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GEZONDHEID, ZEKERHEID, VEILIGHEID, MILIEU EN KWALITEIT 

 

EAS Change Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen voor fabrieksautomatisering voor 

snelle mal- en matrijswisselingen. Voor onze producten is topkwaliteit van groot belang.  

Bovendien vinden we ook dat gedurende alle stappen van het fabricageproces er rekening moet worden 

gehouden met het milieu. Om de duurzaamheid te bevorderen, mogen gebruikte materialen niet schadelijk 

voor het ecosysteem zijn. Menselijke activiteit kan negatieve invloed hebben op ecologische systemen, het 

klimaat en de openbare gezondheid. We zijn ons hiervan bewust en streven er daarom naar onze 

milieuvoetafdruk te verkleinen en in alle onderdelen van onze organisatie milieubeheer te stimuleren. 

EAS HSSEQ-visie 
HSSEQ is een van onze grootste prioriteiten. Preventief en systematisch HSSEQ-werk is een integraal 

onderdeel van onze dagelijkse taken. Het is ons doel volgens een zero philosophy te werken. Dit houdt het 

volgende in: geen schade of letsel, geen milieuschade, geen beroepsziekten en geen kwaliteitsgebreken. 

EAS HSSEQ-missie 
EAS werkt niet alleen met veel toewijding aan een veilige en gezonde werkomgeving voor onze 

werknemers, klanten en eindgebruikers, maar ook aan het ontwerp, productieproces en de verkoop van 

veilige en hoogwaardige producten en oplossingen. Wij werken hard om de voetafdruk van onze 

organisatie te verkleinen. Bovendien willen we dat toekomstige generaties meer mogelijkheden hebben om 

te leven, te werken en te spelen in onze gedeelde natuurlijke omgeving, met gelijke toegang tot schone 

lucht, water en natuurlijke grondstoffen. 

Om deze redenen streven we ernaar om: 

∙ aan alle wetgeving omtrent duurzaamheid en milieu te voldoen; 

∙ een proactieve instelling qua goederenbehandeling en productie aan te nemen, terwijl we daarbij het 

milieu in ons achterhoofd houden; 

∙ onze werknemers actief deel te laten nemen in de verbetering van HSSEQ en een veilige en gezonde 

werkomgeving voor alle werknemers te garanderen; 

∙ doelen ter verbetering en voor het ondernemen van acties te stellen alsmede het vaststellen van 

routines voor resultaatmetingen, -rapportages en -evaluaties; 

∙ onze wettelijke verplichten en de HSSEQ-eisen van klanten altijd na te komen; 

∙ ons ethisch beleid altijd waar te maken; 

∙ hoogwaardige en kostenefficiënte oplossingen te leveren, zodat we een levensduur kunnen 

garanderen waar zowel de klant als het milieu baat bij heeft;  

∙ het gebruik van papier te verminderen (minder printen, meer e-mail). 

Deze acties worden verbreid onder aannemers, leveranciers en overige partijen die namens de organisatie 

handelen. We zullen hen aanmoedigen om onze normen op het gebied van milieuprestaties tegemoet te 

komen. 

Ons werk zal bijdragen aan een veilige en gezonde onderneming. Een onderneming waar we trots op 

kunnen zijn. Ook zal het vertrouwen van onze klanten, eigenaars en de samenleving in het algemeen 

toenemen. 

Onze toewijding aan HSSEQ-beheer is van lange duur. Een gezonde omgeving komt immers ten goede 

aan iedereen.  

 

 


