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1.
Doel

Basis

Filosofie

-Borg staan voor de
ontwikkeling,productie en levering
van kwalitatief hoogstaande
voorlegeringen die voldoen aan de
eisen van de klanten
-De kwaliteit van onze producten en
diensten voortdurend verbeteren
-Hinder,materiële schade,letsels en
ziekte voorkomen op de arbeidsplaats
-Bevorderen van het welzijn van alle
werknemers
-Handhaven en optimaliseren van de
goede werking van alle
arbeidsmiddelen
-De veiligheid van alle
bedrijfsactiviteiten voortdurend
verbeteren
-Negatieve effecten van de
bedrijfsactiviteit op het milieu
voorkomen of zoveel mogelijk
beperken
-Positieve effecten op het milieu zo
veel mogelijk bevorderen
-Streven naar een voortdurende
verbetering van het milieu in het
algemeen

-Kwaliteitszorgsysteem conform
ISO9001

-Verhogen van de klantentevredenheid
door het permanent evalueren van onze
processen en onze producten en door
continu verbeteren (via de PLAN-DOCHECK-ACT cyclus)

-Veiligheidszorgsysteem conform
OHSAS18001
-De wettelijke en andere huidige en
toekomstige eisen m.b.t.
preventie,veiligheid en welzijn op het
werk

-Preventie,bescherming en welzijn zijn
essentiële aspecten van het werk en
moeten dus bij alle beslissingen en
handelingen worden overwogen
-Risico’s bij het werken met vloeibare
en vaste metalen evalueren en
elimineren of tot een miniumum
beperken

-Milieuzorgsysteem conform
ISO14001
-De wettelijke en andere huidige en
toekomstige eisen m.b.t. het
leefmilieu inclusief de REACH
regelgeving

-Bedrijfsactiviteit in harmonie met het
milieu binnen en buiten de onderneming
-Verantwoord en duurzaam ondernemen
door :
• emissies (in lucht en water ) ,
afvalstoffen en geluidoverlast te
voorkomen of te beperken,
• scheiding van afvalstoffen en
recyclage te bevorderen
• energie rationeel te gebruiken
• te waken over de externe veiligheid

Verantwoordelijkheden en middelen
-De directie vertrouwt de kwaliteitsmanager,de
preventieadviseur en de milieucoördinator de
verantwoordelijkheid toe het geïntegreerd
zorgsysteem actueel te houden en in onderling
overleg acties tot verbetering te ondernemen
-Van iedere werknemer wordt,rekening houdend
met zijn functie,rechten en verantwoordelijkheden
een actieve bijdrage verwacht bij het uitvoeren en
continu verbeteren van het kwaliteits- ,milieu- en
veiligheidsbeleid
-De directie stelt de nodige middelen ter
beschikking om het beleid wat betreft
kwaliteit,milieu en veiligheid te realiseren;daartoe
neemt zij bedrijfseconomisch en ecologisch
verantwoorde initiatieven,waaronder
investeringen in best beschikbare technieken
(BBT)
-De directie ziet er op toe dat het bedrijfsbeleid
m.b.t. kwaliteit,veiligheid en milieu aan alle
belanghebbenden kenbaar wordt gemaakt
-Het integraal zorgsysteem zal een kader bieden
voor het bepalen,beoordelen en actualiseren van
kwaliteits- ,milieu- en veiligheidsdoelstellingen
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2. Organisatie
Om de structuur van het bedrijf duidelijk te maken is er een organigram opgesteld waarin de diverse afdelingen en de onderlinge samenhang zichtbaar zijn.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personeelsleden zijn samengebracht in functieomschrijvingen voor alle niveaus.
3. Permanente evaluatie van het zorgsysteem
De directie bevestigt dat het integraal zorgsysteem een onmisbaar element is voor het goed functioneren van de onderneming nu en in de toekomst.
De permanente evaluatie van dit zorgsysteem gebeurt door middel van de management review,de kwaliteits- ,milieu- en veiligheidskringen en informatie die
via diverse kanalen en fora kenbaar worden gemaakt.
Doel van deze evaluatie is het zorgsysteem aan het beleid te toetsen en indien nodig aan te passen.
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