BELEIDSVERKLARING
Inleiding
In deze Beleidsverklaring uit de directie van Actief Holding Nederland B.V. (Lees: Actief Nederland)
haar beleid ten aanzien veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De verklaring is overkoepelend
van toepassing op de werkmaatschappijen Actief Techniek en Actief Werkt! De directie van Actief
Nederland ziet het als haar taak om de inhoud van deze verklaring eenduidig kenbaar te maken bij
zowel haar medewerkers als flexkrachten en zal erop toezien dat deze minimaal eens per 3 jaar
opnieuw wordt vastgesteld.
Beleid
Actief Nederland is de spil in de regio in het aanbieden van oplossingen ten aanzien van flexibele
arbeid. Hieronder wordt verstaan het werven, selecteren, opleiden, uitzenden en detacheren van
personeel. Wij kennen de relevante doelgroepen op de arbeidsmarkt. Actief Nederland is een
verlengstuk van de bedrijfsvoering van onze klant. Wij nemen onze rol in de keten van de klant
serieus. We ondernemen mee met onze klanten. We luisteren goed en verrassen onze klant
voortdurend met doordachte oplossingen. Wij leveren kwaliteit, tonen interesse en ontwikkelen
vernieuwende ideeën. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers zodat zij zich kunnen richten op hun
core-business. Wij beperken hun risico’s door het leveren van flexibiliteit en ondersteunen daardoor
hen in hun groei en ontwikkeling. Hierdoor erkennen klanten de meerwaarde van onze tarieven.
Bij Actief Nederland staat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Het merendeel van de
vestigingen is in het bezit van het ISO 9001:2015 en/of VCU 2011/05 (zie voor een actueel
overzicht van de gecertificeerde vestigingen op de certificaten op de website). Ons kwaliteitsbeleid
richt zich op de dienstverlening, waarbij onze klanten en flexkrachten centraal staan. Om onze
kwaliteit te borgen volgen onze vaste medewerkers een interne opleiding. Onze werkprocessen zijn
beschreven en worden continue geoptimaliseerd.
Het beleid van Actief Nederland is erop gericht dat al onze medewerkers (vast en flex) veilig en
gezond kunnen werken, waarbij negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk worden beperkt.
De directie hecht waarde aan onderstaande uitgangspunten en ziet toe op de naleving:
1.
2.

3.
4.

Wij nemen alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid,
welzijn en milieu in acht;
Wij inventariseren de werkomgeving, brengen de risico’s voor eenieder – flexkrachten,
vaste medewerkers van Actief Nederland, opdrachtgevers en derden – zoveel mogelijk in
kaart, met als belangrijkste doelstelling persoonlijk letsel, materiële schade en schade op
het milieu te voorkomen;
Wij werken voortdurend aan een verbetering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
Wij wijzen iedereen op zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van zijn taak. De zorg
voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu begint bij ieder van ons.

Actief Werkt! is lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en Actief Techniek
van de NBBU (Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Zowel de ABU als
de NBBU zijn belangenbehartigers van de uitzendondernemingen in Nederland. De leden van zowel
de ABU als de NBBU staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Actief Werkt!
en Actief Techniek worden periodiek gescreend door een onafhankelijke instantie waardoor
constante kwaliteit gewaarborgd is.
Deze beleidsverklaring incl. ISO en VCU-certificaten staan vermeld op intranet en
www.actiefwerkt.nl en www.actieftechniek.nl,
Getekend 26 mei 2020 te Breda,

R.H. Kardol
Algemeen Directeur
Actief Holding Nederland B.V.
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