
Beleidsverklarinq Afvalverwerkinq Stainkoeln B.V.
arbeidsomstandiqheden. milieu en kwaliteit

Afualvenuerking Stainkoeln B.V. heeft ten doel haar bedrijÍsactiviteÍten uit te voeren op basis van een gezonde
economische bedrijfsvoering waarbij de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) voorop staat.

Afualvenverking Stainkoeln streeft naar een continue verbetering van haar werkwijze. Hiertoe wordt het VGM-
systeem onderhouden. Jaarlijks worden VGM doel- en taakstellingen geëvalueerd en opgesteld.

Milieu
De bedrijfsvoering van Afualveruverking Stainkoeln. richt zich op het bewerken, reinigen en afzetten van minerale
stromen, baggerspecie en industriële slibben, zowel op de eigen locatie als ook op externe locaties. Daarnaast
wordt in de deponie niet herbruikbaar en /of verbrandbaar gevaarlijk en niet gevaarlijk bedrijfsafual gestort. Ook
vindt op- en overslag van afualstoffen plaats, en het composteren en bewerken van organische reststromen,
alsmede de productie en afzet van secundaire bouwstoffen, compost en biobrandstoffen. Vrijkomend stortgas
wordt onttrokken en ingezet voor de productie van duuzame energie. Afualvenrverking Stainkoeln voert de
nazorgwerkzaamheden uit op diverse gesloten stortplaatsen in de provincie Groningen.

Afualverwerking Stainkoeln streeft, in de uitvoering van de werkzaamheden, naar het voorkomen, beperken en
beheersen van emissies naar lucht, water en bodem.

Atualverwerking Stainkoeln is gecertificeerd voor ISO 14001, VCA en de BRL 7500; 7510; 7511 en 9335. Dit
houdt onder meer in dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de vigerende milieuvergunningen en
andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Het milieuzorgsysteem van Afualveruverking Stainkoeln omvat tevens het onderhouden van goede relaties met
omwonenden en de overheid door middel van een open communicatie over de milieueffecten van de
bedrijfsactiviteiten.

Afualvenverking Stainkoeln draagt zorg voor de juiste informatie aan (tijdelijke) medewerkers, die door de
uitvoering van hun werkzaamheden invloed hebben op het interne dan wel externe milieu.

Gezond en veilig werken
Afvalveniverking Stainkoeln B.V aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van
(tijdelijke) medewerkers en derden bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Het beleid van Atualvenrerking
Stainkoeln is erop gericht om veiligheid en gezondheid optimale aandacht te geven. Om dit te borgen is gekozen
om het bedrijf VCA te certificeren. Praktisch gezien betekent dit onder andere het continu aandacht schenken aan
het voorkomen van incidenten, door voorlichting, training, juiste arbeidsmiddelen, keuringen, toezicht, et cetera.
Hierbij is er aandacht voor het continu verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

ln alle bestaande vormen van communicatie zal stelselmatig aandacht worden besteed aan veiligheid-,
gezondheid- en milieuaspecten. Bovendien wordt continu naar het verbeteren van deze aspecten gestreefd.

Kwaliteit
Medewerkers zijn zich bewust van het belang om volgens de eisen en wensen van klanten en
andere stakeholders te werken enzyzqn op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving.
Alle medewerkers en ook derden die namens Afualvenverking Stainkoeln werkzaamheden uitvoeren, worden
geacht dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze
organisatie en onze dienstverlening.
De directie houdt haar medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte, ziet toe op de
uitvoering van dit beleid en stuurt bij wanneer nodig. De doelstellingen worden jaarlijks opgesteld en
weergegeven binnen de kwaliteitsmanagementorganisatie en gecommuniceerd naar alle
medewerkers. Het kwaliteitsbeleid is er op gericht om het leveren van diensten conform de gestelde eisen uit te
voeren en h aandacht te houden voor het creëren van kansen en risico's te voorkomen of te beperken.
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