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BELEID INZAKE GEZONDHEID, VEILIGHEID EN BEVEILIGING (HSS-beleid) 
 

Capricorn zet zich in voor de bescherming van de gezondheid, veiligheid en beveiliging van iedereen die bij haar activiteiten is 

betrokken. Bescherming van mensen is een kernwaarde en wij hanteren hoge normen door een proces van voortdurende 

verbetering van onze managementsystemen en prestaties, met inbegrip van de aanvaarding van internationale codes en normen, 

waaronder die van de IOGP waarvan Capricorn lid is.  

 

Ons gedocumenteerde managementsysteem voor gezondheid, veiligheid en beveiliging zal: 

• Een sterke gezondheids- en veiligheidscultuur bevorderen, verbeteren en in stand houden, met zichtbaar leiderschap op 
alle niveaus. 

• Voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale wetten, voorschriften en normen inzake gezondheid, veiligheid en 
beveiliging. 

• Programma's bevorderen en ondersteunen die de gezondheid en het geestelijk welzijn op het werk verbeteren en in stand 
houden. 

• Gevaren en risico's voor de gezondheid, veiligheid en beveiliging in verband met onze activiteiten inventariseren, evalueren 
en beheersen tot het laagste redelijkerwijs uitvoerbare niveau.  

• Zorgen voor een focus op de preventie en beheersing van de voornaamste ongevallenrisico's in overeenstemming met ons 

Corporate Major Accident Prevention Policy (CMAPP). 

• Verzekeren dat wij beschikken over doeltreffende middelen om onze verbintenissen inzake gezondheid, veiligheid en 

beveiliging na te komen en dat iedereen veilige werkwijzen begrijpt en volgt, met inbegrip van deling van kennis, training 

van onze werknemers en bevordering van de bewustwording bij onze stakeholders. 

• Doelstellingen en streefcijfers vaststellen voor de verbetering van het beheer en de prestaties inzake gezondheid, veiligheid 

en beveiliging, met inbegrip van monitoring en openlijke rapportering over onze risicobeoordeling en impacts. 

• Verzekeren dat ongevallen, incidenten, bijna-ongelukken en gevallen van niet-naleving van procedures worden gemeld en 

onderzocht en dat de daaruit getrokken lessen in praktijk worden gebracht, worden gedeeld en worden verwerkt in het 

beleid, de normen en de procedures. 

• De aanwezigheid verzekeren van crisisplannen voor noodsituaties, eventualiteiten en veerkracht, evenals de nodige 
financiële capaciteit en professionele en technische competenties, en deze plannen regelmatig testen zodat tijdig en 
doeltreffend op incidenten kan worden gereageerd. 

• Verzekeren dat contractanten ons beleid en onze normen kennen en naleven en waar nodig met hen samenwerken om hun 
normen te verhogen en te laten voldoen aan onze eisen. 

• Onze eigen prestaties, bekwaamheid en capaciteiten en die van onze contractanten monitoren en evalueren en periodieke 

audits uitvoeren om te verzekeren dat onze controles doeltreffend zijn om onze gezondheids-, veiligheids- en 

beveiligingsnormen te bereiken. 

• Overleggen met en reageren op de zorgen van onze stakeholders over onze prestaties inzake gezondheid, veiligheid en 
beveiliging met inbegrip van onze werknemers, hun vertegenwoordigers en lokale gemeenschappen. 

• Onze invloed bij zakenpartners aanwenden om hoge normen inzake gezondheid, veiligheid en beveiliging te promoten. 

• Samenwerken met regelgevende instanties en brancheorganisaties bij de formulering of verbetering van beleid, regelgeving 
en goede praktijken. 

• Verzekeren dat het door ons geselecteerde en geleide beveiligingspersoneel de UN Voluntary Principles on Security and 
Human Rights onderschrijft en naleeft en deze principes en procedures toepast op een wijze die risico's voor de lokale 
gemeenschappen vermijdt of minimaliseert.  

• Relevante internationaal erkende mensenrechtenverdragen promoten en medeplichtigheid aan schendingen van de 
mensenrechten met beveiligingsbedrijven buiten onze invloedssfeer vermijden. 

 

De verantwoordelijkheid voor dit beleid berust bij de algemeen directeur en de raad van bestuur.  De verantwoordelijkheid voor de 

naleving van het beleid van Capricorn inzake gezondheid, veiligheid en beveiliging berust bij de algemene directie, directeuren, 

managers en personeelsleden. Het is ook de verantwoordelijkheid van ieder individu zich bewust te zijn van de risico's voor zijn 

persoonlijke gezondheid, veiligheid en beveiliging en maatregelen te nemen die zijn afgestemd op de omgeving waarin hij woont, 

werkt en reist. 


