op te lopen door
niet tijdig gezien worden door bestuurders van voertuigen of
materieel.

•

Gehoorbescherming: bij werkzaamheden als slijpen, boren, frezen,
trillen, slaan, kloppen of andere werkzaamheden waarbij men wordt
blootgesteld aan lawaai.

•

Veiligheidsbril: bij werkzaamheden waarbij metaal- en stofdeeltjes of
andere stoffen in de ogen kunnen raken.

5. Er dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van deugdelijk en
gekeurd (klim- en hijs)materieel en gereedschap. Meldt afwijkingen
aan de uitvoerder of voorman zodat deze passende maatregelen kan
treffen.
6. Klimmaterieel dient op een stabiele ondergrond te worden geplaatst.
7. Risicovolle werkzaamheden , zoals het werken met vluchtige stoffen,
het werken in besloten ruimtes , etc. mogen alleen worden uitgevoerd
indien de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
8. Indien geen logboek/V&G-plan voorhanden is worden afspraken over
VGM-zaken vastgelegd middels project documentatie.
9. Ongevallen, incidenten en onveilige situaties dienen direct te worden
gemeld aan de VGM Coördinator c.q. de uitvoerder of voorman.
Deze informeert samen met de melder de Arbo-Coördinator van
Kuypers middels een (bijna)ongevallen/incidenten-rapport. De
handelswijze van ongevallen en/of incidenten staat beschreven in het
noodplan dat bij de uitvoerder of voorman aanwezig is.
In algemene termen geldt:
Ingeval van kleine branden:
•
•
•

Zelf blussen of door de beschikbare BHV’er laten blussen.
VGM Coördinator c.q. uitvoerder of voorman waarschuwen.
Indien mogelijk brandbare stoffen van brandhaard verwijderen.

Ingeval van grote branden:
• De andere medewerkers en eventuele bewoners waarschuwen
• De brandweer waarschuwen, telefoon 112.
• VGM Coördinator c.q. uitvoerder of voorman waarschuwen.

•

Indien mogelijk brandbare stoffen van brandhaard verwijderen.

Ongeval
• Breng het slachtoffer in veiligheid indien er sprake is van een
levensbedreigende situatie. Laat het slachtoffer nooit alleen.
• Waarschuw (of laat waarschuwen) de VGM Coördinator c.q.
uitvoeder of voorman, EHBO’er, een arts en/of ambulance;
telefoon 112.
• Verplaats het slachtoffer alleen op instructie van de EHBO’er of
het aanwezige ambulance personeel.
Milieu-incidenten
• De andere medewerkers en eventuele bewoners waarschuwen,
• VGM Coördinator c.q. uitvoerder of voorman waarschuwen,
• Tracht de gevolgen van het incident te beperken indien dit geen
gevaar oplevert voor de eigen veiligheid en gezondheid.
10. Op elk werk zijn EHBO-middelen aanwezig. De onderaannemer dient
zelf voor brandblusmiddelen te zorgen indien zijn werkzaamheden dit
vereisen. Ingehuurde voorzieningen dienen voorzien te zijn van
brandblusmiddelen indien de omstandigheden dit vereisen.
11. VGM risico’s verbonden aan door KUYPERS KESSEL uit te voeren
activiteiten zijn bekend. VGM-risico’s verbonden aan de
werkzaamheden van onderaannemers dienen bij de onderaannemer
bekend te zijn en moeten worden doorgesproken met de uitvoerder of
voorman van KUYPERS KESSEL voor aanvang van de genoemde
werkzaamheden.
12. Niet in de risico-inventarisatie opgenomen werkzaamheden, die
tijdens de uitvoering aan het licht komen, worden door de uitvoerder
of voorman in het logboek/V&G plan gerapporteerd.
13. Afvoeren van chemisch afvalstoffen dient volgens de afspraken
vastgelegd in de opdracht te worden uitgevoerd.
14. Werkverkeer heeft op de bouwplaats en op andere werkterreinen
altijd voorrang. Parkeer uw auto op het daarvoor bestemde
parkeerterrein.
15. Tijdens de werkpauze dient gebruik gemaakt te worden van de
daarvoor bestemde ruimtes.
16. Alle materiaal en gereedschap dient te worden opgeslagen in de
daarvoor bestemde ruimtes.
17. Het gebruik van alcoholische dranken, drugs of andere stimulerende
stoffen is niet toegestaan. Roken tijdens het werk wordt ten strengste
afgeraden en is in de schaftruimte van KUYPERS KESSEL niet
toegestaan.
18. Hygiëne
• Houdt toilet- en schaftruimtes schoon.
• Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken of containers.
• Maak gereedschap/materieel na gebruik goed schoon, zodat dit
altijd weer direct gebruikt kan worden.
19. Het werkgebied dient zodanig te worden ingericht dat de
werkzaamheden op een veilige, gezonde en milieu- verantwoorde
wijze kunnen worden uitgevoerd.
20. De borden, aanduidingen en de alarm- of ontruimingsprocedures van
de opdrachtgever dienen ten alle tijde te worden nageleefd.
21. Medewerkers van KUYPERS KESSEL en personeel van door ons
gecontracteerde
onderaannemers
zijn
verplicht
voorlichtingsbijeenkomsten van opdrachtgevers bij te wonen
22. Regelmatig worden op het werk toolboxmeetings gehouden tussen
de uitvoerder/voorman en medewerkers van KUYPERS KESSEL;
ook medewerkers van door ons gecontracteerde onderaannemers
dienen hieraan deel te nemen.
23. Regelmatig worden werkplekinspecties gehouden waarbij de naleving
van VGM-zaken centraal staat. Ook werkzaamheden van door ons
gecontracteerde onderaannemers worden hierin betrokken.
24. Alle markeringen dienen opgevolgd te worden.
25. Indien iemand zich niet houdt aan de eisen van dit reglement heeft
de projectleiding of directie van KUYPERS KESSEL het recht de
persoon van het werkterrein te verwijderen.

V003/01022014

