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Beleidsverklaring
Flexibility Groep wil als werkgever de eindverantwoordelijkheid dragen voor de
Veiligheid, de Gezondheid en het Welzijn van zijn medewerkers en uitzendkrachten. Hierin wordt
gestreeft om persoonlijk letsel, materiële schade alsmede milieuschade ten gevolge van
activiteiten van zijn werknemers en uitzendkrachten te voorkomen. Ook zal wordt in de
dienstverlening de volle aandacht gegeven aan de veiligheid van anderen, die bij de uitvoering
van de opdracht op welke manier dan ook zijn betrokken. De opgestelde beleidsverklaring wordt
na drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.
Het beleid van de onderneming richt zich op integreren van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn in
het beschikbaar stellen van uitzendkrachten voor de uit te voeren opdrachten. Binnen deze
aanpak streeft Flexibility Groep naar voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden,
waar nodig in overleg met de opdrachtgever zodat het plaatsen van uitzendkrachten zo veilig
mogelijk plaats kan vinden. Deze beleidsverklaring is geldend voor alle labels en vestigingen van
Flexibility Groep.
De primaire doelstelling van dit beleid richt zich op het bevorderen, verbeteren of in stand
houden van veilige werkomstandigheden. Daarin bepalen gemotiveerd en
veilig gedrag alsmede het nemen van verantwoordelijkheden, door alle medewerkers en
uitzendkrachten, in belangrijke mate het draagvlak voor een gezonde en veilige uitvoering van
de opdracht. De Directie draagt er zorg voor, dat zijn medewerkers en uitzendkrachten zich
bewust zijn van de vereisten en verantwoordelijkheden, welke voortvloeien uit deze doelstelling.
Daarom initieert en ondersteunt de directeur een actieve VG uitvoering en draagt er zorg voor
dat Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu geïntegreerd is in de aan te nemen opdrachten, die
door de medewerkers en uitzendkrachten worden uitgevoerd.
De Directie ziet erop toe dat al zijn medewerkers en uitzendkrachten betrokken zijn bij de
uitvoering van het VG beleid en dat zij voldoende veiligheidsvoorlichting en
instructies ontvangen. De Directie stelt alle hiervoor benodigde middelen ter beschikking.
De Directie is zich bewust dat de uitvoering van het VG beleid investering kost in tijd en energie
en dat dit grote inspanning vraagt van alle medewerkers en uitzendkrachten.
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