Quality, Environment, Health & Safety Policy
Orac is a European manufacturer of high quality plastic products. We are committed to minimize the
impact our operations have on the environment, while creating a working climate where quality,
health and safety is of paramount importance. The following policy will ensure our ongoing
commitment.

QUALITY
Orac insists on the highest quality standards. The management and staff focus on customer
satisfaction and providing the best quality products and services. Therefore, we are committed to:
•
•

Improving our product quality and processes continuously. This systematic approach will lead
to a better overall service and a higher customer satisfaction.
Implementing this policy at all levels of the organization and in every (sub‐) process carried
out.

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT
Orac operates in an environmentally responsible way and in compliance with all relevant
environmental legislation. We defined objectives and targets in order to minimize the environmental
impact of our installations, activities and services. Orac is committed to:
•
•
•
•
•

Reducing any kind of waste and to increasing rework, re‐use and recycling of internal waste.
Reduction of the energy consumption
Monitoring and managing all environmental risks.
Avoiding the consumption and emission of solvent‐based or other hazardous products.
Raising environmental awareness among employees.

Accident prevention is one of Orac’s top priorities. The company sets its targets to achieve zero
accidents. Orac manages its safety responsibilities by:
•
•
•

Reducing the risks continuously in all processes and in every operation.
Providing regular information about the safety figures.
Creating communication platforms in order to evoke sufficient interaction.
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ORAC
Quality, Environment, Health & Safety Policy
ORAC is een Europese producent van hoogwaardige kunststof producten. Wij streven er naar om de
impact die onze activiteiten hebben op het milieu zoveel mogelijk te beperken, terwijl het creëren van
een werkklimaat waar kwaliteit, veiligheid en gezondheid van primordiaal belang is. Wij streven naar
continue verbetering op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu.
KWALITEIT
Orac streeft continu naar de hoogste kwaliteitsnormen. Voor het management en voor alle
medewerkers is het belangrijk om onze klanten tevreden te stellen en het verstrekken van de beste
kwaliteit producten en diensten. Wij kijken continu om op alle niveaus van de organisatie en in alle
(sub‐) processen te zorgen voor
• altijddurende verbetering van de kwaliteit van onze producten en processen. Deze
systematische aanpak zal leiden tot een betere algemene dienstverlening en een hogere
klanttevredenheid.
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT :
ORAC streeft naar het produceren op een milieuverantwoorde wijze en in overeenstemming met alle
relevante milieuwetgeving. We stellen doelstellingen en streefcijfers vast om de milieu‐impact van
onze installaties, activiteiten en diensten te minimaliseren.
ORAC staat voor:
• Vermindering van elke vorm van afval en het promoten van hergebruik, recyclage en
sorteren van de interne afvalstromen.
• Reductie van het energie verbruik
• Monitoring en beheer van alle milieurisico's.
• Het vermijden van het gebruik en de emissie van solvent gebaseerde of andere gevaarlijke
producten.
• Verhoging van het milieubewustzijn onder het personeel.
Preventie van ongevallen is een van de topprioriteiten in Orac. Een van de belangrijkste doelstellingen
van het bedrijf is “nul ongevallen”. De kernpunten voor het veiligheidsbeleid zijn:
• Het voortdurend verminderen van de risico's in alle processen
• Het regelmatig verstrekken van informatie over de veiligheid cijfers.
• Het creëren van communicatie platforms om voldoende interactie op te roepen.
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