Beleidsverklaring Health & Safety
ONZE VISIE

Wij beschermen de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze werknemers, contractanten en bezoekers en
streven naar een aanzienlijke en duurzame vermindering van het aantal en de ernst van de ongevallen in alle
bedrijfsonderdelen, zodat iedereen aan het eind van de werkdag ongedeerd naar huis gaat.

WIJ DRAGEN ZORG

ForFarmers gelooft in zorgvuldig en verantwoordelijk handelen op het gebied van gezondheid, veiligheid
en welzijn op het werk en is zich ervan bewust dat het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving
essentieel is voor de bescherming van al onze collega’s en anderen die door onze werkzaamheden worden
geraakt. Dit is geïntegreerd in onze missie ‘For the Future of Farming’.
Directie en senior management van ForFarmers dragen persoonlijk en collectief de verantwoordelijkheid voor
gezondheid en veiligheid en zullen op dit gebied zichtbaar, sterk en actief leiderschap tonen. Directie en seniormanagers zullen het goede voorbeeld geven en zullen zich inzetten voor het Health & Safety programma van
ForFarmers.

WIJ MAKEN

ForFarmers tracht ongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen door werknemers op
te leiden zodat zij beslissingen kunnen nemen en tot het volgende in staat zijn:
• Redelijke zorg betrachten voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van henzelf en van anderen die geraakt kunnen worden door hun handelingen of nalatigheden.
• Elke onveilige handeling, situatie of voorval rapporteren en alle ongevallen en alle bijna-ongevallen rapporteren.
• Samenwerken met ForFarmers betreffende alle zaken rond gezondheid en veiligheid zodat ForFarmers aan
alle wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn kan voldoen.
• Niet opzettelijk of roekeloos iets verstoren dat in het belang van gezondheid en veiligheid geregeld is of
aangeboden wordt.
ForFarmers zal veilig gedrag aanmoedigen en bewaken en een betrokken omgeving creëren waarin we met
onze collega’s praten over gezondheid, veiligheid en hun welzijn, waardoor we kunnen streven naar een
ongevalsvrije werkplek.

WIJ DELEN

ForFarmers werkt samen met klanten, leveranciers en brancheorganisaties om ervaringen te delen en van
elkaar te leren en zo de gezondheids- en veiligheidsnormen binnen ons bedrijf en in onze branche verder te
verbeteren. In dit kader van voortdurend leren en verbeteren, moedigen wij medewerkers actief aan om ‘best
practices’ met elkaar te delen en op alle locaties toe te passen.

WIJ ZULLEN

ForFarmers zal ten minste op duurzame wijze voldoen aan alle relevante wetgeving inzake Gezondheid &
Veiligheid, en aan de eisen vanuit ons eigen gezondheids- & veiligheidsbeleid en de bijbehorende procedures.
Dit omvat:
• Het onderhouden van een veilige en gezonde werkomgeving.
• Het verstrekken en onderhouden van veilige installaties, materiaal en machines.
• Zorgen voor een veilige opslag en gebruik van stoffen.
• Het bieden van duidelijke instructies, informatie en passende training zodat werknemers gekwalificeerd zijn
om hun werk te doen.
• Onze werknemers dagelijks betrekken bij en raadplegen over kwesties omtrent gezondheid en veiligheid.
• Noodprocedures implementeren om te waarborgen dat noodsituaties op de juiste wijze worden aangepakt.
• Waar mogelijk, prestaties en succes meten aan de hand van vastgestelde KPI’s, zowel intern als extern.
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