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De continuïteit van GLOBE is van groot belang. Om de continuïteit te garanderen is in
overeenstemming met het strategisch beleid besloten om een managementsysteem op te zetten. Dit
managementsysteem is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van GLOBE. Binnen GLOBE zijn
alle bedrijfsprocessen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Verschillen die van toepassing zijn
worden expliciet aangegeven in het beleid en/of door het opzetten van procedures en instructies die
voor het betreffende bedrijfsonderdeel van toepassing zijn.
Het doel van het managementsysteem is om de dienstverlening continu te verbeteren en aan te laten
sluiten 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 het correct en volledig beoordelen van de klantwensen.
•

GLOBE draagt zorg voor het voortbrengen van haar goederen en diensten in overeenstemming
met de vastgestelde klantwens.

•

GLOBE draagt zorg voor het registreren en afhandelen van alle opgetreden meldingen.

De directie van GLOBE onderschrijft het in dit managementsysteem omschreven beleid, en zal de
organisatie in staat stellen haar managementsysteem te waarborgen en haar verplichtingen na te
komen. Het beleid is er in eerste instantie op gericht het niveau van de bedrijfsvoering te handhaven
en zo mogelijk te verhogen.
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:
• Het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor gezondheid en veiligheid van al onze
medewerkers, bezoekers en derden.
•

Het bevorderen van het welzijn van de individuele werknemer.

•

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

•

Het zoveel mogelijk terugdringen van ziekteverzuim.

•

Het voorkomen van materiële en milieuschade.

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.
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

