Directieverantwoordelijkheid
Beleidsverklaring
Uitzendbureau Zuidgeest is een flexibele en betrouwbare partner bij al haar activiteiten. Bij
de bedrijfsvoering van Zuidgeest wordt gestreefd naar een goede afstemming tussen de drie
pijlers People, Planet en Profit.
People
Uitzenden is mensenwerk. Een goede relatie met uitzendkrachten, medewerkers en
opdrachtgevers is van groot belang voor de ontwikkeling van onze organisatie. Door
Zuidgeest wordt dan ook veel aandacht geschonken aan veiligheid en gezondheid.
Uitgangspunten hierbij zijn:
•
•
•
•
•

Voorkomen van persoonlijk letsel;
Voortdurende zorg voor Veiligheid en Gezondheid;
Goede afstemming tussen de vraag van inleners en capaciteiten van uitzendkrachten;
Optimale overdracht van gemaakte afspraken aan onze uitzendkrachten;
Permanente verbetering van onze Veiligheids- en Gezondheidsprestaties.

Daarnaast streeft Zuidgeest naar ontwikkeling van haar medewerkers door regelmatig
opleidingen en scholing aan te bieden. Wij creëren een werkomgeving waarin de
verschillende culturen gerespecteerd worden, we een ieder gelijkwaardig behandelen en
waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan. Wij discrimineren niet, ook niet op
basis van leeftijd, etnische en/of sociale achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, politiek of
godsdienst.
Planet
Om ervoor te zorgen dat ook voor de komende generaties een gezonde leefomgeving
bestaat, is het belangrijk om nu al stil te staan bij hoe we het milieu minder kunnen belasten.
Vanuit dit perspectief is het beleid van Zuidgeest erop gericht om het gebruik van
grondstoffen zoveel mogelijk te optimaliseren en materiële schade te beperken. Afvalstoffen
die ontstaan als gevolg van onze activiteiten worden op een milieubewuste en wettelijke
toegestane manier verwerkt.
Profit
Profit omvat niet alleen de pure financiële prestaties van de onderneming (zoals winst en
omzet ) maar ook andere economische aspecten zoals werkgelegenheid, investeringen in
medewerkers, maatschappelijke betrokkenheid en sponsoring. Het gaat dan ook om de
relatie tussen de prestaties op het gebied van People en Planet. Profit is in deze zienswijze
niet een doel, maar het gevolg van onze bedrijfsvoering.
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