
 
 
 

 

VGM-BELEIDSVERKLARING 
 
 

De directie van G.J. Derksen Infra is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met 

betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). 

 

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden 

zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het 

algemene bedrijfsbeleid. Het VGM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, materiële en 

milieuschade te voorkomen. Dit geldt voor al onze medewerkers: vast, tijdelijk en 

ingehuurd. 

Veiligheid, gezondheid en zorg voor het personeel staan als doel binnen de 

bedrijfsvoering voorop. Door het tot een minimum beperken van ziekteverzuim, 

arbeidsongeschiktheid, persoonlijk letsel, onveilige situaties, VGM-incidenten, gevaar 

voor derden, milieuschade en materiële schade wordt aan dit doel gewerkt. Dit is 

opgenomen in ons VGM- en MVO-beleid. Maatschappelijk verantwoorde 

arbeidsvoorwaarden en Duurzame Inzetbaarheid maken deel uit van ons MVO-beleid. 

 

Om ons MVO- en VGM-beleid te kunnen uitvoeren is het kennisniveau en VGM-

bewustzijn/-gedrag van de medewerkers van groot belang. Er wordt constant gestreefd 

naar het optimaliseren van de kennis van de medewerkers. Voor een juiste uitvoering 

van het beleid wordt vertrouwd op onze medewerkers. Zij worden geacht zich in te 

zetten om de belangen van GJ Derksen Infra te behartigen en de continuïteit te 

waarborgen. Periodieke toetsing van de organisatie, de directie en medewerkers vormen 

een aanspreekbaar onderdeel van onze bedrijfsvoering. 

 

Om onze opdrachtgevers correct van dienst te kunnen zijn is ons kwaliteitsbeleid de 

norm. Tevens werken wij met hen samen om het veiligheidsbewustzijn/-gedrag te 

bevorderen. VGM-inspecties, melding en onderzoek van VGM-incidenten worden ingezet 

om ons kwaliteitsniveau en VGM-bewustzijn te handhaven en waar nodig te verbeteren.  

 

Leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd teneinde te waarborgen dat ze 

aan onze kwaliteit- en VGM-eisen voldoen en daarmee ook aan die van onze 

opdrachtgevers.  

 

Het verstrijken van een periode van 3 jaar of veranderingen in wetgeving en/ of 

bedrijfsvoering leiden automatisch tot wijziging van dit document. 
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