
Beleidsverkloring Kwoliteit, Gezond &Veilig Werken, en Milieu

voestolpine Trock Solutions Netherlonds B.V.
voestolpine Turnout Technology Netherlonds B.V.

Beleid

Ons beleid is gericht op:

Het contínu ontwikkelen en verbeteren von onze dienstverlening noor onze klonten, portners en
stokeholders,
Het voorkomen von persoonlijk letsel, en het creëren en continu verbeteren von een goede en veilige
werkomgeving, woordoor schode oon de gezondheid en het welzijn von olle medewerkers wordt
voorkomen. Bij de uiWoering híervon volgen we de orbeídshygiënische strotegie en voldoen we oon
de geldende wet- en regelgeving.
Medewerkers en ondere betrokkenen moeten optimool kunnen functioneren, zonder doorbij
onoonvoordbore risico's te lopen.
Het voorkomen von moteriële en milieuschode en steeds verder beperken von de milieubelosting
von de bedrijfsoctiviteiten op de leefomgeving. Dit kon olleen worden bereikt door verstondig om te
goon met de beschikbore middelen, moteriolen en energiebronnen. Ook ondersteunen we onze
klonten bij de ontwikkeling von milieuvriendelijke oplossingen.

Doelstellingen

Voor deze beleidspunten bepolen we meetbore doelstellingen en evolueren we de bereikte resultoten. Woor
nodig sturen we die bij, zodot de risico's op de best mogelijke wijze worden ofgedekt.
Om onze doelstellingen te kunnen bepolen:

Luisteren we noor onze klonten.
Werken we somen met klonten, medewerkers, leveronciers, broncheorgonisoties, overheden,
orbodiensten en ondere belonghebbenden.
Anolyseren en evolueren we de gesignoleerde risico's in relotie tot klonttevredenheid, gezondheid en
veilig werken en het milieu.
Beoordelen we de geldende notionole en internotionole wet en regelgeving en leven deze zo goed
mogelijk no.
Beoordelen we de nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de bronche en onderzoeken binnen de
orgonisotie de toeposboorheid von nieuwe methoden en technieken.

Monogementsysteem

Beide bedrijven beschikken over een integrool en gecertificeerd monogementsysteem met onderstoonde certificqten.

Algemeen Finoncieel directeur
De
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