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Inleiding
BTE Nederland B.V. (BTE) heeft het strategisch beleid van de groep op het vlak van QHSE vastgelegd. In
de strategische doelstellingen is o.a. opgenomen dat het beleid van BTE erop gericht is om de
arbeidsomstandigheden waarin de medewerkers werken zo optimaal mogelijk te laten zijn. Voor de diverse
onderwerpen uit het QHSE-beleid is een aparte BTE beleidsnotitie geschreven.
Algemeen
Als basis voor het arbobeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 We willen voldoen aan de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving.
 De arbeidsomstandigheden binnen de BTE Groep worden dusdanig ingericht dat deze voldoen aan
de OHSAS 18001 norm, doch worden niet gecertificeerd.
 Er is sprake van registratie en rapportage van de arbo-ontwikkelingen binnen de BTE Groep.
 Er zullen continu ontwikkelingen/innovaties worden geïnitieerd om het niveau van de
arbeidsomstandigheden te verbeteren.
In november van ieder jaar wordt er een jaarplan opgesteld met de arbodoelstellingen voor het komende
jaar. Hierin zullen ook de benodigde middelen hiervoor worden benoemd. De operationeel directeur is
eindverantwoordelijk voor dit jaarplan.
Organisatie
Binnen BTE is de afdeling QHSE verantwoordelijk voor het op een uniforme wijze opstellen, beheren van
resp. toezicht houden op het arbobeleid. De uitvoering van het arbobeleid is een primaire
verantwoordelijkheid van het lijnmanagement en de directie van BTE. Per vestiging is een structuur ingericht
waarbij gewaarborgd is en blijft dat er voldoende aandacht is voor de arbeidsomstandigheden. Er zullen door
de afdeling QHSE uniforme instructies opgesteld en bewaakt worden.
Registratie en analyse
Voor alle BTE-vestigingen geldt dat er uniforme managementreviews gemaakt moeten worden. De
benodigde informatie hiervoor wordt aangeleverd door het lijnmanagement aan de directie/QHSE afdeling.
Dit geldt voor alle vestigingen. Deze managementreviews zullen gepresenteerd moeten worden aan de
directie van BTE, door de QHSE afdeling. Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar zal er een
voortgangsrapportage van de doelstellingen/acties zoals benoemd in het jaarplan worden gepresenteerd
door de afdeling QHSE. De benodigde informatie hiervoor wordt aangeleverd door het lijnmanagement.
Deze rapportages moeten minimaal de volgende aspecten bevatten:
 SMART gemaakte arbodoelstellingen en voortgangsrapportages van deze doelstellingen.
 Rapportages ongevallen/incidenten incl. analyses.
 Lopende zaken in het lopende jaar.
 Rapportages bezoeken bevoegd gezag.
 Rapportages uitgevoerde externe onderzoeken.
 Rapportage arbo-/milieucommissie
 Rapportage BHV-organisaties.
 Rapportage lopende plannen.
 Nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.
Resultaat
Het resultaat is dat de BTE Groep op een hoogstaand niveau invulling geeft aan de arbeidsomstandigheden
binnen de bedrijven. Klanten moeten de BTE Groep zien als een bedrijf waar men mee wil samenwerken en
vertrouwen in heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden.
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