
Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. is een spoorwegonderneming en meetbedrijf die meetdata 
levert aan spoorbeheerders om de onderhoudsstatus van de railinfra te kunnen monitoren op 
kwaliteit en veiligheid. Dit zodat onze opdrachtgevers tijdig kunnen anticiperen op onderhoud en 
vernieuwing. 

Eén van de doelstellingen van Eurailscout Inspection & Analysis B.V. hierbij is het waarborgen van de 
veiligheid, gezondheid en welzijn van al haar medewerkers en partijen die betrokken zijn bij de 
bedrijfsactiviteiten, alsmede een maatschappelijk verantwoorde omgang met het milieu. De 
uitvoering van deze activiteiten zal in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten en 
de interne- en externe regelgeving. 

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. streeft naar een continue verbetering van de 

spoorwegveiligheid van het railverkeersysteem en van de arbeidsveiligheid en naar een 

minimalisering en beheersing van de risico's die aan de bedrijfsvoering zijn verbonden. Er wordt op 

systematische wijze aandacht besteed aan; 

 Het inventariseren van de spoorwegveiligheidsrisico's 
 Het inventariseren van de arbeidsrisico's 
 Het voorkomen van ongevallen 
 Het voorkomen van persoonlijk letsel 
 De veiligheid van (tijdelijke) medewerkers, aannemers, subcontractors en bezoekers 
 Het voorkomen van materiële- en milieuschade 
 Het vastleggen van prioriteiten van veiligheid op het gebied van VGWM 
 Preventief handelen bij inkoop, beheer, onderhoud en inzet van materieel, materialen, 

gereedschappen en (hulp)middelen, het inrichten of wijzigen van werkplekken en het 
opstellen van werkmethoden 

Zowel het eigen personeel als dat van derden wordt hierbij betrokken door het houden van 

toolboxmeetings, het geven van instructies bij het werk en het periodiek her-instrueren van 

personeel. Dit wordt mede bereikt door het stelselmatig uitvoeren van VGWM inspecties van 

alle werkplekken en het vaststellen van corrigerende en preventieve maatregelen in de 

overlegstructuren. 

De hierover gemaakte afspraken worden vastgelegd als onderdeel van het integrale 

managementsysteem. Binnen dit systeem worden leidinggevenden en medewerkers 

verantwoordelijk gesteld voor de juiste uitvoering van overeengekomen veiligheids- en 

milieumaatregelen bij de werkzaamheden 

Specifieke doelstellingen, prestatie-indicatoren en acties worden vastgesteld. Deze worden 
regelmatig getoetst aan de hand van de opgedane ervaringen uit de werkplekinspecties, audits en de 
diverse overlegstructuren. Het VGWM beleid wordt geëvalueerd in de managementreview en in de 
kwaliteit, Arbo en milieu rapportages. 

Wij vertrouwen erop dat een ieder zich vanuit zijn/haar positie maximaal inzet om een veilige en 

gezonde werkplek mogelijk te maken, dit in het belang van alle medewerkers en onze organisatie. 

Amersfoort, 

 

Oscar van Soomeren   Esther Lases   Erwin de Bree 
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