
 

Verklaring over het ondernemingsbeleid van AXXAZ Europe GmbH 

Het beleid van AXXAZ is erop gericht om veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers op het hoogste 
peil te brengen en te houden. 

AXXAZ Europe GmbH werkt conform de volgende beleidsregels 

• AXXAZ neemt de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, 
welzijn en de sociale- en belastingwetgeving nauwgezet in acht en voldoet aan inschrijving 
Nederlandse Kamer van Koophandel, NEN 4400-2, G-Rekening, AÜG (Duitsland en Oostenrijk), IGZ, 
HSE, ISO 26000, ISO 37500, SCP / VCU, opgenomen in Kiwa Register Verklaring ter 
Beschikkingstelling voor transport, Accreditation Pre-Employment Service Philippines (Nr 33765);  

• AXXAZ richt zich van meet af aan in dienstverlening op de veiligheid, gezondheid en welzijn van 
medewerkers, waarbij we streven naar continue verbetering; 

• AXXAZ inventariseert de werkomgeving en –omstandigheden, opdat optimale veiligheid voor 
medewerkers, klant en derden gewaarborgd is en daarmee persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade 
voorkómen worden; 

• AXXAZ informeert elke klant over veiligheids-, gezondheids-, milieu- en welzijnsaspecten van de te 
leveren diensten en de arbeidstevredenheid van medewerkers; 

• AXXAZ geeft voorrang aan het minimaliseren van gevaar voor de veiligheid van medewerkers boven 
het voorkómen van andere gevaren; 

• AXXAZ communiceert open over veiligheid, gezondheid, milieu, welzijn en kwaliteit van 
dienstverlening, zowel intern als extern; 

• AXXAZ hecht grote waarde aan periodieke evaluatie van dienstverlening met klanten en medewerkers; 
• AXXAZ maakt transparante, duidelijke en controleerbare afspraken over specificaties, wensen en 

instructies van klanten; 
• AXXAZ werkt voortdurend aan de verbetering van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn en de 

kwaliteit van dienstverlening en het welbevinden van medewerkers; 
• AXXAZ werkt voortdurend aan de verbetering van vakkennis van eigen medewerkers, zoals het 

behalen van de arbeidsveiligheidscertificaten PETAZ en PETBZ "Disposition in der Zeitarbeit", 
"Fachreferent in Arbeitsrecht (FFS)", “SGU-Prüfung von operativ tätigen Führungskräften” / “HSE-
Examination for operational supervisors”, "Befähigungsprüfung Überlassung von Arbeitskräften"; 

• AXXAZ hecht waarde aan een correcte financiële, sociale en maatschappelijke houding van en onder 
medewerkers, klanten en instanties; 

• AXXAZ staat voor normen en waarden, persoonlijke en korrekte behandeling, integriteit, 
professionaliteit, klantgerichtheid, prestatiegerichtheid, flexibiliteit, innovatie, transparantie, 
duidelijkheid, respect en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

• AXXAZ hecht er waarde aan om goede voorwaarden te garanderen gedurende de volledige duur van de 
(uitzend-)arbeidsovereenkomst. 

	  


