
 

 
 
Beleidsverklaring Gezondheid en Veiligheid 
 
 
Voor Ambius, onderdeel van Rentokil Initial, is niets belangrijker dan ervoor te zorgen dat 
'iedereen veilig thuis' komt aan het eind van elke werkdag. Onze collega's, onze gezinnen en onze 
klanten vertrouwen op ons om dit waar te maken. Gezondheid en Veiligheid staat bij ons altijd 
voorop en er is geen enkel compromis mogelijk.  
 
Onze medewerkers vormen de basis van ons plan om winstgevende groei door uitstekende 
klantenservice en operationele uitmuntendheid te behalen. Wij formuleren dit als volgt: 
DE JUISTE MENSEN, DE JUISTE DINGEN laten doen OP DE JUISTE MANIER. Gezondheid en 
Veiligheid zijn diep ingeworteld in dit plan en vormen het eerste item van onze beloften aan collega's 
en klanten; het kader voor onze bedrijfscultuur.  
 
Wij zullen ervoor zorgen dat: 
 

● Onze managers duidelijk leiderschap op het gebied van veiligheid tonen en samenwerken met 
medewerkers om veilig gedrag uit te dragen en een sterke veiligheidscultuur te creëren. 

● Collega's de opleiding en middelen hebben waarmee ze hun werk veilig kunnen uitvoeren en 
altijd in staat zijn de juiste beslissingen omtrent hun veiligheid te nemen, van start tot eind. 

● Alle gezondheids- en veiligheidsrisico's in kaart zijn gebracht, geëvalueerd en gecontroleerd 
door de implementatie van best practices in al onze werkprocedures 

● Prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid regelmatig worden gecontroleerd en 
geëvalueerd en openbaar worden gemaakt  

● We inspelen op wat we leren om onze prestaties op het gebied van Gezondheid en Veiligheid 
voortdurend te verbeteren 

 
We zijn toegewijd aan het opstellen van samenhangende gezondheids- en veiligheidsprocedures in 
de hele organisatie middels gemeenschappelijke prestatie-indicatoren en doeltreffende 
beheersystemen. Belangrijk onderdeel hiervan zijn onze “SHE Gouden Regels”.  
 
Alle managers zullen aan hun medewerkers het beleid inzake Gezondheid en Veiligheid 
overbrengen. Dit beleid is een afspiegeling van het groepsbeleid van Rentokil Initial dat jaarlijks zal 
worden geëvalueerd. In dit beleid zijn procedures opgenomen die worden gehanteerd om naleving 
van de lokale wetgeving, de managementvereisten van Rentokil Initial op het gebied van 
Gezondheid en Veiligheid en de vereisten van onze klanten op dit gebied te garanderen. 
 
Tot slot moeten medewerkers ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen Gezondheid 
en Veiligheid en die van andere mensen, dat wordt beïnvloed door hun werk en de beslissingen die 
zij nemen. Medewerkers moeten zich aan veilige werkmethodes houden en hun managers volledig 
ondersteunen bij alle aangelegenheden met betrekking tot Gezondheid en Veiligheid. 
 
Voor mij is niets belangrijker dan ervoor te zorgen dat alle medewerkers veilig thuis komen, elke 
werkdag weer. 
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