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    Beleidsverklaring 
 

Burrick is gespecialiseerd in het produceren en installeren van metaalconstructies , mechanische constructies en installaties. Dit 
omvat tevens cnc frees- en draaiwerk en laserprojecten. Met maatwerk hebben we specifiek onze professionele reputatie 
opgebouwd in de automotive-wereld. Wij beschikken over een VCA*, ISO9001 en EN-1090 certificiaat. 

Ons beleid heeft als hoofddoel in onze organisatie arbeidsongevallen en vgm-incidenten incl. milieuverontreiniging te 
voorkomen. Wij wensen dan ook een positieve frequentiegraad in lijn met onze sector te realiseren.   

Prioritair stellen wij ook de tevredenheid van onze klanten. Onze klanten leggen op een ongelooflijk snel tempo de lat voor 
hunzelf hoger. Ons team denkt graag met de klant mee om hun verwachtingen ten volle in te vullen.  

Daartoe wordt een proactieve aanpak van ons beleid gevoerd. Dit betekent dat iedereen de gemaakte afspraken respecteert en 
dat de  veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften worden nageleefd door onze medewerkers. 

Medewerkers dienen zich steeds bewust te zijn dat in onze sector risico’s continu op de loer liggen. Wij dienen er dus  over te 
waken dat onze organisatie steeds de nodige maatregelen treft om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te 
beschermen.  

Meer dan ooit is een planmatige innovatieve aanpak en strategische acties van de werkgever en zijn team nodig zodat we ons 
imago steeds hoog weten te houden. Hierbij wensen we niet aan flexibiliteit in te boeten.  

Flexibiliteit naar onze klanten maar ook intern naar elkaar op de werkvloer en naar onze belangrijke stakeholders. Dit betekent 
dat het elkaar ondersteunen doorheen de diverse afdelingen van wezenlijk belang is. 

We zien het inburgeren van LMRA als een commitment voor het dagdagelijks toepassen van veilig werkgedrag met oog voor 
gewijzigde werkomstandigheden en -invloeden.  

Het opvolgen van ons gecombineerd veiligheids- en kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat wij voldoen aan alle voor ons van 
toepassing zijnde wetgeving en andere eisen (al dan niet van opdrachtgevers). Zo werken we eraan om voorzienbare 
onzekerheden en risico’s te voorkomen maar ook om opportuniteiten ten volle te benutten. 

Burrick voorziet de geschikte middelen voor onze medewerkers. Aandacht voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn uit zich 
dus ook in ambitieuze acties en investeringen. Jaarlijks stellen we dan ook een actieplan op met als doel geschikte geschikte acties 
uit te voeren om “continu onze processen te verbeteren”. 

Onze leidinggevenden houden toezicht op het correct uitvoeren van projecten, het respecteren van de veiligheidsregels, correct 
gebruik van arbeidsmiddelen en het toepassen van de nodige collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen door de 
medewerkers.  

Door het investeren in opleiding worden onze medewerkers gevormd en aangemoedigd veilig en sociaal werkgedrag te tonen. 
Tijdens periodieke toolboxmeetings krijgen medewerkers de gelegenheid om overleg te plegen in een open sfeer.  
 
Oorzaken van arbeidsongevallen, tekortkomingen en fouten worden geanalyseerd om lessen te trekken maar vooral om herhaling 
en ernstige veiligheidsissues en klachten te voorkomen.  

Alle medewerkers dienen gevaarlijke handelingen en/of situaties melden aan hun directe leidinggevende of onze 
preventieadviseur Jeroen De Koker.   

Wij geloven in samenwerking en collegialiteit, wat bijdraagt aan een positieve en productieve werkomgeving  
waar zowel onze medewerkers als onze klanten de vruchten van plukken.  

Burrick nv        
Kris Rogiers  


