Beleidsverklaring Kwaliteit &
Veiligheid & Milieu
Engagement van de Directie
Sauf TRAMOTRANS

Tijdens de komende eindejaarperiode zullen onze certificaten ISO 9001, ISO 14001 en VCA** voor een periode van 3 jaar
verlengd worden.
Met de eerste certificatie van het Kwaliteitssysteem zijn we gestart in 1997. Dat is uitgemond in een geïntegreerd beheerssysteem voor Kwaliteit-Veiligheid-Milieu (Quality-Security-Environment of QSE) in 2013.
Dat beheerssysteem, waarvan continue verbetering een van de doelstellingen is, heeft ontegensprekelijk bijgedragen aan de
groei van onze vennootschappen. Een bewijs daarvan zien we in de TRENDS GAZELLES 2015, met TRBA in de top 5 van de
200 best presterende ondernemingen van de provincie Henegouwen.
We moeten bij de uitvoering van onze taken permanent aandacht hebben voor de volgende punten.

Het beheer van de toekomstige veranderingen,
Het aanpassen van onze gewoontes,
Het verbeteren van onze efficiëntie,
Het implementeren van oplossingen alvorens er zich een probleem voordoet,
Het verminderen van het aantal lichamelijke letsels,
Het beperken van onze milieu-impact,
Het optimaliseren van ons afvalbeheer.
Elke medewerker moet bij de uitoefening van zijn eigen functie constant streven naar het halen van onze streefdoelen.
- Efficiënt plannen, onze natuurlijke hulpstoffen zo optimaal mogelijk gebruiken ;
- Kwaliteitswerk afleveren in veiligheid, met respect voor het milieu, rekening houdend met de eisen van de klant en
met de beperkingen die de wet en het budget opleggen ;
- Opvolgen en verbeteren van onze prestaties op vlak van kwaliteit/veiligheid/milieuzorg ;
- Zich verbinden tot het respecteren van de reglementering inzake veiligheid en milieuzorg alsook van onze nietreglementaire verplichtingen ;
- Zuivere technologieën ontwikkelen die het verbruik van energie en water verminderen en vervuiling voorkomen ;
- Het opleidingen van ons personeel met het bewustmaken van de verplichtingen op vlak van veiligheid en milieu ;
- Onze onderaannemers en leveranciers betrekken bij ons streven naar betere kwaliteit/veiligheid/milieuzorg.
De kwaliteit van ons werk, eenieders veiligheid en ons leefmilieu vormen de basis van elke strategische beslissing binnen
onze ondernemingen. Elk jaar stellen we voor onszelf concrete streefdoelen op vlak van kwaliteit/veiligheid/milieuzorg
voorop en evalueren we de behaalde resultaten. Dat KVM-beleid wordt op regelmatige basis herwerkt en indien nodig
aangepast.
Wij vragen aan elke medewerker om de initiatieven van dit beleid met een positieve ingesteldheid te onthalen en actief aan
dit optimalisatieplan mee te werken. De gerealiseerde verbeteringen dragen bij tot het welzijn van iedereen.
De actualiteit van onze onderneming kunnen jullie volgen op onze nieuwe website www.trba.be.
Dank voor jullie medewerking.
Moeskroen, 1 december 2015
Voor TRBA S.A. – TRAMO S.A. – TRAMOTRANS S.A – TRBA S.A.S
Pierre STADSBADER

Réf. : beleidsverklaring

Page 1 sur 1

