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ALVANCE Aluminium Duffel BV

Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid (VGM)
Het is onze missie om onze klanten aluminiumoplossingen te bieden door onze geïntegreerde walsinstallaties
veilig, efficiënt en duurzaam in te zetten. Tegen 2030 willen we dan ook uitgroeien tot een toonaangevende,
duurzame en CO2-neutrale aluminiumwalserij die de voorkeur geniet van onze klanten en onze mensen.
We streven ernaar gevaar uit te sluiten en VGM-risico’s te verminderen. ALVANCE Duffel betrekt VGM en
veiligheidsoverwegingen bij de ontwikkeling, productie, distributie, toepassing en verwijdering van zijn producten.
We verrichten onze activiteiten met oog voor preventie van verontreiniging en efficiënt gebruik van energie en
natuurlijke rijkdommen. ALVANCE Duffel zet zich in voor het verstrekken van veilige uitrusting en veilig
gereedschap, ergonomische werkplaatsen en aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, normen,
procedures, procesanalyses en opleidingen om de werknemers te helpen hun taken veilig uit te voeren.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en ecologische uitmuntendheid zitten verweven in ons
besluitvormingsproces. Van alle werknemers van ALVANCE Duffel, bezoekers en aannemers die voor ons werken,
wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van dit beleid. Zij zijn allen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
beleid. De preventie van ongevallen buiten het bedrijf is ook belangrijk voor elk van ons. Wij ondersteunen
veiligheid buiten de werkplek voor al onze werknemers. Deze missie wordt geschraagd door ons VGM-beleid op
basis van onze waarden en richtsnoeren die ten goede komen aan onze belanghebbenden.

WAARDEN
Duurzaamheid: Wij zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden en verrichten

onze handelingen en bedrijfsactiviteiten op een manier die onze werknemers en
gemeenschappen beschermt en het milieu respecteert. We hebben instructies over
persoonlijke beschermingsmiddelen, omgang met chemicaliën, reageren bij
noodsituaties, machineveiligheid, ergonomie op de werkplek, brandveiligheid, ... We
geven onze klanten, aannemers en transporteurs informatie zodat onze producten op
een veilige en ecologisch verantwoorde manier kunnen worden vervoerd, gebruikt,
gerecycleerd of verwijderd.
Familie: De waarde van het menselijk leven staat voor ons boven alles. Daarom doen we

aan risicobeheer om de gezondheid en het welzijn van al onze werknemers, bezoekers
en aannemers te beschermen. Om dit doel te bereiken, richten we al onze aandacht op
de preventie van arbeidsgerelateerde letsels door consultatie en participatie van
werknemers aan te moedigen en de werknemers bewust te maken van V&G-risico’s en
kansen. De werknemers voeren geen werk of taken uit waarvan ze denken dat het
onveilig is. Een medewerkers heeft het recht om een machine stil te leggen of werken
niet uit te voeren als de medewerker vindt dat de handelingen onveilig zijn. De
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medewerker brengt daarna zijn overste onmiddellijk op de hoogte. Bewaking is een
onderdeel van een veilige werkplek en wordt behandeld als een veiligheidsvereiste.
Verandering: Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om onze activiteiten uit te

voeren en te verbeteren in overeenstemming met veilige werkmethodes en door de
juiste houding ten opzichte van de preventie van ongevallen en ziekten aan te nemen.
Als leergierige organisatie trachten we onze vooruitgang op te volgen en onze VGMdoelstellingen, -beheersystemen en -processen permanent te verbeteren om zo te
streven naar nul dodelijke en ernstige verwondingen en nul grote milieu-incidenten (die
een impact hebben op het milieu of de gemeenschap).
RICHTSNOEREN
Klantgerichtheid: We leven alle VGM-wetten en andere klant- of sectorspecifieke vereisten

na en leggen de lat voor onszelf en onze leveranciers hoger wanneer onaanvaardbare
risico’s worden opgespoord. De impact van de belanghebbenden is in ons
besluitvormingsproces geïntegreerd.

Onze waarden en richtsnoeren ondersteunen onze inspanningen voor veilige en gezonde
werkomstandigheden en ecologische uitmuntendheid.
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Geert Vannuffelen
General Manager ALVANCE Aluminium Duffel BV
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