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BELEIDSVERKLARING
De directie heeft de intentie, zal ervoor zorgen en zal erover over waken, dat alle werkzaamheden binnen de groep
Smet Jet nv op een Kwalitatieve, Milieuvriendelijke, Gezonde en Veilige manier worden uitgevoerd.
Dit geldt zowel voor het eigen personeel, de onderaannemers als voor tijdelijke medewerkers.
(QESH=Quality, Environment, Safety and Health)
Op VGM (veilicheid, eezondheid en milieu) vlak wordt sestreefd naar:
o het voorkomen van arbeidsongevallen met en zonder werkverlet.
r het voorkomen van incidenten met kans op persoonlijk letsel, materiële schade, milieuschade.
o het vermijden van brand en (of) explosiegevaar op de werven via de geijkte uitrust¡ng in de wagens en een
degelijke informatie naar de werfuitvoerder toe in verband met de toepasselijke risico's.
o het naleven van alle relevante wettelijke en regelgevende VGM-voorschriften die van toepassing zijn op
onze activiteiten en diensten.
o het vooraf beoordelen van de VGM-risico's van nieuwe of gewijzigde activiteiten en processen. Eventuele
bijkomende gevaren en risico's worden vanuit elk werkniveau onmiddellijk gemeld.
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o
o
¡
.
o

verantwoordelijkheid ten opzichte van werknemers, onderaannemers, tijdelijke werkkrachten en derden
die informatie en advies moeten krijgen over de potentiële risico's verbonden aan het gebruik van
producten of het uitvoeren van hun activiteiten.
het optimaal bijgedragen tot vormingsinitiatieven die het VGM-bewustzijn verhogen.
het ter beschikking stellen van middelen om de periodieke en de verplichte medische controles te kunnen
uitvoeren.
het taboe rond alcohol en drugsmisbruik doorbreken door het creëren van onderling vertrouwen, het
aanstellen van een vertrouwenspersoon voor info en raad en door de nadruk te leggen op preventie en
vroegtijdig ingrijpen.
een positieve en constructieve samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk en het CPBW.
het houden van regelmatige metingen, controles en VGM-audits, teneinde de prestaties te valideren en te
verbeteren.

Op vlak van kwaliteit wordt er sestreefd naar het:
. verhogen van de klanttevredenheid.
. verhogen van de competentie van het personeel.
. verhogen van de betrouwbaarheid van het materieel.
r verbeteren van de ondersteunende processen.

.

voldoen aan de wetgeving.
Dit kwaliteitsbeleid houdt een verbintenis in tot het continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem(KMS)
De CEO en het managementteam engageren zich om:

¡
o

dít QESH beleid kenbaar te maken binnen de organisatie.
dit QESH beleid en de doelstellingen jaarlijks te beoordelen op blijvende geschiktheid

De CEO en zijn managementteam geven aan de Chief QESH officer de nodige bevoegdheden voor het verder uitbouwen,
het onderhouden, het bewaken en het verbeteren van het QESH handboek. De CEO stelt dan ook de nodige middelen

(bv. tijd van het personeel, technische bedrijfsmiddelen, tools, ...) ter beschikking om dit QESH handboek (inclusief de
onderliggende processen en procedures, instructies, formulieren en bijlagen)te implementeren, te onderhouden en te

verbeteren.
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