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BELEIDSVERKLARI
Het wetzijn van elk van onze werknemers en duurzaam ondernemen ziin
van essentieet betang voor het succes van onze onderneming.
Daarom is het atgemene ondernemingsbeleid van Visser & SmrT Hanab nv
samen met een
erop gericht om arbeidsoms
liin
hiërarchische
positief veitigheidsgedrag en
VGM-prestaties
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het milieu maximaalen blijvend te beschermen.

Ongevallen, schade en milieu-incidenten kunnen vermeden worden Er wordt naar gestreefd elk
risico te beheersen in ieder stadium van het bedriifsproces.

Om onze doetstettingen op

het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te bereiken, willen we

principes dagdageliiks in praktiik om te zetten:
volgende
Veitigiheid, gezonãheid en mitieu zijn vaste waarden
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en vormen een integraal onderdeel van
or=e bedr¡fsvoering. Duurzaam ondernemen en veitig werkgedrag ziin tevens essenfre/e
voorwaarden voor een btiivende tewerkstelling biions bedriif.
Veitig en gezond werkei en het mitieu beschermen ziin de directe verantwoordeliikheid van elk
vanônte-medewerkers en van derden die voor ons bedrijf werken. ledereen op ziin/haar niveau
waakt er over dat elkeen in het bedrijf maximaal inzicht heeft in de veiligheids'en milieunslcob
waarmee hü/zü te maken kan hebben.
De VCA-P- getdt als een betangrijke teidraad voor dit veiligheidsbeleid. Veiligheidsbewustziin
verhogen rsãen bewuste keuze, waarbij de dynamiek vanuit het management doorheen de hele
tijn mõet stromen en waarbij positief veitigheidsgedrag maximaal aangemoedigd wordt.
Het streven naar optimale zorg voor het milieu en continue verbetering op dit gebied wordt
ondersteund en vastgelegd binnen een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001.
Het continu verbeteien van het veitigheids- en milieubewustzijn vereist persoonliik engagement
en inzet van iedereen binnen de onderneming. Etkaar aanspreken op alle niveaus en in alle
stappen van het proces, wordt hierbii gestimuleerd.
ledere werknemer moet zijn werk kunnen uitvoeren zonder enig nadelig gevolg. Daarom heeft
iedereen het recht om het werken in onveitige of milieugevaarliike situaties te weigeren, ín
afwachting van een oplossrng. Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval, zal, indien
mogelijk, aangepast werk voorzien worden.

Om de n'slco's op VGM-gebied te beperken, voorziet Vrsser &

SmrT

Hanab nv in alle

noodzaketijke veitige en milieuvriendetijke uitrustingen, middelen en materieel. Er wordt voor
gezorgd Jat deze-middeten vakkundig gebruikt en onderhouden worden. Daarom is ook het
nørntanønt hiiwarkcn van ¡le kennis en de kunde van elke werknemer omtrent veiligheid en

'milieuzorg,
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het proces van continu verbeteren van onze veiligheids- en

milieuprestaties;

in doetstettingen en daaraan gekoppelde actieplannen- De
directie zat zich, door een regetmatig en gestructureerd overleg, op de hoogte houden van de
Dit VGM-beteid wordt jaarlijks uitgewerkt

uitvverking en naleving van dit VGM-beteid en haar doelstellingen, en aan de hand van de opgedane
ervaring haar beleid zo nodig biisturen;

Wij zijn ervan overtuigd dat eenieder op ziin eigen niveau met volle overtuiging zal instaan voor dit
Vrsser & Smlf Hanab NV een veilige en gezonde zaak
gezamenl ijk VG M-bele id,
zalzijn en blijven.
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