Beleidsverklaring met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu

De directie van De Pooter Groep bv (waaronder vallend de werkmaatschappijen De Pooter bv, De
Pooter BMZ bv en Talentpool Services bv) hecht de grootste prioriteit aan zaken op het gebied van

veiligheid, gezondheid en milieu.
Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat
persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid aan medewerkers en derden, alsmede materiële
en milieuschade worden voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de
vigerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid en daar
naast te voorkomen dat onze werknemers persoonlijk letsel oplopen gedurende hun werk.
De directie acht het van het hoogste belang dat er gestreefd wordt naar een continue verbetering

van de prestaties over kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Om deze continue verbetering te
bewerkstelligen, zijn binnen het bedrijfsvoeringsysteem diverse procedures en instructies opgesteld
Jaarlijks zal het beleid bekend gemaakt worden met behulp van een jaarplanning. Evaluatie van dit
plan zaljaarlijks door de directie plaatsvinden met behulp van een jaarverslag.
Van iedere medewerker (ster)wordt in het kadervan zijn functie, rechten, verantwoordelijkheden en
algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat hij/zij zijn/haar activiteiten volgens de geldende
(VG) procedures uitvoert en dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van het

geformuleerde beleid. Het uitgangspunt is dat we met de nodige zorgzaamheid uitzendkrachten en
gedetacheerden plaatsen bij opdrachtgevers en derden waarbij we duidelijke afspraken hanteren
met de inlener om veiligheidsregels te respecteren.

Wij handelen klachten van uitzendkrachten / eigen medewerk(ster)s, opdrachtgevers en derden
zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk wordt gestreefd.
Wij onderhouden over veiligheid, gezondheid en milieu een open communicatie, zowel in- als extern.
Tevens staan we borg voor een zorgzame plaatsing van onze medewerkers bij inleners, evenals
goede (schriftelijke) afspraken met de inleners omtrent het respecteren van de geldende
veiligheidsregels.
De beleidsverklaring is in onze vestiging in het voor het publiek toegankelijke deel opgehangen en
staat ook in het introductieboekje vermeld, zodat iedereen die dat wenst van deze verklaring kennis

kan nemen.
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