The safety, health and well-being at work policy statement
The goal of the prevention policy is to improve the well-being of all employees by preventing personal harm for own and temporary
employees, making sure third parties are safe and avoid material damage.
A positive behavior regarding the security and an active dedication of all – management, line of command and executors – is essential
for achieving continuous improvements of our safety performance.










The management engages in providing the necessary protective equipment and give training and instructions to all labor posts
Prevent accidents and injuries so every risk can be controlled
Safety is equally important to productivity, cost-control, quality and environment
Continuous improvement requires personal engagement from everybody
Safe working behaviour is an essential condition to obtain an employment contract with Morubel
Every job must be prepared carefully, organized safely and performed competently
All available equipment, means and machines are to be maintained and used competently
Accidents are evaluated and conclusions taken. Preventive safety audits are also essential activities in the prevention process and
contribute to the identification and control of risks
Safety knowledge and each employee’s competence are trained on a permanent base
Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het Werk
De doelstelling van het preventiebeleid is de bevordering van het welzijn van de werknemers door het voorkomen van elk
persoonlijk letsel voor de eigen werknemers en de uitzendkrachten, de zorg voor de veiligheid van derden en het voorkomen
van materiële schade.
Een positief veiligheidsgedrag en de actieve inzet van iedereen – directie, hiërarchische lijn en uitvoerders- zijn derhalve
onontbeerlijk voor het bereiken van een continue verbetering van onze veiligheidsprestaties.










De directie engageert zich om de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen en er een opleiding en
instructie gegeven wordt voor alle arbeidsposten
Ongevallen en kwetsuren voorkomen zodat elk risico kan beheerst worden
Veiligheid staat op gelijk niveau met productiviteit, kostenbeheersing, kwaliteit en milieu
Continue verbetering vereist persoonlijk engagement en inzet van iedereen
Veilig werkgedrag is een essentiële voorwaarde voor blijvende tewerkstelling in het bedrijf
Elk werk moet zorgvuldig voorbereid, veilig georganiseerd en deskundig uitgevoerd worden
Alle ter beschikking gestelde uitrustingen, middelen en machines moeten vakkundig gebruikt en onderhouden worden
Onderzoeken en lessen trekken uit ongevallen en incidenten alsook preventieve veiligheidsaudits zijn essentiële
activiteiten in het preventieproces en dragen bij tot het identificeren en beheersen van risico’s
Het permanent bijwerken van de veiligheidskennis en de kunde van elke werknemer

