
 

BELEIDSVERKLARING 
Deze beleidsverklaring is van toepassing op alle activiteiten en processen van P&V Panels, met ingang van 1 februari 2019.  

1. P&V Panels streeft naar voortdurend verbeteren op het vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en energieprestaties. Zodoende 
streeft P&V Panels naar een optimale tevredenheid van alle belanghebbenden. 

• Daarom hanteren we hoge stadaarden voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en energie; 
• Houden we periodieke controles, inspecties, audits en evaluatiemomenten op alle activiteiten die mogelijke gevolgen kunnen hebben voor de 

kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu van alle belanghebbenden; 
• Verbeteren wij voortdurend onze prestaties door het aanpassen van onze processen en procedures, om mogelijke nadelige effecten op het 

vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en energie te voorkomen. 

2. P&V Panels zal voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normeringen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, 
gezondheid milieu en energie. 

• P&V Panels zal op zijn minst voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normeringen op lokaal, regionaal, nationaal en 
internationaal niveau; 

• Om te blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normeringen worden voldoende middelen ter beschikking 
gesteld voor opleiding, implementatie en opvolging. 

3. P&V Panels erkent het belang van preventie op vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en energie. Daarenboven streeft P&V 
Panels naar het elimineren van incidenten en ongevallen op onze werkplekken, dit inclusief incidenten en ongevallen met onze 
medewerkers, aannemers ter plaatse en degenen die werkzaam zijn onder ons direct toezicht. 

• P&V Panels is er van overtuigd dat veiligheid en gezondheid belangrijke factoren zijn voor het verkrijgen van uitstekende bedrijfsresultaten. 
Daarom investeren we in preventie door beoordeling van potentiële risico’s voor veiligheid, gezondheid, kwaliteit, en milieu; 

• P&V Panels zal passende maatregelen nemen om potentiële nadelige effecten te voorkomen;  
• P&V Panels is van mening dat ongevallen en incidenten kunnen worden voorkomen. 

4. Veiligheid, gezondheid en milieu is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. P&V Panels zorgt voor adequate 
en passende middelen voor toezicht, opleiding en bescherming. Werknemers, bezoekers en contractanten zijn verantwoordelijk om zich te 
gedragen op een gezonde en veilige manier. 

• Veiligheid en gezondheid hebben rechtstreeks invloed op het welzijn van onze medewerkers. P&V Panels zal daarom zorgen voor veilige 
werkomstandigheden, een veilige omgeving en veilige procedures; 

• Opleiding van al onze werknemers is voorzien zodat ze hun toebedeelde taken op een veilige, gezonde en milieubewuste manier kunnen 
volbrengen. 

5. P&V Panels zal verantwoordelijkheden op alle niveaus toewijzen om de beleidsverklaring adequaat te laten uitvoeren en opvolgen. 
Hiervoor worden passende controle- en rapportageprocedures geïnstalleerd. 

• Om onze visie en ambitie te verwezenlijken is het belangrijk dat het beleid stevig verankerd is in alle lagen van de organisatie, te beginnen bij 
de directie van P&V Panels; 

• Wij zorgen ervoor dat verantwoordelijkheden op elk niveau duidelijk zijn; 
• De naleving van deze beleidsverklaring zal voortdurend worden opgevolgd door de directie van P&V Panels. 

Deze beleidsverklaring is kenbaar gemaakt aan alle medewerkers van P&V Panels en wordt eveneens gepubliceerd op de website van P&V 
Panels. 

Heusden-Zolder, 1 februari 2019 
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