Beleidsverklari ng Saver N.V.

sw

Het beleid van Saver is gericht op continuiteit van de bedrijfsvoering. Saver wil kwalitatief goede
diensten leveren tegen een aanvaardbare prijsJprestatieverhouding en met rendement. De organisatie
neemt maatregelen in het kader van duurzaam ondernemen om kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
milieuzorg (KAM) blijvend te verbeteren volgens de PDCA cyclus. Daarbij wordt tenminste voldaan aan
de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Saver houdt met zijn bedrijfsvoering rekening met

de elementen mens, milieu en economie en volgt daarbij de ISO 26000-richtlijn die is gericht op de
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties (MVO). Samen met De Kringloper stimuleert
Saver hergebruik en draagt de organisatie bij aan (re)integratie van kwetsbare groepen.
Met onze processen wordt enerzijds het milieu ontzien. Anderzijds wordt het milieu door voornamelijk
logistieke activiteiten ook belast. Saver spant zich in om de relevante milieuaspecten en -effecten in
kaart te brengen en de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. Saver toetst investeringen op
bewezen beschikbare schone technieken in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat, zonder dat
dit ten koste gaat van kwaliteit, milieu of de veiligheid van onze medewerkers of derden.
Saver is zich bewust van de behoeften en verwachtingen van de relevante stakeholders. De organisatie
wil dat de diensten voldoen aan de verwachtingen van de klanten. Saver hecht belang aan een goede
klant-leverancier relatie.

Saver beschikt over een geïntegreerd KAM managementsysteem dat gecertificeerd is volgens de ISO
9001 (kwaliteitsmanagement) , ISO 14001 (milieumanagement), VCA** (veiligheid) en lntegrated Pest
Management (lPM rattenbeheersing). De organisatie conformeert zich daarmee aan de principes en

werkwijzen van deze certificatieschema's.

Saver probeert een goede en veilige werkomgeving te creëren om persoonlijk letsel, materiële- en
milieuschade te voorkomen. Medewerkers en derden worden geïnformeerd over en gehouden aan

vastgestelde procedures, werkinstructies, veiligheids- en milieuaspecten volgens het KAM
managementsysteem. Van alle medewerkers en derden wordt daarbij een actieve rol verwacht. Het
invoeren, controleren en onderhouden van het KAM managementsysteem wordt door training, opleiding

en interne toetsingen op peil gehouden.
De ondernemingsraad van Saver heeft een actieve rol en wordt tijdens de overlegvergaderingen met
de bestuurder geïnformeerd over en betrokken bij KAM-aangelegenheden van de organisatie. Tijdens
frequent werkoverleg voor Savermedewerkers worden o.a. zaken op het gebied van kwaliteit, veiligheid,
gezondheid, welzijn en milieu aan de orde gesteld. Het managementteam van Saver wordt regelmatig
op de hoogte gehouden van de voortgang van de afspraken op het gebied van KAM en de uitvoering
hiervan binnen de organisatie.

De directie van Saver ziet haar beleid als een wezenlijke bijdrage aan een gezamenlijke duurzame
toekomst.

Roosendaal, 1 april 2020
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