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De Direc=e van Wasserij Gaverland draagt zorg voor de con=nuïteit van de onderneming met in acht 

neming van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Het bedrijfsbeleid is gericht op: 

• Het bereiken en behouden van een renderende en op con=nuïteit gerichte onderneming door te 

streven naar zeer tevreden klanten. 

• Gezonde werknemers door het creëren en behouden van op=male veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden en daarbij het voorkomen van persoonlijk letsel en ziekteverzuim. 

• Het minimaliseren van milieubelas=ng door zuinig om te gaan met grondstoffen en gas-, water- en 

energieverbruik, te voldoen aan geldende wet- en regelgeving en het in acht nemen van wensen en 

behoeWen van externe en interne belanghebbenden. 

• Bij het inkopen van goederen en diensten de belas=ng van het milieu en het efficiënt gebruik van 

energie meewegen. 

• Het voorkomen van materiële-/milieuschade en milieuverontreiniging en het beschermen van het 

milieu. 

• Het respecteren van de 10 principes van het UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, 

arbeid, milieu en corrup=ebestrijding (zie Gedragscode Duurzaam Ondernemen); 

• Con=nue verbeteren. 

Om het beleid te verwezenlijken is een managementsysteem opgebouwd én geïntegreerd in de 

bedrijfsvoering conform de eisen van Certex 2017, NEN 14065 (RABC):2016 en ISO 14001:2015. 

De direc=e borgt con=nue verbetering door het stellen van concrete bedrijfsdoelstellingen en 

verbeterprojecten in lijn met de strategische rich=ng van de organisa=e en de context van de 

organisa=e.   

Preven=eve maatregelen worden genomen door klanfevredenheid, arbeidsomstandigheden en 

milieuaspecten con=nue te evalueren. Corrigerende maatregelen worden genomen wanneer klachten, 

afwijkingen, (milieu)incidenten en ongevallen zich voordoen. Daarbij heeW de direc=e als doel de 

organisa=e van morgen beter te maken dan zij vandaag was.  

Dit beleid geldt voor (=jdelijke) werknemers, leveranciers en bezoekers. Het KAM Handboek is 

beschikbaar via Intranet en in de wasserij.  

Wij danken jullie bij voorbaat voor de medewerking en hopen dat jullie met plezier bij Wasserij 

Gaverland zullen werken. 
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