
 
 
 
 

Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

Linex draagt met vooruitstrevende houtskeletbouw technieken bij aan een duurzame, veilige leefomgeving,  voor nu en in de 
toekomst. Wij zetten in op een circulaire bedrijfsvoering met hergebruik van materialen, zo minimaliseren wij onze footprint. De 
klantwens en klantbehoefte staat centraal;  wij bouwen samen aan toekomstbestendige oplossingen. Wij bieden onze 
medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving met goede omgangsvormen en volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.   

Linex is zich bewust van de invloed van haar activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en is continu bezig te 
onderzoeken of deze activiteiten op een veiligere, gezondere en duurzamere wijze kunnen worden uitgevoerd.  Hiermee 
verbinden wij ons aan het volgende: 

Algemeen: 
• Veiligheid, gezondheid en milieu zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering en in de wijze waarop mensen denken en 

handelen.  
• De bedrijfsvoering vindt plaats onder goede arbeidsomstandigheden,  waarbij rekening wordt gehouden met duurzame 

ontwikkelingen en waarbij op een efficiënte manier wordt omgegaan met grondstoffen en energie. Bij operationele 
beslissingen vormen veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijk uitgangspunt.  

• Alle medewerkers zijn betrokken bij activiteiten en verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 
• Er wordt zorg gedragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers, aannemers, leveranciers en 

bezoekers.   
• Wij volgen alle maatschappelijke richtlijnen om onze werknemers te beschermen tegen schade, zoals dwangarbeid, 

mensenhandel, kinderarbeid, discriminatie.   
 
De medewerkers: 
• Nemen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. 
• Analyseren risico's, verbeteren in overleg met de leidinggevenden de werkomstandigheden waar nodig en minimaliseren 

de belasting van het milieu door bijvoorbeeld afvalscheiding. 
• Gevaarlijke situaties en gedrag worden gecorrigeerd en incidenten en ongevallen worden onmiddellijk gerapporteerd aan 

de leidinggevende. 
• Nemen initiatief om prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te verbeteren, in overleg met de 

leidinggevenden. 
• Zijn bekend met de strategie, doelstellingen en plannen betreffende veiligheid, gezondheid en milieu binnen hun afdeling. 
• Staan open voor informatie en training op het gebied van veiligheid, gezondheid en  milieu 
• Houden zich aan de voorschriften en zijn bekend met de gevolgen van het zich niet houden aan de voorschriften. 
 
De leidinggevenden: 
• Vertonen voorbeeldgedrag aangaande veiligheid, gezondheid en milieu en geven uitvoering hieraan in de dagelijkse 

werkzaamheden. 
• Nemen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van alle mensen binnen hun afdeling of werkgebied en 

dragen daardoor bij aan een plezierig werkklimaat. 
• Werken systematisch aan het verhelpen van problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid en verbetering van de 

milieuprestaties 
• Rapporteren tijdens afdelingsoverleg over doelstellingen, plannen en resultaten en geconstateerde tekortkomingen op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 
 
Deze beleidsverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast aan maatschappelijke, veiligheids-, gezondheids-, 
milieuhygiënische- en organisatorische ontwikkelingen. 
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