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Start veilig met : 
 
 
  

 
 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID 
 
 
Als HR-dienstverlener heeft Update-pro de taak om geschikte payroll-kandidaten tewerk te stellen. Update-pro 
besteedt daarbij veel aandacht aan de veiligheid en de gezondheid van zowel onze tijdelijke als vaste 
werknemers.  
 
Dit welzijnsbeleid is zeer belangrijk voor Update-pro. Het is onze plicht erover te waken dat onze medewerkers 
hun taken kunnen uitvoeren met de nodige garanties voor hun persoonlijke veiligheid en gezondheid. De 
gevolgen van een arbeidsongeval zijn immers vaak niet te overzien. 
 
Update-pro engageert zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van 
zijn medewerkers (tijdelijke, vaste, uitzendkrachten) te garanderen tijdens de uitvoering van hun werk. 
 
Om deze gezamenlijke doelstelling te bereiken gelden volgende beleidsprincipes die steunen op de alle 
welzijnsdomeinen en die een verplichting inhouden voor iedereen, zijnde o.a. de eigen werknemers, 
uitzendkrachten, gebruikers, derden : 
1. Arbeidsveiligheid. 
2. Bescherming van de gezondheid van de werknemer ( vaste, tijdelijke, uitzendkrachten ) op het  werk. 
3. Het beperken van de psychosociale risico’s op het werk waaronder stress, burn-out, geweld, 
 pesterijen, en ongewenst seksueel gedrag. 
4. Arbeidshygiëne. 
5. De zorg voor ergonomie: het werk, de werkpost en werkomstandigheden dienen aan de 
 werknemer aangepast te zijn 
6. Verfraaiing van de arbeidsplaatsen zodat het aangenaam werken is voor iedereen 
7. Zorg dragen voor het leefmilieu gekoppeld aan bovenstaande punten 
 
Het permanent bewaken van dit welzijnsgebeuren is immers de taak van iedereen. 
 
- correct toepassen van instructies 
- correct gebruiken van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen 
- geen veiligheden uitschakelen aan machines of installaties 
- risico's niet onderschatten en zichzelf niet overschatten 
 
Voor de tewerkstelling van onze uitzendkrachten, wordt permanent aandacht besteed aan: 
 
- duidelijke afspraken met de inlener omtrent het respecteren van de veiligheidsregels (Charter voor 
  de veiligheid van de uitzendkrachten) 
- een correcte werkpostfiche 
- het waarborgen van een goed onthaal op de werkplek 
- goede opvolging van gezondheidstoezicht 
- extra begeleiding van anderstalige uitzendkrachten 
 
Het welzijnsbeleid van Update-pro wordt verder uitgewerkt in het Globaal Preventieplan en het Jaaractieplan.  
Deze beleidsverklaring wil het zijn, denken en handelen in functie van veiligheid en welzijn ondersteunen. 
Dit moet een vaste waarde en houding zijn bij alle betrokkenen. 
 
Deze beleidsverklaring zal minimaal 3 jaarlijks worden herzien.  
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