SCHOTPOORTÏRANSPORÏ GROEP

Beleidsverklaring

Het beleid van de Schotpoort Transport Groep is erop gericht, dat op verantwoorde wijze vorm wordt gegeven
aan de bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid maken we waar door zorgvuldig om te gaan met al onze

aandeelhouders, klanten, medewerkers en maatschappelijke context waarin wij werken en deel uitmaken. Wij
zien het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, informatiebeveiliging, milieu en kwaliteit onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Het beleid op deze gebieden is integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid.
De diensten van Schotpoort Transport Groep BV zijn ondergebracht in verschillende BVs namelijk Schotpoort
Connect en SBPost BV. De scope van Schotpoort Connect BV is het coördineren en uitvoeren van nationaal en
internationaal transport, vooral gericht op snel transport en niet regulier transport. De scope van SBPost is het
ontzorgen van postkameractiviteiten door het ophalen, brengen, frankeren, sorteren en bezorgen van post en

mailingen. Bij al deze werkzaamheden zal het maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd in het oog worden
gehouden. Schotpoort Transport Groep BV en haar dochterondernemingen zijn gevestigd in Eerbeek. Schotpoort
Conned BV heeff naast de hoofdvestiging in Eerbeek nevenvestigingen in Breukelen, Wychen en Vijfí"iuizen.
Schotpoort Transport Groep BV wil een sociaal maatschappelijk beleid voeren voor zowel haar personeel als voor
derden en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te bereiken is Schotpoort een lerende
organisatie, die voortdurend op zoek is naar verbetering op allerlei terreinen. Onder meer op het gebied van
milieuprestaties en beveiliging van informatietechnologie. De diredie en het management zijn verantwoordelijk
voor het opstellen en het up-to-date houden van het (milieu-) beleid. De communicatie naar het personeel en het
streven naar draagvlak onder het personeel is de taak van het management. Het milieubeleid is vooral gericht op
het voorkomen van onnodige milieuvervuiling en CO2 reductie. De veiligheidsprocedure AVG dient er voor om
zorgvuldigheid te betrachten en datalekken te voorkomen.

Het beleid van Schotpoort Transport Groep BV is gericht op:

- voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving (o.a. met betrekking tot veiligheid, informatiebeveiliging, milieu
en arbeidsomstandigheden).
- met grote zorgvuldigheid omgaan met gegevens van klanten/medewerkers conform de AVG / NEN-ISO 27001
- veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers alsmede op het gebied van milieu, kwaliteit en
dienstverlening.
- Schotpoort wil een maatschappij verantwoord beleid voeren voor haar medewerkers en klanten.

- het leveren van inspanning om medewerkers te behouden voor het arbeidsproces bij arbeidsongeschiktheid.
- het bij voorkeur toepassen van de minst milieubelastende materialen en werkwijzen
- het beheersen van afvalstromen en daar waar mogelijk scheiden en hergebruiken van materialen
- het streven naar maximale klanttevredenheid
- het behouden van de Lean and Green award

- de PSO en CO2 prestatieladder behouden en proberen op te hogen
- Kwaliteitscertificeringen in stand houden en uitbreiden

Door jaarlijks doelen te stellen, wordt concreet gestalte gegeven aan het beleid op het gebied van veiligheid,
gezondheid, milieu en kwaliteit en wordt gestreefd naar continu verbetering van prestaties. Doelstellingen worden
jaarlijks beoordeeld en bijgesteld. De directie stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor de
realisatie van beleid en doelstellingen. De uitvoering van het beleid vergt inzet vanuit de gehele organisatie en
van alle medewerkers wordt een actieve bijdrage verwacht om dit te realiseren. Met alle medewerkers wordt

gewerkt aan een integraal kwaliteitssysteem welke is gebaseerd op de diverse normen. De beleidsverklaring
staat opgenomen op de wel
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Algemeen directeur Schotpoort Transport Groep
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