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HET VEILIGHEIDSBELEID VAN ENEXIS 

De RvB van Enexis voelt zich altijd en overal verantwoordelijk voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en 
Milieu (VGWM) van alle medewerkers die voor of namens Enexis werken. 
 
Het beleid richt zich op het realiseren van een optimaal veilig en gezond werkklimaat voor 
medewerkers en omgeving, waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn: 
 
 Voorkomen van persoonlijk letsel, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen; 
 Zorgen voor het milieu tijdens de uitvoering van werkzaamheden en beperken van negatieve 

effecten op het milieu door het gebruik van milieu verantwoorde materialen en installaties; 
 Hebben van een veiligheidscultuur, waarin zowel de maatregelen als gedrag essentiële pijlers 

zijn om de veiligheidsprestaties te verbeteren. 

ONZE AMBITIE 

 We willen geen ongevallen, elk ongeval is te voorkomen; 
 Elke medewerker komt elke dag gezond thuis, daar zorgen we met elkaar voor; 
 We groeien door naar een hogere veiligheidscultuur, waarin; 

 Leidinggevenden 100% duidelijk zijn in normen en waarden voor veilig werken. Zij dragen 
dit ook uit.; 

 Veiligheid heeft de eerste prioriteit in ons dagelijkse gedrag. Daar is altijd tijd voor; 
 We leren van incidenten en goede voorbeelden. 

LEIDERSCHAP 

Onze leidinggevenden geven het goede voorbeeld en tonen daadkracht als het gaat om veiligheid. Dit 
betekent 
dat zij ervoor zorgen dat: 
 Niemand wordt blootgesteld aan onaanvaardbare risico's en ongewenst gedrag; 
 Elke medewerker open en eerlijk kan melden en er ruimte is voor dialoog zodat er met elkaar 

van incidenten wordt geleerd; 
 We continu werken aan het verbeteren van onze processen en werkmethoden, waarbij een 

excellente organisatie centraal staat; 
 We een beroep doen op het aanwezige vakmanschap en dat dit door training en coaching 

constant wordt geborgd; 
 De geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd; 
 Iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de regels, afspraken en gewenst gedrag m.b.t 

VGWM. 

MEDEWERKERS 

Van de medewerkers die bij of voor Enexis werken verwachten wij, dat zij vanuit vakmanschap hun 
verantwoordelijkheid nemen in het naleven van het beleid. Enexis verstrekt daarvoor richtlijnen, zorgt 
voor instructie en voorlichting en verstrekt alle benodigde (beschermings-)middelen. 
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JE KUNT ONS ALS DIRECTIE AANSPREKEN OP:  

 Het nemen van verantwoordelijkheid, tonen van voorbeeldgedrag en zichtbaar leiderschap; 
 Onze inspanning om een eerlijke, open en rechtvaardige veiligheidscultuur te stimuleren en te 

borgen; 
 Transparantie in het delen van informatie over VGWM 

 
De directie laat zich structureel informeren van de uitwerking en de naleving van dit veiligheidsbeleid 
en zal waar nodig het beleid direct aanscherpen. Op deze wijze werken wij continu met elkaar aan de 
verbetering van de veiligheid, gezondheid en de zorg voor het milieu. 
 
 
 
‘s Hertogenbosch, 15 maart 2021 
 
 
Evert den Boer, Jeroen Sanders, Rutger van der Leeuw, Mariëlle Vogt 
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