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Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en kwaliteit (VGWMK) 
 

 

Veiligheid is bij Talenco dé belangrijkste kernwaarde.  

Op elk niveau van de organisatie dient deze waarde een prominente rol te spelen tijdens het 

uitvoeren van de arbeid. Met de participatie van alle werknemers zal het beleid rond veiligheid, 

gezondheid en milieu zowel menselijk leed, materiële schade als milieuschade trachtten te 

voorkomen. We willen dit bereiken door: 

▪ Focus op vakmanschap 
▪ Bewustzijn en leiderschap van al onze medewerkers 
▪ Teamwork met onze opdrachtgevers, werknemers en vennoten 
▪ Lange termijn relaties met intensieve en open communicatie 
▪ Duurzaamheid en innovatie  
▪ Professionaliteit 

 

De primaire doelstelling van het VGWMK-beleid is het bevorderen van veilige werkomstandigheden 

en het voorkomen van persoonlijk letsel door ongevallen en incidenten en het voorkomen van 

materiële- en/of milieuschade.  

Gemotiveerd veilig gedrag en het nemen van verantwoordelijkheden door alle medewerkers, 

bepalen in belangrijke mate het draagvlak voor een gezonde onderneming. Open communicatie 

omtrent incidenten en/of onveilige situaties geeft Talenco de mogelijkheid om verbeterprocessen op 

te starten.   

We streven naar continu verbetering. Daarvoor rekenen we op onze sterktes en kernwaarden: 

▪ Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit: Talenco streeft naar een continue verbetering 
van haar activiteiten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit (VGMK). 
We dragen er zorg voor VGMK is geïntegreerd in alle werkzaamheden die door onze 
medewerkers wordt uitgevoerd. Tevens dragen wij zorg voor de veiligheid van de klanten 
en derden.   

▪ Veiligheidsinstructies: Talenco zal erop toezien dat alle medewerkers betrokken zijn bij het 
VGMK-beleid en dat zij voldoende veiligheidsvoorlichting en instructie ontvangen. De 
directie zal alle hiervoor benodigde middelen ter beschikking stellen  

▪ Vertrouwen: We zien erop toe dat al onze medewerkers hun verantwoordelijkheid 
opnemen en zich committeren aan de gemaakte afspraken. Op deze manier trachten we een 
betrouwbare partner te zijn voor onze opdrachtgevers 

▪ Evaluatie: Er is een driejaarlijkse herziening van het beleid en dit wordt eventueel aangepast 
aan de dan huidige situatie, indien nodig zal het beleid eerder worden geactualiseerd.  
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