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GLOBE is de specialist als het gaat om luchtgedreven motoren en hogedruk systemen/componenten. 
Het doel van GLOBE is om mondiaal onze producten te kunnen verkopen door middel van onze eigen 
vestigingen of een goed distributienetwerk. GLOBE is een groeiende organisatie die streeft naar 
goede service, veel kennis en een hoge kwaliteit producten. Het is belangrijk voor ons om een 
dusdanig assortiment aan te bieden, dat onze klanten met al hun wensen op het gebied van hoge 
druk en luchtmotoren bij ons terecht kunnen. Zogezegd een ‘one stop shop’ voor luchtmotoren en 
hogedruk systemen. 
 
Het is daarom van groot belang dat wij de productie van onze producten zoveel mogelijk in eigen 
beheer houden/krijgen en dat onze medewerkers een hoog kennisniveau hebben van onze producten. 
Ook moeten wij een solide internationaal netwerk hebben, waarbij onze vestigingen en distributeurs 
de lokale markten kunnen assisteren op het niveau dat wij voor ogen hebben.  
 
Het doel van het managementsysteem is om onze interne afspraken duidelijk en overzichtelijk te 
houden. Daarnaast moet het ons ondersteunen de doelstellingen van GLOBE te bereiken. Het is 
belangrijk dat al deze protocollen en afspraken aansluiten op de wensen van de klanten en geldende 
wet- & regelgeving. Ten aanzien van het waarborgen van de dienstverlening heeft GLOBE de 
volgende uitgangspunten geformuleerd: 
 

 GLOBE draagt zorg voor een hoog kennisniveau van alle medewerkers zodat wij de klantwensen 
correct en volledig kunnen beoordelen.  

 GLOBE draagt zorg dat deze beoordeelde klantwensen, door onze specialisten, voortvloeien in 
het leveren van goederen en diensten die hiermee in overeenstemming zijn. 

 GLOBE draagt zorg voor het registreren en afhandelen van alle opgetreden meldingen zodat onze 
klanten de service en kwaliteit krijgen die ze van ons mogen verwachten. 

 
De directie van GLOBE is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor 
Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en 
milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn binnen GLOBE belangrijke doelstellingen. Het 
VGWM-beleid is gericht op: 
 

 Een veilige werkomgeving zijn en blijven voor onze medewerkers. We kijken hierbij niet alleen 
naar het fysieke aspect van veiligheid, maar ook het mentale aspect. 

 Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer door te investeren in diens 
opleiding. 

 Het verkleinen van de impact die GLOBE heeft op het milieu.  
 
Binnen GLOBE wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande regels en afspraken 
m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Door ons als werkgever worden middelen ter 
beschikking gesteld en worden instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven. Onze werkwijze is 
gebaseerd op het beheersen van risico’s binnen de processen en het benutten van kansen vanuit de 
preventiegedachte. Op basis van systeemmetingen en doelstellingen wordt gestreefd naar 
verbetering. 
 
De directie van GLOBE gaat de verbintenis aan tot continue verbetering van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Dit exemplaar van het managementsysteem is geestelijk en fysiek 
eigendom van GLOBE en valt – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – onder het wijzigingssysteem van 
documenten. Niets uit het handboek mag worden gekopieerd of voor andere doeleinden worden 
gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de directie van GLOBE.  
 
Indien gewenst kan deze beleidsverklaring worden gecommuniceerd naar belanghebbenden. Deze 
beleidsverklaring wordt uiterlijk na drie jaar herzien of herbevestigd. 
 
Aldus bevestigd door de directie van: 

 GLOBE Airmotors B.V. 

 GLOBE Benelux B.V. 

 GLOBE Benelux Services B.V. 

 GLOBE Test Equipment B.V. 

 GLOBE Luftmotoren & Hochdrucktechnik GmbH 


