Beleidsverklaring
gezondheid en veiligheid
ForFarmers gelooft in zorgzaam en verantwoordelijk handelen op alle gebieden betreffende
gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Deze overtuiging is verankerd in onze missie
‘For the Future of Farming’.
ForFarmers werkt proactief aan het stimuleren en monitoren van veilig gedrag, waarmee we
streven naar een ongevalvrije werkomgeving.
ForFarmers streeft naar het voorkomen van ongevallen en werkgerelateerde
gezondheidsproblemen door het trainen en empoweren van onze medewerkers, zodat zij
gezondheids- en veiligheidsrisico’s in hun werkomgeving dynamisch kunnen beoordelen en
beheren.
ForFarmers erkent dat het creëren, monitoren en continu verbeteren van een gezonde en veilige
werkomgeving van essentieel belang is voor het succes en de groei van het bedrijf op de lange
termijn.
ForFarmers werkt samen met klanten, toeleveranciers en industriële organisaties om op een
duurzame wijze de gezondheids- en veiligheidsnormen in onze organisatie en waar mogelijk
binnen de industrie te verbeteren.
ForFarmers erkent dat het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving essentieel is om
collega’s te beschermen, en risico’s te verminderen en verliezen te beperken voor diegenen die
gebruik maken van, leveren aan of op een andere wijze contact hebben met de ondernemingen
van ForFarmers.
Als minimumstandaard voldoet ForFarmers op duurzame wijze aan alle relevante weten regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid en aan de vereisten van onze
gezondheids- en veiligheidsbeleid. Dit houdt onder andere het volgende in:
• Voorzien in duidelijke instructies en informatie en adequate training om te waarborgen dat
medewerkers competent zijn voor hun functie;
• Dagelijks betrokken zijn en overleggen met de medewerkers over de gezondheids- en
veiligheidsomstandigheden;
• Implementeren van noodprocedures, zoals evacuatie bij brand of andere ernstig voorvallen;
• Handhaven van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden; voorzien in en onderhouden
van apparatuur, materialen en machines en de veilige opslag en het veilig gebruik van
substanties garanderen;
• Meten van succes middels gedefinieerde KPI’s, zowel intern en extern waar mogelijk.
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