Milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsbeleid
Allegion zet zich in om op een veilige, milieuverantwoorde en duurzame manier zaken te doen,
in naleving met alle wet- en regelgeving inzake het milieu, de gezondheid en veiligheid en op
een manier die de gezondheid en veiligheid van ons milieu, medewerkers, klanten,
contractanten en leden van onze lokale gemeenschappen wereldwijd promoot en beschermt.
Allegion is bedrijfsactief in overeenstemming met de beginselen die onze proactieve
verbintenis ondersteunen, waaronder:
• Integratie van deugdelijke milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsstrategieën
in alle aspecten van onze bedrijfsfuncties, waaronder doelstellingen en metingen;
• Periodieke, formele evaluatie van onze nalevingsstatus en jaarlijkse beoordeling van
doelstellingen en streefcijfers;
• De overtuiging dat iedereen bij Allegion verantwoordelijk is voor veiligheid;
o Van onze managers en supervisors wordt verwacht dat ze als leiders het
goede voorbeeld geven om een veilige, gezonde en milieuvriendelijke
werkplek te waarborgen.
o Onze medewerkers zijn opgeleid en van hen wordt verwacht dat ze de
milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidskwesties in verband
met hun baan begrijpen, en dat zij de bevoegdheid hebben om onveilige
omstandigheden te melden.
o Onze medewerkers begrijpen dat ze een plicht hebben zichzelf, hun
collega’s en het milieu te beschermen. Dit wordt bereikt door overleg wat
betreft milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid en deelname tijdens
het ontwikkelen en/of implementeren van het programma.
• Voortdurende verbetering van managementsystemen en -prestaties voor milieu,
gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, waaronder minder gebruiken van natuurlijke
hulpbronnen, reduceren van afval, preventie van vervuiling en ongevallen, letsel en
risico’s op het werk;
• Onze faciliteiten op een manier ontwerpen, beheren en onderhouden die negatieve invloed
op milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid tot een minimum beperkt;
• Verantwoord gebruik van materialen, waaronder, waar haalbaar, het recyclen en opnieuw
gebruiken van materialen; en
• Op een manier handelen die gevoeligheid toont voor belangen van de gemeenschap
betreffende milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidskwesties.
Allegion erkent dat deze beginselen van cruciaal belang zijn voor ons succes in de toekomst.
Als een wereldwijde leider zullen we er alles aan doen om de gezondheid, veiligheid en het
milieu te beschermen daar waar we bedrijfsactief zijn.
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