Beleidsverklaring.
Ondergetekende, de directie van Werktijd BV, hecht grote waarde aan de systematische zorg om de
milieu-, kwaliteits- en veiligheids/arbo-aspecten in de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. De
afspraken over de systematische zorg met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn
vastgelegd in dit veiligheidshandboek. Genoemde doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd middels
een Plan van Aanpak.
Door de systematische zorg voor VGM/VCU-aspecten beoogt Werktijd BV op structurele wijze, het
volgende te bereiken:
- tevreden opdrachtgevers, eigen medewerkers, uitgezonden medewerkers en een
maatschappelijke omgeving;
- zorgzame plaatsing uitzendkrachten met duidelijke afspraken met de inlener om veiligheidsregels
te respecteren;
- minimaliseren van VGM risico’s in alle bedrijfsprocessen die potentieel zowel schade of letsel
gevolg kunnen hebben bij medewerkers, uitgezonden medewerkers, bij derden of in de
leefomgeving;
- voldoen aan alle wettelijke voorschriften en bepalingen;
- het voorkomen van persoonlijk letsel, als mede materiële en milieuschade;
- aantoonbare verbetering van de efficiëntie van de interne bedrijfsvoering;
- het streven naar continu verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
- De beleidsverklaring, doelstellingen en actieplannen zijn aan alle betrokkenen gecommuniceerd.
Verantwoordelijkheid.
Steeds zullen wij trachten die werkomstandigheden te creëren waardoor persoonlijk letsel wordt
voorkomen.
Het bereiken van bovengenoemde doelstellingen vergt continue verbeteringsprocessen binnen de
onderneming. Dit continu verbeteren kan alleen met de inzet van alle medewerkers. Iedere
medewerker heeft hiermee een eigen verantwoordelijkheid in het verbeteren van het functioneren van
de organisatie.
Borging
De afspraken met betrekking tot de systematische zorg voor VGM zijn vastgelegd en worden beheerd
in dit veiligheidssysteem. Dit systeem voldoet aan de geldende normen voor systematische
veiligheidszorg, zoals omschreven in de VCU versie 2011/05. Hiertoe wordt het systeem periodiek
getoetst door een onafhankelijke instantie.
Het beleid is alleen te realiseren indien een ieder zich daarvoor inzet en haar opmerkingen of wensen
kenbaar maakt.
Het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zijn daarbij
onze 1e prioriteit. Tevens streven wij naar het continue verbeteren van de VGM-aspecten.
De directie draagt er zorg voor dat dit beleid bij een ieder bekend is.
De beleidsverklaring zal minimaal om de 3 jaar worden geëvalueerd en zonodig worden herzien.
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