
 
 

BELEID INZAKE MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
Bij C.H. Bij Guenther & Son streven we naar uitmuntendheid op het vlak van milieu, gezondheid 
en veiligheid (Environmental, Health and Safety (EHS) en garanderen we dat alle 
bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd op een wijze die schade aan medewerkers, het milieu en 
de gemeenschappen waarin we actief zijn, vermijdt. 

We maken geen compromissen bij de veiligheid van onze medewerkers, onderaannemers, 
klanten en de gemeenschap.  We verbeteren onze processen continu, geven blijk van 
leiderschap en bevorderen een omvattende EHS-cultuur.  We eisen individueel rekenschap, 
verwachten dat alle medewerkers voldoen aan de EHS-normen en participeren actief in het 
verbeteren van onze EHS-praktijken. 

Om deze norm te behalen streven we naar het volgende: 

milieu, gezondheid en veiligheid zijn cruciale factoren van ons succes. 
Veiligheid komt op de eerste plaats: We schenken bewust aandacht aan het welzijn van onze 
medewerkers en streven naar een veilige werkplek, alle incidenten kunnen voorkomen 
worden. 
Streven naar uitmuntendheid: We zijn gepassioneerd door wat we doen.  We tonen sterk, 
effect en inspirerend leiderschap met EHS in het middelpunt van alles wat we doen. 
Medewerkers machtigen: We machtigen onze deskundige en vaardige mensen om de juiste 
initiatieven te nemen.  Iedereen heeft een stem op het vlak van EHS. 

Normen van wereldklasse 
Onze EHS-normen onderhouden en continu verbeteren. Deze bevorderen onze verwachtingen 
van wereldklasse en stellen onze medewerkers in staat om te voldoen aan de EHS-procedures, -
beleid, -wetten, -regels en -programma’s. 
 
Duurzaamheid en efficiëntie 
We verbeteren het bedrijfssucces via verantwoordelijk beheer van onze milieu- en sociale 
impact. We werken samen op het gebied van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten 
en leveren “voorkeursoplossingen”. 
 
Onmiddellijke actie 
We identificeren en stoppen onveilige handelingen voor ze plaatsvinden.  Van iedereen wordt 
verwacht en iedereen wordt in staat gesteld om te observeren, tussenbeide te komen en 
onveilige omstandigheden en onveilig gedrag onmiddellijk te melden. 
 

Alle CHG-werknemers komen deze engagementen na via duidelijk gedocumenteerde EHS-
doelstellingen en routinecontroles als inspiratie voor een EHS-cultuur en NUL schade. 
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