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Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen  
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van  
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) 
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het ver
sterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere produc
tiviteit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag 
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, 
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is  
de beleidsverklaring.

Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld  hebben 
sportbonden doelen gesteld waar ze zich op willen richten.  
Dit kan variëren van een xaantal medailles op de 
Olympische Spelen tot het winnen van het Wereld
kampioenschap voetbal. Door deze doelen kenbaar te 
maken, weet iedereen waarvoor getraind moet worden, 
en waar mensen en financiële middelen ingezet  
moeten worden.

Doelen stellen werkt zo ook op het gebied van veiligheid,  
gezondheid en welzijn (VGM). Het is belangrijk dat bedrij
ven hun missie en visie vertalen in strategie. Door strate
gische doelen op schrift te zetten kan beleid gevoerd 
worden, zodat voor een ieder duidelijk is wat de intenties 
zijn. Dit op schrift gezet beleid ten aanzien van veiligheid, 
gezondheid en welzijn wordt de VGMbeleidsverklaring 
genoemd. 
Voor de VCAcertificering is de VGMbeleidsverklaring een 
must. Denk nu niet dat deze beleidsverklaring alleen maar 
een papieren tijger is, en dat de auditor het leuk vindt om 
deze te lezen. Een bedrijf kan echt veel voordelen hieruit 

halen. Deze beleidsverklaring moet dan ook niet alleen 
gezien worden als een kompas om op koers te blijven, 
maar ook als een soort interne scheidsrechter om de 
juiste dingen goed te blijven doen. 

En let wel: ook voor nietVCAgecertificeerde bedrijven is 
een VGMbeleidsverklaring een zegen.
Ook bij Gebr. Janssen is de VGMbeleidsverklaring omarmd.  
Middels deze kunnen we aan nieuwe medewerkers duide 
lijk uitleggen waarmee we bezig zijn op VGMgebied. 
Maar ook weten deze medewerkers, evenals de ‘bestaande’  
medewerkers, waar ze zich aan moeten houden. Op VGM 
gebied zijn er op deze wijze continu resultaten te behalen, 
ook al is dat niet voor eenieder even zichtbaar. Maar uit 
eigen ervaring kan gezegd worden: de veiligheids en 
gezondheidsresultaten zijn er absoluut!

De beleidsverklaring is één van de vele stapjes. En bedenk:  
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een 
mooie duurzame vitale toekomst. ■

De beleidsverklaring voor een 
duurzame en vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde  

mensen in en om het bedrijf  en balans  

in het leven: dat zijn de uitgangspunten  

van het vitaliteitsmanagement programma  

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)
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VITALITEITSMANAGEMENT

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

Meer info?
www.wecal.nl 
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

KNAUF STEENWOL + SITEK PERLIET DAKISOLATIE:
DE IDEALE COMBINATIE VOOR B/B/B DAKEN
(BRANDVEILIG / BRANDWEREND / BELOOPBAAR)

SMARTROOF C + FESCO FM of BATIBOARD:
•  Drukvaste steenwol isolatie (klasse C) gecombineerd met toplaag in perliet (klasse D)
• Door Verzekeraars gevraagde Brandklasse A in combi Smartroof C + Batiboard 200
•  Nu met 40% recycle-aandeel in steenwol; steenwol en perliet 100% recyclebaar (circulair)
•  Weerstand tegen branddoorslag en -overslag (EI) mogelijk van 30 tot >90 minuten in 

combinatie met WECAL brandschotten en cannelurevulling
• Perliet toplaag leverbaar in afschot (Drain) en/of met bitumencoating (S)
•  FM Klasse 1 en A met FESCO FM en Mapeplan® M PVC en Mapeplan® TM TPO dakbanen

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER
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