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Inleiding
BTE Nederland BV (BTE) heeft het strategisch beleid van de groep vastgelegd. In de strategische
doelstellingen is o.a. opgenomen dat het beleid van BTE er op gericht is haar medewerkers een plezierige,
uitdagende en veilige werkomgeving te bieden. Het beleid van BTE is er zonder uitzondering op gericht de
veiligheid binnen haar ondernemingen voortdurend te verbeteren. Hierbij wordt ten doel gesteld het
voorkomen van letsel en/of schade aan de gezondheid bij uitoefening van de werkzaamheden. Voor derden
op BTE‐werkplekken (bijvoorbeeld inleenkrachten en bezoekers) zullen dezelfde normen en
zorgvuldigheidseisen worden aangehouden als voor de eigen medewerkers.
Algemeen
Als basis van het veiligheidsbeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 We streven naar nul ongevallen en nul verzuim t.g.v. uitoefening van werkzaamheden.
 We voldoen aan de Nederlandse veiligheids- en arbeidswetgeving.
 Er is sprake van registratie en rapportage van ongevallen binnen de groep.
 Er is sprake van Regelmatige veiligheidsaudits door geautoriseerde externe partij(en).
In november van ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld met de veiligheidsdoelen voor het komende jaar.
Hierin zullen ook de benodigde middelen worden benoemd. De directie is eindverantwoordelijk voor dit
jaarplan.
Organisatie
Binnen BTE is de afdeling QHSE verantwoordelijk voor het op een uniforme wijze opstellen, beheren en
toezicht houden op het veiligheids- en arbobeleid. Ook zal deze afdeling werken aan ontwikkelingen
(trainingsprogramma’s, toolboxen, campagnes, etc.) om de veiligheid verder te verbeteren. De uitvoering
van het veiligheidsbeleid 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 veiligheid. BTE verplicht zich ertoe dat voor o.a. leidinggevenden adequate trainingsprogramma’s op
het gebied van veiligheid worden gerealiseerd. Medewerkers die specifieke taken uitoefenen waarbij een
bovengemiddeld risiconiveau van toepassing is, zullen hiervoor de noodzakelijke extra opleidingen en, al
dan niet interne, trainingen volgen (hijsen, heftruck e.d.). Voor alle medewerkers zullen jaarlijks
veiligheidsbijeenkomsten worden georganiseerd.
Registratie en analyse
De BTE vestigingen zullen de stap zetten naar het zorgvuldig en consequent registeren van alle ongevallen
en overige incidenten (zoals bijna ongevallen en gevaarlijke situaties). Hiervoor is een BTE‐standaard
beschikbaar. Via rapportage en analyse zullen verbeteracties worden geïnitieerd om te komen tot een nog
veiliger werkomgeving. De BTE‐vestigingen zullen hun ervaringen consequent met de QHSE afdeling van
BTE delen door de registratieformulieren ter beschikking te stellen. QHSE zal minimaal één keer per jaar
een zogenaamde veiligheidsscan uitvoeren teneinde het veiligheidsbeleid te toetsen en te borgen. De
uitkomsten worden in het algemeen directieoverleg gerapporteerd en besproken. Voor alle BTE-vestigingen
geldt dat er uniforme managementreviews worden gemaakt. De benodigde info hiervoor wordt aangeleverd
door het lijnmanagement aan de directie/QHSE afdeling. Deze managementreviews zullen gepresenteerd
worden aan de directie van BTE.
Resultaat
De actieve focus op veilig werken leidt, door de afname van ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke
situaties, tot een verlaging van het ziekteverzuim door ongevallen. De kwantitatieve doelstellingen worden
jaarlijks BTE‐breed vastgelegd.
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