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SAFETY LEADERSHIP                                       ONZE KVGM-AFDELING – TELEFOON: 088 451 10 00
Het is onze ambitie om ‘Safety Leadership’ te bereiken en daarom werken we aan onze ‘verbetercultuur’. Ons doel is om een omgeving te creëren die de intrinsieke 
motivatie van mensen om veilig te werken verbetert. Een cultuur waar we elkaar vertrouwen en informeren. We hanteren een unieke visie, op basis van 
wetenschappelijke inzichten vanuit het ‘hearts & minds’ project*, op ons werk en een eigen aanpak van projecten, samengevat in het cultuurprogramma IK. 
In het cultuurprogramma IK staan veiligheid van mensen, kwaliteit van ons werk en betrokkenheid bij het succes van onze klanten voorop. Onze kernwaarden 
zijn als volgt:
•  Veiligheid: IK werk veilig of IK werk niet  •  Kwaliteit: IK zeg wat ik doe en IK doe wat ik zeg  •  Betrokkenheid:  IK bepaal het succes van de klant
*SPE61095 P.W.T Hudson e.o, society of petroleum engineers Inc. 2000
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Beste allen, 

Enigma zet zich in voor de veiligheid en 
gezondheid van haar medewerkers en voor 
iedereen met wie we te maken hebben bij 
de uitvoering van ons werk. De veiligheid 
en gezondheid van onze mensen en het 
voorkomen van schade aan het milieu 
is onze hoogste prioriteit. Wij zijn ervan 
overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden en het onze 
plicht is om ons hiervoor maximaal in te zetten. 

Daarom zetten wij ons in voor: 
•	 	Een	systematische	aanpak	van	veiligheidsmanagement,	gericht	op	

continue verbetering, compliance en participatie.
•	 	Nakoming	van	tenminste	alle	relevante	wettelijke	eisen	en	

regelgeving , klanteisen en industrie/branche standaarden. 
•	 Volledige	nakoming	van	onze	set	van	Normen	en	Waarden.	
•	 	Continue	training	van	onze	medewerkers	en	uitzendkrachten	om	

ervoor te zorgen dat zij deze regels volledig begrijpen en zich ernaar 
gedragen. 

•	 	Nauwe	samenwerking	met	onze	klanten	en	leveranciers	om	onze	
veiligheidsprestaties en veiligheidsbewustzijn te verbeteren.

•	 	Dat	alle	materialen	en	middelen	onderhouden	worden	volgens	de	
hoogste eisen die gelden voor bedrijfsveiligheid. 

•	 	Dat	veiligheid	een	onderdeel	is	van	ons	medewerkers	functionerings-	
en	beoordelingssysteem.	

Daarom hebben we de volgende verwachtingen: 
•	 	Directie	en	staf	de	verantwoordelijkheid	hebben	het	V&G	beleid	

binnen de gehele organisatie te implementeren en zich er van 
verzekeren dat veiligheid en gezondheidsoverwegingen altijd 
prioriteit krijgen in de planning en het dagelijkse toezicht op het 
werk.

•	 	Leiderschap	op	het	gebied	van	veiligheid:	elke	leidinggevende	toont	
zichtbare en voelbare betrokkenheid voor veiligheid om ervoor te 
zorgen dat ons bedrijf een veilige werkomgeving is. 

•	 	Elke	medewerker	en	uitzendkracht	neemt	verantwoordelijkheid	voor	
de veiligheid van zichzelf en die van anderen.

•	 	Wanneer	onveilig	gedrag	wordt	waargenomen,	zal	een	ieder	
ingrijpen.

De	directie	en	staf	houden	toezicht	op	het	uitvoeren	van	het	V&G	
beleid.	Om	zich	hierbij	te	laten	ondersteunen	heeft	Enigma	de	KVGM-
afdeling aangesteld om locaties en werkplekken te bezoeken en te 
adviseren over relevante veiligheidsverplichtingen en onderwerpen in 
algemene zin.
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