
Beleidsverklaring inzake arbeidsomstandigheden en milieu

Hierbij verklaart de directie van Gom Schoonhouden BV gevestigd te Schiedam dat zij zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het
algemeen bedrijfsbeleid zal laten leiden door de navolgende uitgangspunten:

• Het streven, bij de uitvoering van de schoonmaakactiviteiten, naar zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden voor het
personeel en personeel van derden, die in opdracht voor het bedrijf werkzaam zijn, waarbij de mogelijke schade voor mens en
milieu zo klein mogelijk is en die waar mogelijk nog verder zal worden teruggedrongen.

• Bij het organiseren van de arbeid, het inrichten van de arbeidsplaatsen en het bepalen van de schoonmaak- werkmethoden en
-technieken zal gestreefd worden naar een zo groot mogelijke veiligheid, een zo groot mogelijke bescherming van de gezondheid,
het zoveel als mogelijk bevorderen van het welzijn en een zo gering mogelijke belasting van het milieu.

• Hierbij zal gelet worden op de wettelijke voorschriften, de algemene erkende regelen der techniek, de stand van de
bedrijfsgezondheidszorg, alsmede de stand van de chemie, milieukunde, ergonomie en de arbeidskunde of bedrijfskunde.

• Hiervoor stelt zij middelen beschikbaar, geeft zij aan hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt, en legt zij de onderscheiden
bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast welke in dit verband bij de door de werkgever toegewezen personen rusten.

• Het integraal deel laten uitmaken van het arbeidsomstandigheden- en milieubeleid van het totale ondernemingsbeleid. Het
arbeidsomstandigheden- en milieubeleid zal op basis van gelijkwaardigheid worden afgewogen met andere
beleidsuitgangspunten.

• De voorbereiding en de uitvoering van het arbeidsomstandigheden- en milieubeleid zal onderwerp van overleg zijn in zowel het
vertegenwoordigend overleg als in het reguliere werkoverleg in de lijn- en staforganisatie. Tevens wordt het werkoverleg gebruikt
om informatie aan personeel door te geven, en het personeel haar ervaringen/bevindingen kan terugkoppelen waardoor een
constante evaluatie en aanpassing van het arbeidsomstandigheden- en milieubeleid mogelijk wordt.

• Het beleid zal door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad van Facilicom Schoonmaakdivisie jaarlijks in
de vorm van schriftelijke plannen voor de onderscheiden gebieden voor de periode van minstens een jaar worden vastgelegd,
waarbij waar mogelijk geanticipeerd wordt op opgedane ervaringen en nieuwe of toekomstige wet- en regelgeving. Deze plannen
zijn op iedere vestiging aanwezig en liggen voor eenieder ter inzage klaar.

• Het beleid inzake arbeidsomstandigheden en milieu zal bij voorkeur jaarlijks, doch minimaal 1 x per 3 jaar, getoetst worden aan de
opgedane ervaringen en zonodig worden aangepast. Hiertoe wordt tweemaal per jaar een managementreview opgesteld en er
vindt met de OR-VGWM commissie een tussentijdse evaluatie plaats.

• Het uitgangspunt van het arbo- en milieubeleid van de organisatie is om proactief te kijken welke arbo- en milieumaatregelen
genomen moeten worden om te komen tot een continue verbetering van het arbo- en milieubeleid.

• Om op een verantwoorde wijze om te gaan met milieueffecten die het gevolg zijn van de activiteiten, zijn er een aantal algemene
doelstellingen vastgelegd. Zoals o.a.: 
- CO2-reductie
- Harmonisatie materialen en middelen
- Verbruik plastic zakken reduceren
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