BELEIDSVERKLARING
VEILIGHEID – GEZONDHEID – WELZIJN – MILIEU

Als toonaangevend bedrijf in multidisciplinaire diensten voor on- & offshore zal HEGO bv – GTC bv een grondig
begrip tonen voor de noden van de opdrachtgevers. Wij willen onze dienstverlening verzorgen door:
•
•
•
•
•

Een leider te zijn in veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit en deze op de éérste plaats te stellen;
Onze focus te richten op de PDCA procesbesturing;
Een open en actieve participatie aan te gaan met onze opdrachtgevers en onze eigen medewerkers;
Een totaalpakket van diensten aan te bieden op maat van de behoefte van onze opdrachtgevers;
Innovatieve en duurzame diensten aan te bieden.

De directie van HEGO bv – GTC bv zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid,
het beleid mede richten op een zo groot mogelijke kwaliteit en veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming
van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de
arbeid. Tevens zal men het beleid mede richten op een zo goed mogelijke bescherming van het milieu.
Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige veilige en kwalitatieve werkwijze en
gedrag dat persoonlijk letsel en/ of schade aan de gezondheid aan medewerkers en derden, alsmede materiële
schade en milieubelastingen (lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluid en andere hinder) worden
voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de vingerende wetgeving op het gebied
van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu.
HEGO bv – GTC bv zal streven naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen
van schade aan het milieu. Op basis van duidelijke doelstellingen en het stellen van KPI’s sturen wij onze
organisatie, en op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie zal jaarlijks een jaaractieplan worden opgesteld.
Evaluatie van dit plan zal jaarlijks plaatsvinden door de zaakvoerder.
Deze beleidsverklaring is openbaar en ligt ter inzage voor alle werknemers bij de directie van HEGO bv – GTC bv.
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