SIGMACert Beleidsverklaring
Opgesteld door de bestuurders van B-CLOSE nv
B-CLOSE hecht enorm veel belang aan de veiligheid van haar medewerkers bij het uitoefenen van onze
activiteiten, maar ook aan een veilig gebruik door onze klanten van de machines die door ons geleverd en
geserviced worden.
De heftruck is een belangrijk werkinstrument voor iedereen in de bedrijfswereld, met heel wat potentiële
risico’s verbonden aan het besturen er van enerzijds en anderzijds in het werken in de buurt van waar deze
gebruikt worden. De directie van B-CLOSE wil aan de hand van een veiligheidskeur alvast zich ervan
vergewissen dat de technische staat bijdraagt tot het veilig gebruik van deze toestellen. Om dit te bereiken
passen wij het SigmaCert veiligheidskeur toe waarvoor wij jaarlijks de nodige financiële middelen en tijd
vrijmaken. Deze veiligheidskeuring zal toegepast worden op alle merken die door B-CLOSE verdeeld
worden, met name HYSTER, UTILEV, Bulmor en Carer.
Binnen B-CLOSE is veiligheid geen optie maar een cultuur die door iedereen gedragen wordt. Het is uit
den boze en zonder meer verboden om in onveilige situaties te werken, deze te creëren of ontoelaatbare
risico's te nemen. Wij verbinden ons er toe dat de SigmaCert keuring ook dezelfde aandacht krijgt en aan
dezelfde kwaliteitsmaatstaven zal moeten voldoen als al onze andere dienstverlening. Hierbij streven we
naar een continu verbetering.
Veiligheid en SigmaCert is een vast agendapunt op elke directie vergadering en op geregelde tijdstippen,
maar minimum 3 keer per jaar, zal er een opvolgingsmeeting plaatsvinden tussen de verantwoordelijke
SigmaCert project manager en de verantwoordelijke directieleden om de voortgang van het systeem en
kwaliteit van de keuring te bewaken. De verantwoordelijke directieleden zijn de Managing Director en de
Service Manager.
.
Wij rekenen op de intensieve medewerking en de persoonlijke betrokkenheid van al onze medewerkers om
dit beleid te realiseren.
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