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Ploegam realiseert zich dat werken in de Grond-, Weg- en Waterbouw VGM-risico’s met zich 

meebrengt. Wij willen die risico’s beperken door in onze werken de veiligheid en gezondheid van 

onze medewerkers te borgen én het effect van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu zo klein 

mogelijk te houden. Uiteraard zijn al onze uitvoerende bedrijfsonderdelen VCA- gecertificeerd.  

VGM is meer dan alleen het naleven van regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag. Zorg ervoor 

dat jij en je collega's veilig werken en hierbij het milieu zo min belasten. Zo komt iedereen 's 

avonds weer veilig thuis en behouden we een leefbare wereld voor de toekomstige generaties.  

Het is de verantwoordelijkheid van de directie en alle leidinggevenden binnen de organisatie om 

toezicht te houden op de naleving van de volgende pijlers, en waar nodig te verbeteren: 

• Verandering van kennis, houding en gedrag op het gebied van veiligheid, gezondheid 

en milieu; 

• Het bereiken van een eenduidig en uniform VGM-niveau; 

• Samenwerking aan veiligheid, gezondheid en milieu in de keten*; van opdrachtgever 

tot leverancier en van aanbesteding tot uitvoering. 

*D.m.v. samenwerking in de keten willen we Veiligheid naar een hoger plan tillen, daarom onderschrijven we de Governance 

Code Veiligheid in de Bouw 

*D.m.v. samenwerking in de keten willen we Milieubesparing naar een hoger plan tillen, daarom zijn we actief deelnemer aan het 

HWBP, Groene koers en Duurzaam leverancier. 

Met als doel: 

• Geen ongevallen, geen milieu-incidenten, geen verspilling; 

• Bij (ongevallen met) verzuim wordt gezocht naar passende alternatieve 

werkzaamheden; 

• VGM-bewustzijn Ploegam naar proactief niveau; 

• Duurzame cultuurverandering VGM Ploegam. 

Wat verwachten we van alle leidinggevenden: 

• Toon Veilig-, Gezond en Milieubewust leiderschap: ben het goede voorbeeld; 

• Informeer medewerkers zorgvuldig over de uit te voeren werkzaamheden, algemene 

regels en gedragsnormen; 

• Zorg voor een cultuur en omstandigheden waar medewerkers gestimuleerd worden 

om veilig en milieubewust te werken; 

• Beloon een proactieve inzet op VGM-gebied van medewerkers. 

Wat verwachten we van alle medewerkers: 

• Leef altijd onze algemene regels, gedragsnormen en verzorgde instructies na. 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de risico’s en beheersmaatregelen van jouw 

werkzaamheden en de omgeving waarin je deze uitvoert; 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de wijze waarop je moet handelen in een 

noodsituatie; 

• Controleer de veiligheid van jezelf, het gereedschap / materieel dat je toe gaat passen 

en de omgeving waarin je aan de slag gaat; 
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• Maak collega’s alert op onveilig gedrag of verspilling van materieel/materialen: spreek 

elkaar hierop aan; 

• Informeer jouw leidinggevende over gevaarlijke situaties; 

• Laat je werkgebied veilig en opgeruimd achter; 

 

Deze beleidsverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd en wanneer van toepassing geactualiseerd. 

De VGM-verklaring is opgenomen in MijnPloegam.nl en wordt uitgereikt aan tijdelijke 

medewerkers. 
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