Veiligheid is de eerste prioriteit van vzw. Stoomtrein Dendermonde-Puurs.
In het kader van haar bedrijfsbeleid wenst de Raad van bestuur van SDP
een duurzaam productiemiddel te behouden dat aan de verwachtingen van
haar klanten voldoet en die het welzijn van haar medewerkers respecteert.
Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid omvat de exploitatieveiligheid, het welzijn van de vrijwilligers, de veiligheid van
de installaties en goederen. Dit beleid wordt uitgevoerd om de gevolgen te beheren, te voorzien en tot
een minimum te herleiden voor wat betreft:
•
•
•

alle ongevallen en incidenten;
alle schadegevallen aan het welzijn van de vrijwilligers en reizigers;
de zwakke punten in de kwaliteit van de producten en diensten.

Vzw. Stoomtrein Dendermonde-Puurs treft dan ook alle gepaste maatregelen om continu:
• de veiligheid van de reizigers, derden, de installaties, de goederen en het materieel;
• het welzijn van haar vrijwilligers;
• de kwaliteit van de producten en diensten;
met betrekking tot haar activiteiten, producten, diensten en infrastructuur te waarborgen en te
verbeteren.
Vzw. Stoomtrein Dendermonde-Puurs en elke vrijwilliger verbinden zich ertoe deze engagementen na
te leven binnen al haar activiteiten:
•
•

de veiligheid en kwaliteit continu te verbeteren;
de “return of experience” te bevorderen, in het bijzonder degene ontstaan uit de
systeemanalyse van alle ernstige gebeurtenissen.

De belangrijkste uit te voeren principes
De raad van bestuur beschouwt het veiligheidsbeleid als een essentiële component binnen haar
vereniging. Alle redelijke inspanningen moeten geleverd worden om de door vzw. Stoomtrein
Dendermonde-Puurs vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Alle medewerkers van vzw. Stoomtrein Dendermonde-Puurs moeten veiligheid en kwaliteit als
fundamenteel beschouwen in de uitvoering van hun taken. Elke hiërarchische verantwoordelijke oefent
een permanent toezicht uit om elk risico op te sporen, geeft een gepaste feedback en neemt zo vlug
mogelijk de noodzakelijke preventieve en corrigerende maatregelen. De veiligheidscultuur en de
lerende organisatie binnen de vereniging worden voortdurend door iedereen, elke dag versterkt.

De middelen
De raad van bestuur van vzw. Stoomtrein Dendermonde-Puurs ziet erop toe dat geformaliseerde
veiligheidsbeheersystemen worden opgesteld, up to date gehouden en uitgevoerd. De
veiligheidsbeheersystemen zijn samengesteld uit volgende pijlers:
•
•
•
•

continu versterken van de competenties van de vrijwilligers;
behoud van de infrastructuur en rollend materieel;
evaluatie en continue verbetering van de beheersystemen;
nauw engagement met alle interne en externe belanghebbende met als doel deze visie te
delen en de veiligheid en kwaliteit te ontwikkelen.
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