
lt
HOLI.AIIIDlA

TT
1'

Hollandia Managementsysteem

Revisie:07 Datum: 29-01-2021

20.050801 - VGWM-beleidsverklaring -lND

De activiteiten van Hollandia lndustrial BV bestaan uit het vervaardigen, monteren, installeren,
bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en repareren van werktuigbouwkundige werken,
staalbouwkundige werken en installaties voor verschillende marksegmenten zoals Offshore, lnfra,
lndustrie en Utiliteit.

Hollandia lndustrial heeft als doel bij de uitvoering van haar activiteiten geen schade toe te brengen
aan personen of het milieu. De activiteiten van Hollandia lndustrial zijn wel van dien aard dat deze
Veiligheid-, Gezondheid-, Welzijn- en Milieurisico's met zich mee brengen. De belangrijkste
arboaspecten zijn geluid, verplaatsen van lasten, werken op hoogte en lasrook, de belangrijkste
milieuaspecten zijn productie van geluid, het gebruik van Vluchtige Organische Stoffen, verbruik van
energie en productie van afvalstoffen.

Om arbo- en milieuaspecten te beheersen heeft Hollandia lndustrial een Veiligheid- en
Milieumanagementsysteem ingericht in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Alle
medewerkers van Hollandia lndustrial zijn verplicht te werken in overeenstemming met het
managementsysteem, hiertoe stelt de directie de noodzakelijke tijd en middelen ter beschikking. Om
het managementsysteem en de VGWM-prestaties continue te verbeteren meten we onze prestaties,
analyseren we onze fouten en stellen we jaarlijks nieuwe doelstellingen voor verbeteringen.

Bij het ten uitvoer brengen van haar operationele activiteiten streeft Hollandia lndustrialschade aan
de omgeving te voorkomen, en een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers, tijdelijke
werknemers en derden te onderhouden. Dit alles in overeenstemming met de wettelijke eisen,
contractuele verplichtingen en eigen Hollandia lndustrial voorschriften. Hierbij zal er continue
gestreefd worden onveilige situaties te elimineren en de veiligheid te verbeteren.

Om onze waarden en doelstellingen te verwezenlijken zijn wij toegewijd aan effectieve
betrokkenheid en deelname van medewerkers aan onze VGW-programma's en consultatie en
participatie van medewerkers en hun afgevaardigden.

Van alle medewerkers, tijdelijke medewerkers en onderaannemers wordt verwacht dat hij/zij zijn
werkzaamheden uit zal voeren of inrichten, zodanig dat er invulling gegeven wordt aan deze
beleidsverklaring.
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