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I. DOEL 

 
Dit beleid bevestigt de inzet en verantwoordelijkheid van het Bedrijf om wereldwijde 
bedrijfsactiviteiten op een veilige en gezonde manier uit te voeren. 

 
II. TOEPASSING 

 
Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Modine Manufacturing Company en 
haar dochterondernemingen over de hele wereld. 

 
III. BELEIDSVERKLARING 

 
Modine zet zich in voor het minimaliseren van de impact van haar productieactiviteiten op 
de menselijke gezondheid en voor het implementeren van veiligheidsverbeteringen die in 
lijn liggen met de bedrijfsprincipes en -waarden van het Bedrijf. Dit beleid is de basis van 
het gezondheid- en veiligheidsproces van Modine en elke werknemer is verantwoordelijk 
voor het ondersteunen van de volgende principes waar het Bedrijf zich voor inzet: 

 
• Een proactieve houding aannemen ten opzichte van het oplossen van problemen 
 betreffende gezondheid en veiligheid. 

• Stimuleren en onderhouden van veiligheidssystemen en, via een op gedrag 
gebaseerde benadering, bereiken van persoonlijke aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid voor veiligheid op alle niveaus in de organisatie. 

• Opleiden en trainen van alle werknemers om ervoor te zorgen dat de juiste veilige 
 praktijken worden opgevolgd. 
• Implementeren van voortdurende veiligheidsverbeteringen die leiden tot de 

reductie van de risico's op letsel en ziekte. 
• Ondersteunen van de voortgaande verbetering van onze prestatie betreffende gezondheid 
 en veiligheid. 
• Naleven van of overtreffen van alle toepasselijke overheidsregelgeving betreffende 

gezondheid en veiligheid en andere vereisten. 
 

IV. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR NALEVING 

 
Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de principes die zijn 
vervat in dit beleid en voor het samenwerken met collega's voor het voortdurend verbeteren 
van de prestatie van het Bedrijf betreffende gezondheid en veiligheid. Het management is 
verantwoordelijk voor het monitoren van de mate van naleving van dit beleid binnen haar 
verantwoordelijkheidsgebied. 

 
 


