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VGM overleg 

 
Voorlichting & instructie  
Er dient minimaal 10 werkdagen voor de uitvoering een Startwerkgesprek te hebben plaatsgevonden 
(bespreken VGM-deelplan met uitvoerder). Voordat werknemers op de bouwplaats mogen starten, dient elke 
werknemer een projectgerichte instructie te hebben gevolgd. Alle werknemers die zich op ons project bevinden 
moeten via Projectbox digitaal geregistreerd zijn (u krijgt hiervoor een digitale uitnodiging). Alle werknemers 
dienen de projectintroductie met goed gevolg te doorlopen (controle voor start werkzaamheden).   
 
De volgende vormen van voorlichting en instructie verzorgt u minimaal: 
 
- Vóór aanvang werk: instructie eigen werkzaamheden  
- Vóór aanvang werk: risico’s en maatregelen  
- Tijdens uitvoering: zoals toolboxmeetings   
- Na aanwijzingen Hurks / Inspectie SZW (Arbeidsinspectie)   
 
Vóór aanvang werk 
U dient ervoor zorg te dragen dat al uw op dit project aanwezige medewerkers deze voorlichting en instructie 
aantoonbaar hebben gehad. Kopieën van de gegeven voorlichting en instructie dienen aan de uitvoerder te 
worden overhandigd, inclusief de presentielijst van de aanwezigen. 

 

Iedere aannemer dient zijn werknemers en zijn onderaannemers vooraf te informeren over de na te leven regels 

ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Het gaat hierbij om regels die gelden voor dit project, maar ook om 

taakgerichte maatregelen (LMRA). Alleen wanneer de medewerker ervan overtuigd is dat de werkzaamheden 

veilig kunnen worden uitgevoerd vangt hij/zij de werkzaamheden aan. 

 

Tijdens uitvoering en na aanwijzingen Hurks / ISZW 
De opdrachtnemer is verplicht tot het geven van periodieke voorlichting en instructie over de VGM-risico’s en de 

te nemen maatregelen aan het voor hem werkende personeel. Deze gegeven voorlichting moet de 

opdrachtnemer schriftelijk vastleggen. De opdrachtgever heeft altijd de mogelijkheid om de afschriften in te zien. 

 

Indien door Hurks noodzakelijk geacht of indien door de werkgever noodzakelijk geacht, vindt overleg tussen 

verschillende organisaties plaats. Dat kan middels dagstarts, maar ook werkbesprekingen of andere manieren. 

Het is in ieder geval van belang dat hetgeen besproken ook verder gecommuniceerd wordt met de 

medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld via een toolboxmeeting. Het is voor Hurks altijd mogelijk verslagen van 

overlegvormen in te zien. 

 


