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GEA PUBLIC 

GEA is een van de grootste systeemleveranciers voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de 
farmaceutische sector. De internationale industriële technologiegroep houdt zich bezig met machines en 
installaties alsook met geavanceerde procestechnologie, componenten en een uitgebreid serviceportfolio. Met 
meer dan 18.000 werknemers heeft de groep in het boekjaar 2020 een omzet van meer van 4,6 miljard euro 
gegenereerd. De belangrijkste focus van de groep ligt op het continu duurzamer en efficiënter maken van de 
productieprocessen van klanten. De installaties, processen en componenten van GEA zorgen voor een 
aanzienlijke vermindering van de CO₂-uitstoot, bijvoorbeeld via het hergebruik van plastics en voedselafval in 
de productie. In lijn met het bedrijfsmotto 'engineering for a better world' levert GEA zo een wezenlijke bijdrage 
aan een duurzame toekomst en kiest het voor een eigen aanpak om marktleider te worden op het gebied van 
duurzaamheid. Zo werken we bijvoorbeeld met duidelijk gedefinieerde KPI's waarmee we duurzame 
oplossingen kunnen leveren, verantwoord kunnen handelen en een gewilde werkgever kunnen worden tegen 
2026. 

1. TOEPASSINGSGEBIED 
Dit 'Beleid inzake kwaliteit, arbo en milieu (KAM)' is wereldwijd van toepassing op alle bedrijven en werknemers 
van de GEA Group en op alle bedrijven die namens GEA handelen. De groep (hierna 'GEA') omvat GEA Group 
Aktiengesellschaft en alle bedrijven die op grond van het vennootschapsrecht gelieerd zijn aan GEA Group 
Aktiengesellschaft. Voor leveranciers en onderaannemers geldt de huidige versie van de 'Gedragscode voor 
leveranciers en onderaannemers'. Het KAM-beleid vervangt de vorige versie van 26 augustus 2019 en wordt via 
de verantwoordelijke KAM-managers van de divisies en regio's onder de aandacht gebracht van de 
afzonderlijke locaties. 

2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KWALITEIT, ARBO 
EN MILIEU 

 
Wij respecteren en beschermen het milieu en de veiligheid en gezondheid van mensen, of zij nu werknemers 
zijn van GEA of van ingehuurde bedrijven, gasten, of mensen uit onze aangrenzende gemeenschappen. Wij 
werken continu aan de verbetering van onze processen en systemen om te voldoen aan de wettelijke 
voorschriften en de eisen van stakeholders. 

'Engineering for a better world': Deze bedrijfsdoelstelling vertegenwoordigt de kernwaarde van het bedrijf. Naast 
het verantwoord inrichten van zijn eigen processen voor waardecreatie, draagt het bedrijf bij aan duurzame 
economische activiteiten en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, met name voor zijn klanten, met 
efficiënte producten en procesoplossingen. Dit zijn de taken van onze KAM-organisatie: 

 

• Het voldoen aan alle wettelijke en sectorspecifieke vereisten, toepasselijke regelgeving en nationale normen. 

• Het integreren van kwaliteit, AM (arbo en milieu) en duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie en dagelijkse 
processen door middel van dialoog met bedrijfspartners en andere stakeholders. 

• Het actief betrekken van werknemers bij de besluitvorming door middel van samenwerking en communicatie 
op basis van wederzijds vertrouwen. 

• Het continu meten, beoordelen en verbeteren van onze KAM-systemen, prestaties en impact door onze 
doelstellingen te onderzoeken en passende, duurzame, corrigerende en preventieve maatregelen te 
implementeren, alsook door middel van regelmatige rapportage van KAM-managementsystemen. 

 
 
_______________________ 
1 Voor het gemak gebruiken we in dit hele document de mannelijke vorm voor het aanduiden van personen. 
Uiteraard verwijzen we daarmee ook naar vrouwen en anderen. Waar de term 'werknemer' wordt gebruikt in 
deze of andere compliance-richtlijnen van GEA, wordt verwezen naar alle managers en werknemers.  
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• Het vaststellen, analyseren en doeltreffend managen van alle kansen en risico's op het gebied van kwaliteit, 
gezondheid, veiligheid en milieu die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten (bijv. in de waardeketen en 
productlevenscycli).  

• Het ontwikkelen en implementeren van programma's voor economische, ecologische en maatschappelijke 
duurzaamheid. 

• Verdere ontwikkeling van veilige en duurzame technologieën en processen voor de voedselverwerkende 
sector en diverse andere sectoren.  

 

2.1 Kwaliteit 
 

• Het continu verbeteren van processen om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten met 
betrekking tot de producten en diensten. 

• Het implementeren van kritieke prestatie-indicatoren om de kwaliteit in de hele waardeketen te bepalen en 
continu te bewaken.  

• Het bevorderen van open en transparante communicatie met alle interne en externe stakeholders. 

• Het analyseren, categoriseren, bewaken en evalueren van de volledige toeleveringsketen om ervoor te 
zorgen dat voldaan wordt aan interne eisen en de normen van klanten en GEA.   
 

 

2.2 Gezondheidsmanagement en veilig reizen 

 

• Het continu ontwikkelen en uitbreiden van het GEA Care-gezondheidsmanagement om de gezondheid van 
onze medewerkers te bevorderen en hen te stimuleren om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. 

• Het verschaffen van hulpmiddelen en informatie om de risico's van reizen proactief te minimaliseren en 
ondersteuning te bieden in geval van ongevallen. 

 

2.3 Arbo 
 

• Het creëren en continu ontwikkelen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers, 
bedrijfspartners en derden om bedrijfsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. 

• Het definiëren en actief doorvoeren van maatregelen om ongevallen te voorkomen en noodsituaties, 
incidenten en gevolgen goed te beheren. 
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2.4 Milieubescherming 
 

• Het continu ontwikkelen en uitbreiden van het milieubeheersysteem.  

• Het voorkomen van milieu-incidenten en milieuvervuiling.  

• Het voortdurend terugdringen van energieverbruik en CO₂-uitstoot, water- en afvalproductie in onze 
installaties, en tegelijkertijd stimuleren van water- en afvalrecycling. 

• Het verminderen van de klimaatvoetafdruk die wordt veroorzaakt door activiteiten van GEA, door de 
wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen van het Science Based Target Initiative te implementeren in 
lijn met de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C en de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs. 

• Doorgaan met het ontwikkelen van duurzame producten en diensten en het zo veel mogelijk vervangen van 
milieuschadelijke en gevaarlijke stoffen. 

• Verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het verplicht stellen dat leveranciers en bedrijfspartners 
van GEA voor een soortgelijke verantwoorde aanpak kiezen.  

• Het bevorderen van duurzaam en verantwoord inkopen, waarbij conflictmaterialen uit conflictregio's worden 
geboycot. 

 

3. KAM-MANAGEMENTSYSTEEM EN -
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

KAM-kwesties worden beheerd door de internationale functionaris en de KAM-coördinatoren van de divisies, 
regio's en aldaar gevestigde locaties.  

De KAM-prestatie-indicatoren en -doelstellingen worden in overleg met de Raad van Bestuur van GEA Group 
Aktiengesellschaft vastgesteld door de internationale functionaris, en per divisie en land gemeten, geanalyseerd 
en bewaakt. De afzonderlijke organisaties moeten programma's en maatregelen opstellen voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen, voortdurend beoordelen of de doelstellingen behaald zijn en corrigerende 
maatregelen treffen wanneer dat nodig is.  

De doeltreffendheid van de maatregelen moet minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd door middel 
van audits. 

Tijdens de jaarlijkse managementbeoordeling wordt de doeltreffendheid van de gecertificeerde 
managementsystemen gecontroleerd, gedocumenteerd en besproken met het management. Daarnaast worden 
maatregelen en programma's ter verbetering van de systemen vastgesteld en gecoördineerd. 

 

Date Review and Revision 

August 26, 2019 This Policy replaces the QHSE Policy dated 23 July 2018 due to organizational 
changes as well as changes in the Executive Board. 

September 15, 2020 Review without changes. 

December 21, 2021 This policy replaces the QHSE policy dated 26 August 2019 due to internal and 
external stakeholder feedback regarding the topic of environment as well as the 
integration of further information about responsibilities. 

 


