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Beleidsverklaring AES ELSTA
AES ELSTA streeft ernaar een goede werkgever en een gezonde onderneming te zijn die, op basis
van langdurige relaties met de klanten, op een veilige manier elektriciteit en stoom produceert waarbij
we alles in het werk stellen om ongevallen, letsel, ziekte te voorkomen en milieuvervuiling zoveel
mogelijk te beperken door zaken, waar redelijkerwijs mogelijk, bij de bron aan te pakken.
Veiligheid en gezondheid voor onze medewerkers, onze contractors en een goede zorg voor onze
omgeving heeft de hoogste prioriteit. Het is onze overtuiging dat alle onnodige milieuvervuiling en
beroepsmatige ongevallen kunnen worden vermeden. Veilig werken is om die reden een voorwaarde
om bij of voor ELSTA te werken. Een ieder is medeverantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid,
voor de veiligheid van anderen en voor het voorkomen van schade aan het milieu. Daarom heeft een
ieder die op ELSTA werkt, AES ELSTA personeel en contractors, niet alleen het recht, maar ook de
plicht om het werk te stoppen indien men denkt dat er een gevaarlijke of ongewenste situatie is, of
dreigt te ontstaan. Alle AES ELSTA medewerkers handelen met respect en verantwoordelijkheid
tegenover degenen die met en voor ons werken en wij verwachten hetzelfde van onze contractors. De
meningen van al onze medewerkers en contractors worden meegewogen. Management en
medewerkers van AES ELSTA zijn zich zeer bewust van de effecten die onlosmakelijk verbonden zijn
met het productieproces (energieopwekking d.m.v. gasverbranding). Dit alles zorgt ervoor dat
beslissingen slechts dan worden genomen, nadat de invloed op arbeidsomstandigheden en het milieu
zijn afgewogen.
We werken aan continue verbetering op alle gebieden die in relatie staan tot Kwaliteit, Arbo en Milieu
en dit alles op een proactieve wijze. Kwaliteit- Arbo- en Milieubeleid is afgestemd op de bedrijfsrisico’s
en een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij energie-efficiency een speerpunt is. Een goede relatie met de
sociale omgeving en lokale autoriteiten, getraind personeel en goede arbeidsomstandigheden voor
AES ELSTA medewerkers en contractors zijn zaken waarop wij ons richten. Asset Management wordt
gehanteerd voor het optimaal beheren van de bedrijfsmiddelen om zo mede de doelstellingen voor
Kwaliteit, Veiligheid en Milieu te behalen. Asset Management is om die reden geïntegreerd in het AES
ELSTA IMS
Wij richten het beleid in binnen de kaders van de internationale normen ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007 en ISO 55001:2014. Hierbij zorgen wij ervoor dat we voldoen aan de
verwachtingen van onze klanten, het AES concernbeleid, de op Elsta van toepassing zijnde wet- en
regelgeving en andere eisen die de organisatie onderschrijft. Het beleid wordt, zowel intern als extern,
helder en inzichtelijk gecommuniceerd.
Het AES concernbeleid is er onder meer op gericht om wereldwijd tot de 25 procent van best
presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en ‘beste werkgever’ te behoren, waarbij
veiligheid onveranderd de hoogste prioriteit blijft.
Bij het formuleren van beleid, doelen en taakstellingen, houdt AES ELSTA zich aan wetenschappelijk
en maatschappelijk erkende inzichten. Wij houden ontwikkelingen actief bij, heroverwegen ons beleid
periodiek en passen dit aan waar en wanneer noodzakelijk.
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor voortdurende kwaliteitsverbetering. Het Management stelt
middelen ter beschikking en houdt toezicht. De uitvoering en bewaking van de effectiviteit doen we
gezamenlijk. Het elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken (waaronder
gedragsregels) is hiervan een belangrijk onderdeel.
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