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ARBOBELEID  

Het is het beleid van Brambles om een gezonde en veilige werkomgeving te verschaffen en te 

handhaven en om letsel, ziekte of schade aan de gezondheid van werknemers, onderaannemers, 

klanten of het publiek te voorkomen. De veiligheid staat voor ons boven alle andere aspecten van 

onze bedrijfsactiviteiten.  

 

Brambles streeft naar Zero Harm, dit betekent geen lichamelijk letsel, geen schade aan het milieu en 

geen inbreuk op de mensenrechten. Het Zero Harm Handvest, waarin de visie, waarden, het gedrag en 

de inzet worden beschreven die nodig zijn om veilig te werken en te zorgen dat de milieuvoorschriften 

worden nageleefd, wordt aan alle werknemers verstrekt en is beschikbaar op de website van Brambles. 

 

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat werknemers van Brambles goed zijn uitgerust met de 

gereedschappen, technieken en apparatuur die ze nodig hebben om hun taken adequaat en effectief 

uit te voeren, en om volledig aan hun verantwoordelijkheden m.b.t. gezondheid en veiligheid te 

kunnen voldoen.  

 

Het succes van ons gezondheids- en veiligheidsbeleid is afhankelijk van de persoonlijke inzet van al 

onze medewerkers. We verwachten van u dat u, op het werk, zorgdraagt voor uw gezondheid en 

veiligheid en voor die van uw collega’s. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om veilige 

werkpraktijken in acht te nemen, veiligheidsvoorschriften van het bedrijf na te leven en gevaarlijke 

situaties, incidenten en “near misses” op de werkplek aan uw manager te rapporteren. Iedereen wordt 

verwacht zijn of haar kennis en vaardigheden aan te wenden voor het vergroten van de veiligheid.  

 

Daarnaast verwachten we dat u ervoor zorgt dat u tijdens het werk fit genoeg blijft voor uw 

werkzaamheden en dat u zichzelf of anderen niet in gevaar brengt door het gebruik van drugs of 

alcohol.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van elke bedrijfseenheid ervoor te zorgen dat dit beleid wordt 

uitgevoerd. We verwachten van alle managers en supervisors dat ze zullen voorzien in:  

 

• Een veilige werkplek;  

• Gereedschappen, apparatuur en voertuigen die met het oog op de veiligheid zijn geselecteerd, 

getest en onderhouden;  

• Systemen die ervoor zorgen dat gereedschappen, apparatuur en voertuigen op een veilige manier 

worden gebruikt en dat materialen op een veilige manier worden verwerkt, gebruikt en 

opgeslagen;  

• Training die hun werknemers in staat stelt te begrijpen wat hun eigen verantwoordelijkheden op 

het gebied van veiligheid en gezondheid zijn en welke gevaren inherent zijn aan hun werk;  

• Training die werknemers in staat stelt hun gereedschappen, apparatuur en voertuigen, evenals de 

veiligheidsapparatuur en veilige werksystemen, beter te begrijpen, bedienen, gebruiken en 

onderhouden;  

• Afdoende toezicht op werkzaamheden;  

• Systemen voor het toezicht houden op gezondheids- en veiligheidsresultaten;  

• Beloning van goede veiligheidsresultaten en veilig gedrag om interesse en enthousiasme te 

scheppen voor inspanningen ten behoeve van de veiligheid;  

• Communicatie en overleg met werknemers over veiligheids- en gezondheidskwesties om een 

groter bewustzijn en begrip van veiligheid te creëren;  

• De nodige faciliteiten voor het welzijn van werknemers op het werk;  

• De nodige EHBO-cursussen en apparatuur; en  

• Effectieve en correcte noodprocedures.  
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We verwachten niet alleen van alle managers en opzichters dat ze ervoor zorgen dat we alle geldende 

wetten en voorschriften m.b.t. gezondheid en veiligheid naleven, we verwachten van iedereen dat ze 

de beste veiligheidspraktijken in hun sector toepassen.  

 

Ieder ongeluk is te voorkomen  

• Beoordeel elke situatie waarbij de kans op een ongeluk bestaat en neem alle 

voorzorgsmaatregelen die in redelijkheid genomen kunnen worden om een dergelijk ongeluk te 

voorkomen.  

 

• Voer regelmatig evaluaties uit van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s m.b.t. onze materialen, 

producten, procedures, gereedschappen, apparatuur, voertuigen en werkplaatsen. Zorg er met 

name voor dat in een situatie waar werk wordt uitgevoerd op een voor het publiek toegankelijke 

plaats, dit werk, voor zover als dit redelijkerwijs mogelijk is, zonder risico voor het publiek wordt 

uitgevoerd.  

• Integreer gezondheids- en veiligheidsoverwegingen in alle bedrijfsplanning. Zorg er met name 

voor dat de gezondheid en veiligheid in acht worden genomen bij het ontwerpen van en omgaan 

met nieuwe materialen, producten, procedures, gereedschappen, apparatuur, voertuigen en 

werkplaatsen.  

• Verschaf die informatie, instructies, training en supervisie die benodigd zijn om in redelijkheid de 

veiligheid en gezondheid van onze werknemers, onderaannemers en klanten te garanderen.  

• Zorg ervoor dat de processen voor het selecteren en belonen van medewerkers, onderaannemers 

en leveranciers ook de erkenning en ondersteuning van goede veiligheidsresultaten behelzen.  

Voer regelmatig controles uit om te evalueren of geldende wet- en regelgeving worden nageleefd, 

‘health and safety’-managementsystemen effectief zijn en of dit beleid ook daadwerkelijk in 

praktijk wordt gebracht.  


