
 

Beleidsverklaring VCA* 2017/6.0  
 
 
De veiligheid, de gezondheid, het milieu en het welzijn van onze medewerkers neemt een belangrijke 
plaats in bij ALLPRO bv . Dit conform de wettelijke regels van de arbeidsomstandighedenwet. 
 
Daarom heeft ALLPRO BV haar beleidsverklaring op het gebied van veiligheid en gezondheid 
opgesteld, waar zowel voor intern als extern gebruik een aantal richtlijnen zijn vastgesteld in het kader 
van het veiligheidsbeheerssysteem. 
 
Ons bedrijf ziet het als een onderdeel van haar bedrijfsvoering om personen, middelen en omgeving 
te vrijwaren van gevaren en gevolgen, veroorzaakt door foutief handelen. Dit foutief handelen moet 
worden voorkomen door een mentaliteit in werken en denken te hanteren en te ontwikkelen, die 
uitgaat van het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten aan onze opdrachtgevers in ieder 
gebied. 
 
Beleid 
 
Het beleid van ALLPRO BV  is gericht op het creëren van een zo veilig mogelijk ergonomisch 
mogelijke werkkring voor de medewerkers. Derhalve wordt er tevens de veiligheid van klanten, 
consumenten en overige betrokkenen bekeken. De glasbewassing werkzaamheden worden door de 
medewerkers en inleners verricht conform het RI&E Glas- en gevelreiniging 
 
Doelstellingen 
 
- Werkzaamheden glasbewassing verrichten conform RI&E Glas- en Gevelreiniging. 
- Gevaren voorkomen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand, 

schade aan eigendommen en schade tengevolge van foute indelingen. 
- Gezonde, ergonomische en veilige werkomgeving. 
- Naleven van de geldende veiligheidsregels en veiligheidsvoorschriften. 
- Toezien op een juiste gebruik van beschermingsmiddelen, producten en (klim-) 

materialen en machines. 
- Medewerkers voortdurend voor de gevaren waarschuwen. 
- Zorgen voor mensen met goede (vak)opleidingen. 
- Zorgen voor het welzijn van medewerkers. 
- Voorkomen van materiele en milieuschade door het werken volgens 

productbeschrijvingen en procedures. 
- Door het houden van Toolbox-meetings en werkgroepen continu te zoeken naar 

middelen en manieren ter verbetering van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Welzijn in 
samenwerking met medewerkers. 

 
Verantwoordelijkheid 
 
Veiligheid is een verantwoordelijkheid voor iedere werknemer van het bedrijf. Daarom verplicht de 
directie van ALLPRO BV   dat er op een verantwoordelijke wijze wordt gewerkt. 
 
In het kader van de nieuwe VCA* 2017/6.0 : 

 
De VGM-coördinator informeert de certificatie-instelling meteen via e-mail, maar nooit later dan na 
1 werkdag, over ernstige veiligheids- en gezondheidsincidenten of overtredingen van veiligheids- 
en gezondheidswet- en regelgeving die de betrokkenheid van het bevoegde gezag (bijvoorbeeld I-

SZW, voorheen Arbeidsinspectie) vereisen”. 
 

“Naleving van de relevante van toepassing zijnde veiligheids-, gezondheids- en milieuwet- en 
regelgeving is een belangrijk doel van het VGM-beheersysteem. Compliance heeft prioriteit binnen  
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het VGM-beheersysteem en zal tenminste jaarlijks aantoonbaar worden beoordeeld door de directie 
en bij voortduring door leidinggevenden en medewerkers voorafgaand aan (d.m.v. LMRA) en 
tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden”. 

 
“Bedrijfs- en projectlocaties waar, al dan niet tijdelijk, geen werkzaamheden plaatsvinden, maar 
die nog onder de verantwoordelijkheid van de organisatie vallen, worden zodanig beheerd, 

onderhouden en/of beveiligd dat de risico’s voor derden (bijvoorbeeld het publiek) op doeltreffende 
wijze zijn beheerst. De  van benodigde beheersmaatregelen worden per afzonderlijk geval 
vastgesteld en geïmplementeerd 

 
 
Krimpen aan den IJssel, 1 januari 2021 
 
 
De Directie 

 


