Beleidsverklaring inzake gezondheid en veiligheid
Het is het beleid van Computacenter dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een
omgeving wordt gecreëerd en gehandhaafd die zich inzet om gezondheids- en
veiligheidsrisico's voor werknemers, klanten, leveranciers, aannemers, bezoekers en
leden van het publiek te elimineren en / of te verminderen.
De aanpak van Gezondheid & Veiligheid is gebaseerd op de identificatie en beheersing
van gevaren, de preventie van incidenten, in het bijzonder die met persoonlijke
gezondheidsproblemen, verwondingen en schade aan uitrusting / bezit. Bijna-ongeluk
rapporten (d.w.z. het identificeren van onveilige handelingen of omstandigheden) worden
ook onderzocht, aangezien Computacenter erkent dat deze een essentiële methode zijn
om toekomstige incidenten te voorkomen. Deze aanpak is een belangrijk en integraal
onderdeel van de efficiënte werking van het bedrijf.
Computacenter erkent dat het niet voldoende is om alleen een algemene
beleidsverklaring inzake gezondheid en veiligheid te hebben, maar dat het belangrijker
is dat alle betrokkenen bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden bij de
uitvoering van het beleid. Alle lijnmanagers moeten ervoor zorgen dat het beleid, dat
procedures bevat voor veilige werkmethodes en -omstandigheden,
wordt
geïmplementeerd binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.
In aanvulling op de bovenstaande regelingen zal Computacenter:
•

een cultuur van consistente, voortdurende verbetering van de gezondheids- en
veiligheidsprestaties handhaven en alle werknemers aanmoedigen om te allen tijde
voorbeeldig veiligheidsgedrag te vertonen;

•

participatie en overleg tussen werknemers en management over gezondheids- en
veiligheidskwesties bevorderen;

•

de nodige middelen in termen van financiën, uitrusting, personeel en tijd ter
beschikking stellen om de uitvoering en handhaving van het gezondheids- en
veiligheidsbeleid te waarborgen;

•

een online register bijhouden en monitoren van wetten waaraan moet worden
voldaan, met inbegrip van een verbintenis om volledig te voldoen aan wettelijke en
andere statutaire vereisten.

•

De afdeling Gezondheid, veiligheid en milieu van Computacenter (CC HSE) blijft
verantwoordelijk voor het beleid en voor het vaststellen van de doelstellingen voor
verbetering van de H&S.

Alle werknemers dienen redelijkerwijs zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en
veiligheid en die van anderen die door hun handelen of nalaten kunnen worden getroffen.
Alle werknemers begrijpen dat overtredingen van dit beleid kunnen leiden tot disciplinaire
maatregelen.
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