Beleidsverklaring Veiligheid & Gezondheid
Middle Point BV

Inleiding
In deze beleidsverklaring uit de directie van Middle Point BV (hierna Middle Point) haar beleid ten aanzien van de rol
die veiligheids- en gezondheidszorg hebben in haar activiteiten. De directie van Middle Point ziet het als haar taak
om de inhoud van deze verklaring eenduidig kenbaar te maken bij zowel haar interne medewerkers als bij alle
overige tijdelijke en vaste medewerkers. Tevens zal zij erop toezien dat deze minimaal eens per drie jaar wordt
vastgesteld.
Beleid
De directie van Middle Point streeft naar een zo groot mogelijke veiligheid en gezondheid van elke medewerker,
waarbij het voorkomen van persoonlijk letsel van medewerkers en de met hen samenwerkende mensen het
belangrijkste doel is. De directie zal bij het nemen van maatregelen deze doelstelling te bereiken, uitgaan van:
•
wettelijke bepalingen in Arbowet- en regelgeving;
•
bepalingen van de VCU-norm;
•
professionele dienstverlening;
•
menselijke waarden;
•
eventuele aanvullende eisen en voorschriften van individuele opdrachtgevers.
Het V&G beleid komt tot uiting in onze instructies, opleidingen, V&G jaarplan en de door ons gehanteerde Algemene
Voorwaarden waarin een specifieke clausule is opgenomen met betrekking tot de veiligheidsgarantie van ter
beschikking gestelde medewerkers. De naleving van deze clausule door opdrachtgevers wordt door Middle Point
periodiek geverifieerd tijdens klantgesprekken.
Daarnaast beschouwen wij het als onze plicht om ter beschikking gestelde medewerkers en eventueel ander -onder
onze verantwoordelijkheid werkend- personeel in onze V&G maatregelen te betrekken. Wij benadrukken ons V&G
beleid tijdens evaluatie- & beoordelingsgesprekken zowel bij onze interne medewerkers als bij ter beschikking
gestelde medewerkers.
Om al deze zaken te kunnen waarborgen hebben wij een managementsysteem opgezet en een interne V&G
functionaris aangesteld.
De directie van Middle Point ziet veiligheid en gezondheid als een belangrijk onderdeel van haar taak en zal dit
beleid periodiek evalueren, zo nodig aanpassen aan de activiteiten en de daaruit voortvloeiende
beleidsaanpassingen bespreken met de direct betrokkenen. Het V&G jaarplan wordt jaarlijks getoetst en
geactualiseerd. Veiligheid en gezondheid zal regelmatig onderwerp van gesprek zijn binnen de bestaande vormen
van overleg.
Bij dit alles staat de klanttevredenheid steeds voorop. Door continue verbetering op het gebied van kwaliteit,
veiligheid, gezondheid en een klantgerichte houding streven wij naar excellentie in onze dienstverlening naar
opdrachtgevers en professionals.
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