Beleidsverklaring Veiligheid en Gezondheid Rentokil Initial NV
Een belangrijke plaats binnen de bedrijfsvoering van Rentokil wordt ingenomen door
het recht dat iedere werknemer heeft op een veilige en gezonde werkplek. Daarnaast
wordt gestreefd naar het voorkomen van onnodige schade aan het milieu bij de
uitvoering der werkzaamheden. Indien noodzakelijk zullen acties worden ondernomen
voor het verbeteren van werkomstandigheden. Daarom zijn zowel de directie alsmede
alle medewerkers er verantwoordelijk voor dat een omgeving gecreëerd wordt waar
voorspelbare gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu niet
voorkomen en dienen er maatregelen te worden getroffen om schadelijke blootstelling
te voorkomen.
Om dit te bereiken dienen de werkplek, de uitrusting, de te verwerken materialen
veilig te zijn. De directie zowel als alle werknemers en de onderaannemers dienen
tijdens de uitvoering van hun werk zich bewust te zijn van de hierboven omschreven
en naar met in achtneming van de stand der wetenschap en techniek, redelijkerwijs
van hen te verwachten verantwoordelijkheden op het gebied van
arbeidsomstandigheden en milieu voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden
zonder de veiligheid van het externe publiek en deze van de tijdelijke werknemers in
het gedrang te brengen. Inzake milieu heeft de directie een milieubeheerssysteem en
een milieubeleidsverklaring opgesteld.
Het beleid zal vervolgens gericht zijn op het scheppen van arbeidsomstandigheden die
kunnen bijdragen tot de ontplooiing van de werknemers in hun werk. Daarbij zal
gestreefd worden naar beperking van monotone arbeid.
Alle werknemers dragen mede verantwoordelijkheid voor het signaleren van
gevaarlijke situaties, het beperken van ongevallen en andere ongewenste incidenten
alsmede voor het verkrijgen van een optimale kwaliteit in arbeid, productie en
dienstverlening. Dit houdt in dat veiligheid, gezondheid en milieu een even
belangrijke rol vervullen als het productieproces en de productiesnelheid. Daarbij rust
een eerste verantwoordelijkheid op de schouders van management en
leidinggevenden.
De directie vertrouwt erop dat iedere werknemer zich betrokken zal voelen met de
doelstellingen van dit beleid en dat voortdurende gezamenlijke inzet wordt geleverd
aan ons gemeenschappelijk doel; bescherming van levens, goederen, milieu en de
groei en continuïteit van onze onderneming.
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