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Beleidsverklaring
Geerdink zet zich in voor de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en iedereen die
betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden. De veiligheid en
gezondheid van de medewerkers en overige betrokkenen hebben samen met het voorkomen van
schade aan het milieu de hoogste prioriteit. Daarnaast is het beleid van Geerdink gericht op het door
middel van continue verbetering in staat blijven onze klanten te ontzorgen en bij te dragen aan het
behalen van hun strategische doelstellingen. Daarom zetten wij ons in voor:
Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en/of milieuschade
Een systematische wijze van SHEQ‐management
Compliance aan wet‐ en regelgeving
Het voldoen aan klanteisen en waarborgen van klanttevredenheid
Het stimuleren en onderhouden van werknemersparticipatie
Het continu verbeteren van onze bedrijfsprocessen aangaande veiligheid, kwaliteit en de
nadelige effecten op het milieu beperken
Het stimuleren van de aanspreekcultuur door te handelen naar ons interne
veiligheidsprogramma en deze uit te dragen
Het onderhouden van duurzame relaties met alle betrokkenen in de keten
Een platte organisatiestructuur waarin iedereen zich gehoord voelt
Het voorkomen en veroordelen van elke vorm van seksuele intimidatie, discriminatie of
pesten
Het behouden en continu door ontwikkelen van kennisniveau, veiligheidsbewustzijn en
vakmanschap van onze medewerkers
Van onszelf en alle medewerkers verwachten wij:
Verantwoordelijkheidsgevoel bij de veiligheid van onszelf en anderen
Betrokkenheid en veiligheidsbewust handelen tijdens alle fases van het werk
Betrokkenheid bij de klant
Verbondenheid met de organisatie en haar Normen en Waarden.
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