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1.5 HSEQ Beleidsverklaring 

Wagenborg Nedlift is een dienstverlenende organisatie gericht op continuïteit, die op verantwoorde en 

veilige wijze haar activiteiten uitoefent met oog voor de belangen van alle betrokkenen in en rond haar 

organisatie.  

 

Veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Wagenborg Nedlift centraal. 

Duurzaam en verantwoord ondernemen zijn hier nauw mee verbonden. Het waarborgen van een goede 

reputatie alsmede betrokkenheid van onze medewerkers staan hoog in ons vaandel: het werk moet 

veilig worden gedaan, waarbij medewerkers zich prettig voelen, plezier hebben in hun werk en 

respectvol met elkaar omgaan.  

 

Wagenborg Nedlift streeft naar: 

 het voorkomen van persoonlijk letsel en ziekte alsmede schade aan materialen en (leef)milieu, 

 nul ongevallen; 

 een zo klein mogelijke impact als gevolg van haar werkzaamheden op het milieu; 

 tevreden klanten en duurzame klantenrelaties; 

 voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving, alsmede lokale huisregels; 

 continue verbetering van haar prestaties op alle gebieden; 

 behoud van haar ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA-P certificeringen en overige 

erkenningen; 

 duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar gehele bedrijfsvoering. 

 

Bij Wagenborg Nedlift staan onze mensen centraal. Het zijn immers de medewerkers die het werk 

realiseren. Daarom: 

 dragen wij zorg voor gezonde en veilige werkomstandigheden met oog voor duurzame 

inzetbaarheid; 

 zorgen wij voor scholing ter bevordering en behoud van kennis en vakmanschap; 

 sturen wij onze medewerkers alleen met gekeurd en gecertificeerd materiaal op pad; 

 gaan wij verantwoord om met arbeidsrisico’s bij al onze activiteiten en eisen wij dit ook van onze 

tijdelijke medewerkers en onderaannemers; 

 hebben wij een proactief beleid om ongevallen en verzuim te voorkomen; 

 stimuleren wij onze medewerkers om mee te denken tot verbetering van onze organisatie; 

 vragen wij onze medewerkers werkzaamheden alleen uit te voeren als het veilig kan. 

 
Een goede veiligheidscultuur kan alleen bestaan wanneer het veiligheidsbewustzijn door alle lagen 
van de organisatie wordt gedragen en gestimuleerd, van management tot op operationeel niveau.  
Doelstelling is immers alle medewerkers aan het einde van hun werkdag weer in goede gezondheid 
huiswaarts te laten keren. 
 
Het Wagenborg Nedlift management is op alle niveaus direct verantwoordelijk voor het toezicht op en 
het werken aan de hoogst mogelijk haalbare veiligheids- en kwaliteitsprestaties. Wij streven naar een 
open bedrijfsklimaat waarin mensen elkaar attent maken op mogelijke verbeteringen die leiden tot een 
nog veiliger en gezonder arbeidsklimaat. 
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