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Handboek VCA 2008/5.1 Holland Packing B.V. 

 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleidsverklaring Holland Packing B.V. 

 

1. De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het Veiligheids, Gezondheids en Milieu beleid 

(voortaan VGM genoemd) binnen Holland Packing vindt plaats binnen de kaders van het 

vastgestelde algemene bedrijfsbeleid (bedrijfseconomisch-, commercieel-, technisch-, 

productie-, en sociaal beleid) en vormt als zodanig een integraal onderdeel van het algemene 

bedrijfsbeleid. 

 

2. De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het VGM beleid is gericht op het optimaliseren 

van de aspecten, veiligheid, gezondheid en milieu en levert derhalve de volgende algemene 

doelstellingen op: 

 Het streven naar een veilige arbeidssituatie, voor zowel medewerkers van Holland 

Packing als voor derden; 

 Het streven naar een goede (preventieve) bescherming van de gezondheid; 

 Het streven naar welzijn bevorderende werkwijzen en werkomstandigheden; 

 Het streven naar een zo laag mogelijke belasting/aantasting van het milieu; en 

 Het voorkomen van materiële en milieuschade. 

 

De directie is zicht er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de 

medewerker, maar ook die van de opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde 

doelstellingen geven immers direct en indirecte aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het 

voorkomen van (materiële) schade aan mens en milieu en een reductie van kosten. 

 

3. Het streven van Holland Packing is gericht op een continue verbetering van de VGM 

prestaties. Het VGM beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en wordt zo nodig tussentijds 

bijgesteld. 

 

4. Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie, wordt geëist dat zij de doelstellingen van 

de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar 

arbeid uitvoert, overeenkomstig de veiligheidsregels van het bedrijf. Bovendien wordt van 

iedereen verwacht dat men collega’s, die op een onveilige en/of ongezonde manier arbeid 

verrichten, hierop attent maakt. 

 

5. Holland Packing laat zich, daar waar nodig, op de ontwikkeling en uitvoering van het VGM 

beleid adviseren door deskundigen van gecertificeerde diensten. 

 

6. Op regelmatige basis wordt het VGM-beleid en uitvoering, in verschillende overleggen 

besproken. 
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