
VGM - instructie
Het is heel belangrijk dat je als flexkracht goed op de hoogte bent van een aantal regels op het gebied
van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Voor Adecco is aandacht voor deze gebieden een
essentieel onderdeel van het ondernemingsbeleid.

1. Algemene veiligheidsregels
Voor je aan het werk gaat, moet je de algemene veiligheidsregels kennen van het bedrijf waarvoor je
gaat werken. Ken je ze niet, vraag er dan naar op je Adecco-vestiging. Denk bij algemene
veiligheidsregels bijvoorbeeld aan: kledingvoorschriften, verkeersregels in en om het bedrijf, speciale
tekens en symbolen (pictogrammen), regels tenaanzien van eten, drinken en roken.
Als je van functie of werkplek verandert, kun je te maken krijgen met weer andere veiligheidsregels.
Wees daarop bedacht en vraag altijd naar de veiligheidsinstructies.

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Bepaalde werkzaamheden vereisen het dragen van PBM. In geval van een ongeval kunnen
PBM letsel voorkomen. Gebruik de verstrekte PBM dus altijd en doe dit op de juiste manier. Meld
schade aan PBM meteen bij je directe chef en vraag zelf om PBM als je twijfelt aan je veiligheid
tijdens het werk.

3. Onveilige situaties en handelingen
Onveilige werkomstandigheden, gevaarlijke situaties of handelingen die kunnen leiden tot ongevallen
of incidenten, moeten altijd direct worden gemeld bij je directe chef en bij je Adecco-vestiging.

4. Orde, netheid en veiligheid
Laat nooit gereedschap, materiaal of andere voorwerpen slingeren op je werkplek. Gebruik
materialen, gereedschap en machines op de voorgeschreven manier. Ga hiermee nooit
experimenteren! Meld schade aan materialen, gereedschappen en machines altijd
onmiddellijk bij je directe chef.

5. Brand- en alarmsignale
Zorg ervoor dat je de regels kent bij brand en andere alarmsignalen. Ontdek je zelf brand, meld dit dan
bij je directe chef. Probeer, indien mogelijk, zelf te blussen, maar let daarbij goed op de instructies op
het blusmateriaal.
Ondergetekende verklaart:

Ondergetekende verklaart:
dat hij/zij bekend is met de inhoud van de bovenstaande instructie met betrekking tot veiligheid,
gezondheid en milieu en zich aan de daarin vermelde regels zal houden. Hij/zij stemt er bovendien mee
in dat administratieve gegevens die verband houden met zijn/haar eventuele ziekteperiode(n) ter
beschikking worden gesteld aan het UWV.

Naam flex-medewerker: Paraaf:

Naam Adecco-medewerker: Paraaf:

Datum:

Met uitzondering van de hierboven beschreven situatie, stelt Adecco nooit buiten jouw medeweten om
gegevens beschikbaar aan derden. Deze verklaring wordt – net als alle andere persoonlijke gegevens
– zorgvuldig bewaard in het personeelsdossier. Voor de bescherming van jouw privacy volgt Adecco
strikte procedures.


