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De directie van Vebego Airport Services Belgium is ervan overtuigd dat een goed gedocumenteerd 
preventiebeleid, leidt tot het bereiken van een hoger welzijnsniveau.  
 
Vebego Airport Services Belgium hecht aantoonbaar veel waarde aan de veiligheid en de gezondheid van 
eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers, ingehuurde medewerkers en van alle mensen die met ons in 
contact komen via hun en onze werksfeer. Voor het thema duurzaamheid kiest Vebego Airport Services 
Belgium ervoor om projecten te creëren en implementeren onder SDG3 betreffende gezondheid en welzijn. 
In deze context bieden wij via de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk een constante 
medische zorg aan. Daarnaast wordt het gevaarlijk karakter van de producten vermeden. Tevens wordt er 
jaarlijks een enquête uitgevoerd (Betekenisvol Werk) bij alle medewerkers. Acties die uit de analyse van deze 
antwoorden voortvloeien, krijgen bij ons een hoge prioriteit zodat wij onszelf blijven verbeteren. 
 
Er wordt naar gestreefd om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen en de veiligheid van eigen 
werknemers en derden te waarborgen. Vebego Airport Services Belgium streeft ernaar om risico’s die van 
nature samengaan met het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en aanverwante dienstverlening tot 
een minimum te beperken.  
 
Constant zijn wij op zoek naar een verbetering van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers. Het 
voeren van sensibiliseringscampagnes en het houden van een constante focus op veiligheid en welzijn zorgt 
ervoor dat de bewustwording van veilig werken een prominente plaats krijgt binnen de organisatie. 
 
Via toolboxen en opleidingen worden medewerkers alert gehouden bij hun dagelijkse taken. Samen met het 
comité en onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk willen wij een gezonde en veilige 
werkomgeving voor onze medewerkers creëren.  
 
De directie is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de veiligheidsbeheersing en -beleving en 
daarmee, naast de goede werking en evaluatie, verantwoordelijk voor de instandhouding en voor de 
continue verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Michel Möller op 31-01-2021 te Zaventem 
Algemeen Directeur Vebego Airport Services Belgium 


