
 
 

 

 

Wereldwijd beleid inzake gezondheid en veiligheid 

Mauser Packaging Solutions streeft ernaar een veilige en gezonde omgeving te bieden voor iedereen die voor en 

met ons bedrijf werkt. 

Veiligheid is een gezamenlijke onderneming waarvoor elke werknemer zich te allen tijde bewust van de 

veiligheidsrisico's moet zijn. Alleen door middel van gezamenlijke inspanningen kan een veiligheidscultuur tot stand 

komen die in het beste belang is voor iedereen.  

Bij Mauser Packaging Solutions wordt verwacht dat elke faciliteit en werknemer:  

• zich houdt aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, industrienormen/beste praktijken en het 

bedrijfsbeleid;  

• proactief de verantwoordelijkheid neemt voor veilig gedrag om ongevallen en verwondingen te vermijden, 

zowel op het werk als daarbuiten;  

• gezondheid en veiligheid op effectieve wijze integreert in alle belangrijke zakelijke beslissingen, waaronder 

de ontwikkeling, productie, opslag, distributie en ondersteuning van alle producten en diensten;  

• betrokken is bij de ontwikkeling, implementatie en voortdurende verbetering van locatiespecifieke 

programma's voor gezondheid en veiligheid om een gedegen, betrokken en verantwoordelijke 

veiligheidscultuur te bevorderen.  

Bij Mauser Packaging Solutions zal het management: 

• onmiddellijk reageren op onveilig gedrag;  

• toezien op veiligheidsprestaties door middel van routinematige controles, evaluaties en audits; 

• beleidslijnen en programma's opstellen om ervoor te zorgen dat alle werknemers, faciliteiten en omliggende 

gemeenschappen in dezelfde mate worden beschermd, ongeacht geografie of jurisdictie; 

• proactieve systemen en bedrijfsnormen implementeren en onderhouden die continue verbetering in deze 

gebieden bevorderen; en  

• zorgen voor de noodzakelijke hulpmiddelen/voorzieningen en trainingen om de effectiviteit van het 

programma te ondersteunen.   

Dit beleid wordt momenteel verspreid binnen Mauser Packaging Solutions. Binnen elke faciliteit wordt elk niveau 

management verondersteld dit beleid uit te dragen en verantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie en 

naleving ervan.  

We blijven streven naar uitmuntendheid in alle aspecten van gezondheid en veiligheid om van elke dag een veilige 

dag te maken. 
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Opmerking:Het beleid inzake milieu, energie en kwaliteit, dat onder dit universele beleid valt, wordt gehandhaafd op het niveau van het 

bedrijfsonderdeel binnen de organisatie. 


