Beleidsverklaring
A concept interim engageert zich om een beheersysteem op te bouwen,
toe te passen en te onderhouden met het oog op een continue
verbetering, waar veiligheid, gezondheid en het scheppen van een
aangename werkplek centraal staan.

A concept interim engageert zich om al de uitzendkrachten in detail te
informeren over de onderneming en de opdracht waarvoor hij/zij
gevraagd wordt, in het bijzonder over de risico’s, de werkplek voordelen
en vereisten en de manieren om persoonlijk letsel te voorkomen.
A concept interim zal dit doen aan de hand van een specifieke infosessie
en/of een onthaalbrochure.
A concept interim engageert zich, aan de hand van de informatie van de
klantenscan en de werkpostfiches van de klant inlener, systematisch af te
toetsen of volgende punten vervult zijn:
•
Basis veiligheidsregels
•
Gezondheidsvereiste en medische keuringen
•
Vereiste competenties van de uitzendkrachten
•
Gevraagde opleidingen en attesten
•
Opleidingsniveau
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Beleidsverklaring
Indien niet, dit met de klant bespreken en via opleidingen en/of
medische keuringen ed… de uitzendkrachten tot het gewenste niveau te
brengen. Een beheerssysteem is enkel sterk en nuttig als er een
continue verbetering en controle is. Daarom zullen wij deze items op
regelmatige tijdstippen onderwerpen aan zowel interne als externe audits.
Op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu wordt er voor alle
werknemers een actief preventiebeleid gevoerd.


Het welzijn van werknemers is een absolute prioriteit en maakt integraal
deel uit van het managementsysteem.



Het welzijnsbeleid is een zaak voor iedereen en dient bewust geïntegreerd
te worden in het dagelijkse werk.



Fysieke en psychische integriteit voor het personeel en voor iedereen.



Meewerken aan een verbetering van het leefmilieu door het voorkomen en
beperken van milieuschade.



Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt niet
getolereerd.



Inbreuken dienen onmiddellijk gemeld te worden.

Deze doelstellingen dienen gerealiseerd via een dynamisch
risicobeheersingssysteem ondersteund door de externe dienst voor Preventie &
bescherming en lokale medewerkers.

Marc Braeckmans
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