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ISO 9001:2015
De ISO 9001:2015 is de bekendste norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Onze
basis voor de ISO 9001 is het continue verbeteren en ontwikkelen. Het is een hulpmiddel om onze
kwaliteit te borgen en voor u aantoonbaar te maken. Of korter gezegd: zeggen wat we doen, doen
wat we zeggen en dit kunnen bewijzen. (Foto of afbeelding van ons certificaat.)

ISO 9001: 2015 is the best known standard within the field of quality management systems. Our basis
regarding ISO 9001 is continuous improvement and development. It is a tool to ensure quality. In short:
we  explain what we do and make it happen.

VCA**
VCA is de bekendste norm in Nederland op het gebied van veilig werken onder aannemers. VCA staat
voor: VGM (veiligheid, gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Met de VCA** maken wij
aantoonbaar dat wij veilig werken, dit borgen, monitoren en waar mogelijk blijven ontwikkelen om het
werk voor onze medewerkers en de omgeving zo veilig mogelijk te maken.

VCA is a standard in the Netherlands in the field of safe working conditions for contractors. VCA stands
for: VGM (Safety, Health and Environment) Checklist Contractors. With this VCA certificate, we



demonstrate that we work safely, that we secure, monitor and, where possible, continue to develop this
in order to make the work for our employees and the environment as safe as possible.

Co2 Prestatieladder
Wij vinden het belangrijk om als bedrijf bewust om te gaan met het milieu. Onderdeel hiervan is onze
deelname aan de Co2 prestatieladder. Wij zitten sinds 2012 op trede 3. Ons doel is om onze Co2
uitstoot binnen10 jaar tijd met 13% te reduceren. Manieren waarop wij dit toepassen zijn het gebruik
maken van zuinigere machines en auto’s die zo min mogelijk uitstoot hebben. Daarnaast maken wij
gebruik van groene stroom voor onze kantoorlocaties, zetten wij ons in om materialen te hergebruiken
en proberen wij logistiek alles zodanig te regelen dat er zo min mogelijk kilometers gereden hoeft te
worden.

Wij zijn van mening dat het reduceren van Co2 uitstoot pas goed op gang komt als er samen wordt
gewerkt met andere partijen en opdrachtgevers. Daarom zijn wij actief partner van Prorail inzake
reductie van Co2.

As a company, we believe it is important to be aware of and show our compassion with our
environment. Part of this is our participation in the CO2 performance ladder. We have reached level 3
since 2012. Our goal is to reduce our CO2 emissions by 13% within 10 years. In order to reach this
goal, we are using more efficient machines and cars that emit as little emissions as possible. In
addition, we use green electricity for our office locations, we are committed to reusing materials and
we try to arrange everything logistically in such a way that as few kilometers as possible need to be
driven.



We believe that the reduction of CO2 emissions will only start properly if we work together with other
parties and clients. That is why we are an active partner of ProRail in reducing CO2 emissions.

Voor meer informatie over de management systemen van voestalpine Signaling Siershahn GmbH
Branch office the Netherlands kunt u contact opnemen met:

For further information regarding the management systems of voestalpine Signaling Siershahn GmbH
Branch office the Netherlands please contact:

Johan van de Boogaart
QMS manager voestalpine Signaling Siershahn GmbH Branch office the Netherlands
Johanvanden.Bogaart@voestalpine.com
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