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Beleidsverklaring Milieu
Kwaliteit
Keolis Nederland is een dienstverlener in mobiliteit. Deze dienstverlening willen wij (on)gewoon goed laten zijn.
Met vanzelfsprekend goede service en goede voorzieningen. Onze reizigers vinden dat heel normaal en zo hoort

het ook. Om uitstekende kwaliteit te leveren zetten wij ons in om onze service, voorzieningen en openbaar
vervoer te blijven verbeteren en zien wij ons als een regisseur in mobiliteit.

Milieubeleid en visie
De Directie van Keolis Nederland beschouwt de zorg voor het milieu als een structureel onderdeel binnen haar

bedrijfsdoelstellingen

en verbindt zich door het opstellen van deze "Beleidsverklaring Milieu"

haar

milieuprestaties continue te verbeteren.

De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico's is de verantwoordelijkheid van
iedere medewerker van Keolis Nederland, ieder binnen zijn of haar vakgebied. Alle medewerkers zijn zich
bewust van dit milieubeleid en dienen hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de
vastgestelde procedures binnen dit beleid.
Onze visie:
Onze klanten zijn onze reizigers, die wijgraag op een ontspannen en veilige manier met onze bussen en treinen

naar hun bestemming brengen. Dat vinden wij logisch. Het is onze ambitie om dit (on)gewoon goed te doen.
Met het bieden van een veilige reis, up-to-date reisinformatie en een chauffeur/machinist die optreedt als
perfecte gastheer of gastvrouw. Zodat onze reizigers na afloop echt het gevoel hebben 'een goede reis te
hebben gehad'.
Onze kernwoorden:

o

Duidelijk en Ondernemend

Voortvloeiend uit onze visie streven wij ernaar om de milieubelasting bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering
te minimaliseren en dat de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers, onze reizigers, leveranciers en
samenleving centraal staa n.
Om dit te realiseren committeert de Directie zich aan onderstaande
Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde
zijn;
a

Voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en andere relevante eisen;

a

lnformeren van alle betrokken medewerkers, hun verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het
beleid en deze medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de
milieuprestaties uit de weg te ruimen en preventieve maatregelen te nemen;
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a

Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een
monitoringsprogra mma;

a

Nieuwe en veranderende methoden, middelen

en

processen vooraf beoordeeld worden op

Milieuaspecten;
a

Milieu gezien wordt als een primaire verantwoordelijkheid van zowel Directie als alle niveaus van
lijnmanagement, waarbij actieve en zichtbare betrokkenheid van het management in uitvoering als
belangrijke voorwaarde wordt gezien;

a

Voortdurende bewaking van de effectiviteit van het milieumanagementsysteem zal plaats vinden,
waarbij tevens een systematische monitoring uitgevoerd wordt van de te nemen maatregelen naar
aanleiding van uitgevoerde (risico)analyses, inspecties en audits;

a

Jaarlijks een terugblik plaats vindt van de bereikte milieudoelstellingen, inspecties, onderzoeken en
audits en de effectiviteit van het milieumanagementsysteem.

Om gericht uitvoering te geven aan het milieubeleid beschikt Keolis Nederland over
milieuma nagementsysteem conform de

N
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ens de Directie van Keolis Nederland.
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