UITGIFTE MIDDELEN

DIRECTIEVERKLARING
Deze beleidsverklaring is opgesteld door de directie van Ryano Beheer B.V. en ziet toe op het
beleid binnen Ryano Beheer B.V. en al haar dochtermaatschappijen en daarbuiten (hierna
Ryano genoemd).
Ryano is gespecialiseerd in logistieke oplossingen voor weg- en exceptioneel transport. Het is
onze doelstelling om onze klanten volledig te doorgronden en te ondersteunen door
persoonlijk contact en assistentie op alle logistieke vlakken. Op deze wijze kunnen we onze
klanten de hoogst haalbare oplossing bieden voor een efficiënt tarief.
Een klant heeft naar de stellige overtuiging van Ryano behoefte aan meer dan het verzorgen
van transport alleen. De cliënt wenst een logistieke totaaloplossing en logistiek advies. Ryano
streeft ernaar integraal onderdeel te vormen van de business van de cliënt om deze logistieke
totaaloplossing te beiden en de cliënt optimaal te kunnen adviseren.
Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit beleid, wordt gewerkt volgens
een managementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 45001, de toepasselijke
wettelijke eisen alsmede aan de specifieke eisen van onze opdrachtgevers. De directie stelt
zich eindverantwoordelijk voor dit beleid dat voorziet in het constant leveren van kwaliteit
onder veilige en gezonde werkomstandigheden. Hierdoor worden gevaren weggenomen en
risico’s en werk gerelateerde letsels en gezondheidsproblemen voorkomen dan wel
verminderd.
Binnen de organisatie wordt zorggedragen voor de vereiste voorlichting aan en instructies van
onze medewerkers. Ook wordt door de directie deelname aan de noodzakelijke opleidingen
ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van de Ryano-bedrijven ondersteunen dit
beleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust. De
directie biedt voldoende ruimte voor communicatie en participatie over onze doelstellingen
op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en welzijn.
De directie ziet de zorg voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en welzijn als een integraal
onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van het
managementsysteem en daaruit volgend de bedrijfsprestaties. Hierbij dient iedereen zich
binnen onze bedrijven in te spannen om de negatieve effecten die de bedrijfsactiviteiten
(kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel worden beperkt.
Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen om
aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. De
Ryano-bedrijven doen echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de
inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelen die
óók een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, gezondheid, veiligheid, welzijn en
milieu een prioriteit krijgen.
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Reduceren van de belasting van het milieu
Alle bedrijfsactiviteiten van Ryano Logistics en Ryano Projects hebben een effect op het
milieu. Daar waar nodig kiezen wij voor andere materialen waarvan de eigenschappen of
productiewijzen minder milieubelastend zijn. Wij zullen verantwoord omgaan met de
onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen alsmede een bewust beheer voeren en inperking
van afvalstromen.
Deze verklaring wordt intern gecommuniceerd en is beschikbaar voor belanghebbenden via
onze website.
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CEO
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