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Kwaliteit- ,Veiligheids- en Beveiligings- ,Gezondheids- en Milieu Beleid
Transport Heirwegh BVBA is actief als logistiek dienstverlener. De verscheidenheid aan activiteiten is in de
logistieke sector van enorm belang om klantgericht, efficiënt en concurrentieel te kunnen werken.
Omwille van deze reden worden de verschillende mogelijkheden steeds afgetoetst aan de realiteit en
worden mogelijke opportuniteiten steeds ruimdenkend geanalyseerd. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat
Transport Heirwegh een waaier aan diensten kan aanbieden:




Nationaal / Internationaal Transport – Containers / Conventioneel
Opslag in Magazijn tot 2200 m2
Vergunning Laadplaats Douane – AEO Certificaat

Met de sterke groei van de afgelopen jaren, groeide ook het besef dat de nodige structuur en
professionalisering een absolute vereiste is om de ingeslagen weg verder de kunnen volgen en te werken
aan de toekomst. Een belangrijke stap die hierin verwezenlijkt werd, is de opmaak van een Jaaractieplan
en een Globaal Preventieplan. Alsook de opstart van een Diversiteitsplan maakt dat wij binnen het bedrijf
het engagement willen aangaan met de Diverse groepen binnen de arbeidsmarkt. Dit engagement van de
bedrijfsleiding vertaalt zich enkel in een succesverhaal door een nauwe samenwerking en open
communicatie met alle medewerkers waarbij continue gestreefd wordt naar verbetering.
Transport Heirwegh BVBA wil zich onderscheiden door zowel de Kwaliteit, de Veiligheid en Beveiliging, de
Gezondheid en het Milieu hoog in het vaandel te dragen.
KWALITEIT
De voorbije jaren werd er samen met onze medewerkers en opdrachtgevers een solide organisatie
uitgebouwd, met een klantgerichte visie waarbij flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en
beveiliging op n°1 staan. Onze hoofddoelstelling is dan ook zeer eenvoudig: de bestaande dienstverlening
optimaliseren en alle activiteiten nog efficiënter beheren zodat de klant kan rekenen op een nog betere
service die enerzijds voldoet aan zijn eisen en anderzijds voor de volle 100% aan de wetgeving voldoet.
Alle suggesties en klachten van klanten worden grondig geanalyseerd en zijn de basis van de verbetering
van de door ons geleverde diensten.
VEILIGHEID, BEVEILIGING EN GEZONDHEID
De directie is van mening dat zij verantwoordelijk is voor de gezondheid en de veiligheid van alle
medewerkers. Omdat wij dagelijks rekenen op onze medewerkers willen wij in het kader van hun welzijn
een gestructureerd veiligheid- en gezondheidsbeleid voeren.
Rekening houdend met de wet- en
regelgeving, en in samenwerking met bevoegde preventiediensten wil de directie steeds een veilige en
gezonde werkomgeving ter beschikking stellen.
Door veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdig te
identificeren en te evalueren kunnen deze vermeden worden.
Het is dan ook de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke medewerker om de ogen van de directie te
zijn op de werkvloer en zorg te dragen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging in de
ruimste zin van het woord. Elke afwijking, elke mogelijke verbetering of klacht dient dan ook gemeld te
worden, zodat deze geanalyseerd kan worden en kan bijdragen tot een betere organisatie. De directie
verklaart de nodige middelen ter beschikking te stellen en alle medewerkers in deze materie te begeleiden
en te ondersteunen. De directie engageert zich ertoe dat de opleidingen worden gegeven door externe en
bevoegde instanties waarbij er wordt gewerkt met adequate en vooruitstrevende opleidingsprogramma’s.
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Bescherming van de goederenketen is een actueel thema dat ervoor zorgt dat de beveiliging van terreinen
van groot belang is. Dit en de activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zorgen ervoor dat
beveiliging en een actuele noodplanning integraal deel uitmaken van het beleid en organisatie.
MILIEU
Duurzaam ontwikkelen en werken is een thema dat ook bij Transport Heirwegh BVBA op de nodige bijval
kan rekenen. Met de optimalisatie van de planning van de trucks, door zo weinig mogelijk lege kilometers
te rijden, draagt Transport Heirwegh zijn steentje bij aan een gezondere leegomgeving.
Daarnaast voert Transport Heirwegh BVBA ook op andere milieuvlakken een actief beleid.
In
samenwerking met onze leveranciers, en volgens de wensen van onze opdrachtgevers streven wij ernaar
om de hoeveelheid afval te verminderen en elke vorm van milieuverontreiniging te voorkomen. Teneinde
de stromen binnen de organisatie te beperken en te optimaliseren verbindt Transport Heirwegh BVBA zich
ertoe om milieubewust aan te kopen, te sorteren en te recycleren. Door onze mensen continu te
sensibiliseren srteven we naar een milieubewust omgaan met afval, water, bodem, lucht en energie.
Periodieke controles en evaluatie van onze meetbare VGMK & Bev. Doelstellingen en de daaruit volgende
preventie en/of corrigerende maatregelen dragen bij tot een nog betere bewustwording van
bovenvermelde aspecten binnen onze organisatie. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de
geldende wet- en regelgeving.
Dit beleid word jaarlijks getoetst aan de noden binnen de organisatie en, waar nodig, herzien.
Zele, 01/07/2015
Claeys Tom
Zaakvoerder.
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