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BELEIDSTITEL Globale beleid betreffende gezondheid en veiligheid  

TOEPASSINGSGEBIED 

VAN HET BELEID: 
Globale veiligheid 

VAN KRACHT OP: 1 januari 2021 BELEIDSEIGENAAR: 
Joseph R. Cummons 

SVP Mauser Operating Systems 

 
Veiligheid is meer dan gewoon een prioriteit bij Mauser Packaging Solutions – het is een kernwaarde en een integraal 
onderdeel van onze cultuur. De gezondheid en veiligheid beschermen van onze werknemers ligt aan de basis van wat wij 
doen. 
 
We zijn meedogenloos wanneer het gaat om veiligheid, we willen dat elke werknemer elke dag gezond en veilig naar huis 
gaat. We engageren ons op dezelfde manier voor externe contractanten en de plaatselijke gemeenschappen waarin we actief 
zijn. We mogen nooit stoppen met ons streefdoel van nul letsels. 
 
Alle onze werknemers hebben een verantwoordelijkheid om veilig te werken, ongeacht hun functie. Wij verwachten 
dat al onze instellingen en werknemers: 
 

• Alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en reguleringen en het bedrijfsbeleid naleven; 
• Proactief verantwoordelijkheid nemen voor veilig gedrag om letsels op het werk en thuis te voorkomen; 

• Deelnemen aan de ontwikkeling, invoering en voortdurende verbetering van site-specifieke gezondheids- en 
veiligheidsprogramma's om geïnformeerde, betrokken en toerekenbare veiligheidsculturen aan te moedigen.  

 
Bij Mauser Packaging Solutions, zal het leiderschap:  
 

• Onmiddellijk reageren op onveilig gedrag, problemen met veiligheid onmiddellijk oplossen; 

• Veiligheidsprestaties opvolgen op basis van routineus monitoren, evaluaties en auditactiviteiten. Ons EHS-team van 
bevoegde professionals zal processen regelmatig inspecteren en de beste praktijken en geleerde lessen delen met 
alle bedrijfstakken; 

• Beleidsmaatregelen en programma's opstellen om te verzekeren dat werknemers, instellingen en omliggende 
gemeenschappen gelijkwaardig zijn beschermd; 

• Tools en training implementeren om de doeltreffendheid van programma's te ondersteunen en proactieve systemen 
en bedrijfsstandaarden onderhouden die voortdurende verbetering op deze gebieden promoten. 

 
We hebben processen geïmplementeerd om alle incidenten te bekijken, zelfs degene zonder letsels om het potentieel van het 
incident te begrijpen. Door dit proces toe te passen, leren we van elk incident met het potentieel voor een ernstiger resultaat. 
We delen de resultaten van onze conclusies met onze organisatie, zodat onze werknemers en contractanten kunnen leren 
hoe ze zichzelf en hun collega's beter kunnen beschermen. 
 
Veiligheid is Mauser Packaging Solutions’ nummer één prioriteit. 
 

 
Mark Burgess 
CEO, Mauser Packaging Solutions  
1 januari 2021 

 

 
Merk op: Het beleid betreffende milieu en energie en het kwaliteitsbeleid, die onder dit globaal beleid vallen, worden onderhouden per bedrijfstak van de 
organisatie. 

 


