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Verklaring veiligheid, gezondheid en milieu
 
Veiligheid 

Als directie van Schaap streven wij naar optimale 

veiligheid voor ons personeel. 

Het voorkomen van persoonlijk letsel heeft binnen 

ons bedrijf de hoogste prioriteit. 

 

Arbeidsomstandigheden 

De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van 

zowel onze werknemers als van derden zullen wij 

zoveel mogelijk waarborgen. 

Wij laten ons hierbij leiden door onze sociale 

verantwoordelijkheid, ons streven naar kwalitatief 

hoogwaardige arbeidsplaatsen en de geldende 

wettelijke eisen met name Arbo-wet. 

  

Milieu 

Tevens streven wij ernaar om bij het uitvoeren van 

onze bedrijfsactiviteit het in- en externe milieu zo 

min mogelijk te belasten, als wel materiele schade te 

voorkomen. 

 

Inspanningsverplichting 

Wij zijn van mening, dat de inspanning van alle bij 

de organisatie betrokkenen erop gericht dient te zijn 

ook op het gebied van de arbeidsomstandigheden 

tot de meest gerenommeerde ondernemingen te 

behoren.  

 

Wij realiseren ons dat de hieraan verbonden 

inspanningen een verweving vragen van het arbo-

beleid met het financieel, economisch, technisch en 

sociale beleid van onze onderneming, waarbij het 

arbo-beleid van even groot belang is. 

 

Uitvoering 

Om uitvoering te geven aan onze doelstelling wordt 

door middel van een beleidsplan voor 

arbeidsomstandigheden een jaarplan vastgelegd.  

Dit jaarplan geldt zowel voor ons bedrijf in Deventer 

als voor de vestiging in Rotterdam. 

 

De voorbereiding en de uitvoering van het arbo-

beleid zal onderwerp van gesprek zijn in zowel het 

vertegenwoordigend overleg, eventuele OR/VGW-

cie, als in het overleg in de organisatie. 

Alleen door samenwerking zijn wij in staat alle 

werksituaties verantwoord te maken en te komen tot 

acceptabele werkmethoden onder alle 

omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

Aangepast werk 

Indien voor wat voor oorzaak dan ook, een 

werknemer niet meer kan werken in zijn huidige 

functie, zal aangepast werk voor hem/haar worden 

gezocht. 

 

Jaarplan 

De uitvoering van het jaarplan zal door middel van 

toetsingsgesprekken minimaal twee maal per jaar 

worden getoetst. 

 

Slotwoord  

Wij verwachten dat iedereen bij de realisatie van de 

doelstelling een duidelijke betrokkenheid tonen. 

 

Wij zullen alle mogelijke gelegenheden aangrijpen 

om deze beleidsverklaring uit te dragen. 

 

Deventer, 1 jan 2022 

 
M.H. Hartmann  

Directeur Schaap Bliksembeveiliging bv 

 
 
 


