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Veili heid Gezondheid Welzi'n Milieu beleid Anchor Workwear

De Directie van Anchor Workwear verklaart dat zij het algemeen ondernemingsbeleid
mede zal richten op het bereiken van een zo groot mogelijke veiligheid ten aanzien van
alle medewerkers, maar ook ten aanzien van derden, een zo goed mogelijke
bescherming van de gezondheid en milieu en het bevorderen van het welzijn in relatie tot
de arbeid van alle medewerkers.

Op grond van het bovenstaande streven wij naar zo goed mogelijke
arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu, die een onderdeel vormen van
het totale ondernemingsbeleid.

Om dit beleid gestalte te geven, is in samenhang met de ondernemingsdoelen het beleid
met betrekking tot VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) als volgt geformuleerd:

l. Een voortdurende afweging van noodzakelijke handelingen en de daaraan verbonden
veiligheids- en milieurisico's.

2. Dusdanige werkmethoden toepassen zodat risico's zo veel mogelijk worden
uitgesloten.

3. Het motiveren van alle medewerkers om de grootst mogelijke mate van veiligheid,
orde en netheid en communicatie na te streven.

4. Het actief betrekken van medewerkers in maatregelen die nodig zijn om de veiligheid
te verhogen en de milieubelasting te verlagen door middel van het periodiek
bespreken van maatregelen en informatieoverdracht hier omtrent.

5. Medewerkers stimuleren een positieve bijdrage te leveren bij de invulling en
uitvoering van de Veiligheids-, gezondheids- en milieu aspecten.

6. Voorkoming van materiële schade en ven/uiling van bodem, water en lucht en
vermindering van de hoeveelheid afval zullen worden nagestreefd.

7. De Directie streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu.

De realisatie van het beleid hangt uiteindelijk af van de naleving van wet- en regelgeving
en voorschriften. Hierbij is sprake van individuele verantwoordelijkheid van werknemers,
De directie zal erop toezien dat de naleving van de relevante wet- en regelgeving en
voorschriften gecontroleerd wordt en dat de werknemers zodanig aangesproken zullen
worden op gewenste continue verbetering hierin.

Kwaliteitsbeleid Anchor Workwear

l. Het kwaliteitsbeleid is gericht op het leveren van diensten die volledig aansluiten op
de wensen van de klant.

2. Hierbij dient te allen tijde worden voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.
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3. We streven naar een 100% tevreden klant.

4. Het kwaliteitsbeleid richt zich op het optimaal bedienen van strategische klanten.
D.w.z. hoe groter de meerwaarde die we kunnen leveren, hoe beter dit past bij de
strategie.

5. Het kwaliteitsbeleid moet er voor zorgen dat er wordt voldaan aan de
overeengekomen eisen waarbij vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale
dienstverlening moeten leiden tot klantentrouw, rentabiliteit en continuïteit.

6. De Directie is verantwoordelijk voor een beleid dat erop gericht is het KNS op een
effectieve en economisch verantwoorde wijze uit te voeren en in stand te houden,

7. Nieuwe trends en ontwikkelingen op veranderde marktomstandigheden, worden nauw
in de gaten gehouden en kunnen van invloed zijn op de doelstellingen. Bovendien
biedt dit kansen om onze klanten nog beter te kunnen bedienen.

Het kwaliteitsbeleid en Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu beleid worden minimaal
jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig geacht, geactualiseerd.

Directie,
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