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VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEUBELEID 
 

RSK Group levert milieu-, engineering- en technische diensten in meer dan 130 verschillende sectoren. De RSK Group 

erkent dat de bescherming van het milieu en de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar (tijdelijke) 

werknemers, haar onderaannemers en alle anderen die door haar activiteiten worden beïnvloed, integraal deel uitmaken 

van de bedrijfsprestaties van de onderneming en een prioriteit zijn voor het management. Voor alle gebieden waar wij 

actief zijn, met inbegrip van activiteiten die zowel in het Verenigd Koninkrijk als internationaal worden ondernomen, is 

RSK toegewijd: 

 

• Het bereiken van een hoog niveau op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) prestaties, het 
promoten van het begrip duurzaamheid, een veilige en gezonde werkomgeving, het behoud en verlengen van onze 
certificering volgens ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en VCA2017/6.0 (RSK NL/BE) met inbegrip 
van sector specifieke eisen zoals bv. RISQS. 

• Het voorkomen van menselijke fouten en de verbetering van de veiligheidscultuur binnen RSK door de implementatie 
van een op gedrag gebaseerd veiligheidssysteem. De implementatie van dit beleid wordt bereikt door het 
voortdurend verbeteren van het geïntegreerde Veiligheids-, Gezondheids- en milieu en 
kwaliteitsmanagementsysteem (zgn. SHEQ MS) inclusief in samenwerking met andere belanghebbende partijen , 
zodat werkgerelateerde gezondheidsproblemen, ongevallen, materiële schade en milieuvervuiling (inclusief emissies 
en afval) kan worden voorkomen, evenals het verbeteren van onze milieuprestaties de vermindering van het 
energieverbruik. 

• Communicatie van de vereisten en behoeften uit SHEQ MS aan alle faciliteiten, inclusief 1) een correcte toewijzing 
van organisatorische rollen, verantwoordelijkheden en autoriteiten via het hoogste niveau van het management, en 2) 
deze mensen waaraan het werk wordt uitbesteed, om te verzekeren dat de continuïteit van het veiligheidproces wordt 
gewaarborgd in al onze gebouwen, projecten en activiteiten. 

• Werken met onze klanten om gezondheids-, veiligheids- en milieuprestaties op hun projecten te optimaliseren. 

• Overleg met en het betrekken van onze medewerkers door het regelmatig houden van VGM-bijeenkomsten en het 
periodiek laten keuren van de gezondheid van medewerkers die kunnen worden blootgesteld aan werkgerelateerde 
gezondheidsrisico’s en allergenen. 

• Het vereisen dat alle (tijdelijke) werknemers en onderaannemers veilig werken met aandacht voor preventie 
technieken en ander leidende indicatoren om SHE-volwassenheid te ontwikkelen, inclusief inachtneming van de 
veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen en bescherming van het milieu. 

• Het zorgen voor adequaat toezicht, gedragsobservaties en een passende opleiding. 

• Het vereisen dat alle (tijdelijke) werknemers, klanten, alsook aannemers en onderaannemers het werk stoppen als er 
bezorgdheid is over de veiligheid. 

• Beoordeling van alle VGM gevaren, risico’s en kansen (inclusief die geassocieerd worden met veiligheid) en het 
effectief beheersen van deze gevaren en risico’s, zodat ze worden geëlimineerd of gereduceerd zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is. 

• Het minimaal voldoen aan de wetgeving, andere vereisten (inclusief levenscyclus perspectieven, waar van 
toepassing) de behoeften van belanghebbenden en de bijbehorende normen en waarden voor veilige uitvoering van 
de werkzaamheden (inclusief milieuaspecten) en het verbeteren van dergelijke prestatie-eisen waar het redelijkerwijs 
mogelijk is en kosteneffectief voor RSK of haar klanten op al onze activiteiten. 

• Volledig meewerkt met de relevante handhavinginstanties en niet-statutaire organen. 

• Eisen dat de aannemers en leveranciers dezelfde normen van het SHEQ MS accepteren en derde partijen stimuleren 
om hetzelfde te doen (waar mogelijk). 

• Het niet toestaan van drugs (met uitzondering van voorgeschreven en vrij verkrijgbare medicijnen), alcohol en 
wapens in alle RSK-gebouwen en tijdens activiteiten. 

• Het meten, monitoren en herziening van de prestaties in SHEQ MS. 

• Het uitvoeren van audits om de naleving en observaties te controleren met als doel de prestaties continu te 
verbeteren. 

• Het promoten van een open en ‘blame-free’ communicatie met medewerkers, subcontractors en leveranciers, over 
de oorzaken van gemelde incidenten, Near misses en positieve interventies. 

• Het waarborgen dat het beleid wordt begrepen en is geïmplementeerd op alle niveaus binnen de RSK Group. 

• Continue streven naar verbetering en optimalisering van het VGM-beleid. 

• Het bevorderen van herstel na ongeval , door het aanbieden van aangepast werk en begeleiding in samenwerking 
met de arbodienst en door het aanbieden van extra hulpmiddelen en eventueel vervoer. 
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• Het verzekeren van het beleid wordt op alle niveaus van de Groep effectief opgevolgd en geïmplementeerd, en op 
redelijke wijze ter beschikking gesteld aan belanghebbenden. 

 

 
De directeuren en ik zullen op zijn minst jaarlijks: 

 

• Dit beleid herzien om ervoor te zorgen dat het effectief is (met de hulp van de SHEQ-directeur)  

• Verantwoordelijkheden en procedures voor VGM-management herzien  

• Duidelijke SHE-doelstellingen en -targets vaststellen, de prestaties bewaken en meten en de resultaten 
communiceren, en  

• Ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om het beleid uit te voeren. 
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