
  

 

 

 

      

Beleidsverklaring 
Herenbos acht het van essentieel belang dat haar medewerkers, zowel het eigen personeel als 
de medewerkers werkzaam bij opdrachtgevers op een uitzend- of detacheringovereenkomst, 
kunnen werken in een omgeving waar, in de ruimste zin van het woord, aandacht is voor 
veiligheid, gezondheid en welzijn. 
 
Mens sana in corpore sano 
 
Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
 
In dat licht streeft Herenbos drie doelstellingen na:  
 

- Het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving, waarin arbeidsongevallen, 
letsel en beroepsziekten voorkomen worden en waar gevaren en risicofactoren voor de 
veiligheid en fysieke en mentale gezondheid in de werkomgeving worden vermeden of 
tot een minimum worden beperkt. 

- Het vermijden van schade en verliezen aan eigen materialen, die van opdrachtgevers en 
aan materialen die zich bevinden in de directe omgeving van de werkzaamheden. 

- Het optimaal voorlichten en informeren van medewerkers, zowel eigen personeel als 
uitzend- of detacheringskrachten, omtrent veiligheids- en gezondheidsregelgeving.  

 
Deze doelstellingen wil Herenbos bereiken op de volgende manieren: 
 

- Het door het management bevorderen van een doorlopend bewustwordingsproces 
waar het gaat om veiligheid en gezondheid bij eigen personeel. 

- Het integreren van verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid bij het 
personeel door het aanstellen van een veiligheidsfunctionaris die toeziet op naleving 
van wet- en regelgeving en actualisering van het beleid ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. 

- Het door de intercedenten bevorderen van een doorlopend bewustwordingsproces 
waar het gaat om veiligheid en gezondheid bij uitzend- en detacheringskrachten. 

- Het vastleggen van de agendapunten veiligheid en gezondheid in de bestaande 
overlegstructuur en het starten van een periodiek veiligheids- en gezondheidsoverleg. 

- Risicobeheersing- en beperking door het jaarlijks opstellen van meetbare kwalitatieve 
doelstellingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. 

 
Omdat werken in een veilige en gezonde omgeving in positieve zin bijdraagt aan 
arbeidsvreugde, kwaliteit en productiviteit draagt Herenbos zorg voor die situatie waarin 
optimaal gewerkt kan worden aan de realisering van de hierboven vermelde doelstellingen. 
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