
Veiligheid en milieu  
Beleidsverklaring

•  We nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor onszelf en anderen.

•  We geloven dat alle verwondingen en beroepsziekten te voorkomen zijn.

•  We waarderen het engagement van werknemers om veiligheidsprocessen en -procedures te creëren en na te leven.

•  We promoten social-en milieubewust beheer doorheen onze leveringsketen.

•  We engageren ons voor de bescherming van het klimaat en ecosystemen door preventieve praktijken, 
 materiaalefficiëntie en toewijzing van natuurlijke bronnen.

•  We streven ernaar de personen en gemeenschappen waarin onze vestigingen zich bevinden te beschermen 
 door afval te minimaliseren en de veiligst mogelijke wijze van behandeling en afvoer te garanderen.

•  We voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels en alle andere vereisten waartoe het bedrijf zich onderschrijft.

Sitemanager 

Bij Atkore beschouwen we Veiligheid en Gezondheid als cruciale factoren die bijdragen tot het 
bedrijfssucces. In lijn met onze kernwaarden dragen we veiligheids- en milieuprestatienormen heel 

hoog in het vaandel en streven we naar continue verbetering door gebruik te maken van het 
veiligheids- en milieubeheersysteem en het bedrijfssysteem van Atkore.

We engageren ons om een gedeelde cultuur over het hele bedrijf te creëren waar alle niveaus 
van de organisatie persoonlijk onze Veiligheids- en Milieuprincipes aanvaarden:

Werknemers, klanten, aannemers en bezoekers van Atkore worden verwacht dat ze ons Veiligheids- en 
Milieubeleid en de verwante praktijken en procedures naleven. Ondersteunende informatie is beschikbaar op 
Blueprint, het interne werknemersportaal van Atkore, of op vraag van een sitemanager.

Toon alstublieft uw engagement, zowel persoonlijk als collectief, door onze Veiligheids- en Milieuprincipes na te 
leven. Uw inspanningen kunnen het verschil maken voor het succes van Atkore.

Veiligheid Milieu
Ons doel is garanderen dat werknemers, 
klanten, aannemers en bezoekers van onze 
gebouwen veilig naar huis gaan op het 
einde van elke dag. We geven iedereen de 
mogelijkheid om proactief te zijn om risico‘s 
te identificeren en te elimineren ter 
bevordering van een gezonde en 
ongevalsvrije werkplek.

Ons doel is onze impact op het milieu 
waarin we leven en werken te 
minimaliseren en het te beschermen. We 
streven naar duurzame bedrijfspraktijken 
die in het beste belang zijn van het milieu 
en alle betrokkenen. 


