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St-Joris levert een totaalpakket van industriële wasserijdiensten aan voornamelijk de zorgsector maar ook aan 
bedrijven en aanverwante sectoren. De transportactiviteiten, die hiermee gepaard gaan, worden uitgevoerd door 
DBR - Trans, een zusterbedrijf van St-Joris.  

 
St-Joris en DBR-Trans stellen immers hogere standaarden om de tevredenheid van alle stakeholders op een 
continue manier verder positief te laten evalueren. Beide bedrijven verbinden er zich toe om: 

 
- Hun kwaliteits –, veiligheids-, milieu-, hygiëne- en informatiebeveiligingssysteem continu te verbeteren. 

Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen en de eisen van: 
 

• ISO 9001 (kwaliteit); 
• OHSAS 18001 (veiligheid en welzijn); 
• RABC (Risk and Bio Contamination Control); 
• ISO 14001 (milieu); 
• ISO 27001 (informatiebeveiliging); 
• Care4Quality – norm (het kwaliteitslabel van de Belgische Textielverzorging). 

 
 

- Te voldoen aan, en eventueel beter zijn, dan de wettelijke voorschriften en andere 
eisen; 

- Het naleven van de code of conduct (gedragsregels). Deze code is gebaseerd op 8 principes 
met name integriteit, positieve invloed, milieu, kwaliteit, veiligheid & welzijn, Care4 Quality en 
informatiebeveiliging; 

- Het respecteren van de behoeften van alle stakeholders; 
- Het voorkomen van activiteiten die een negatieve milieu-impact hebben; 
- Een beleid te voeren dat gericht is op kwaliteit, preventie en milieubeheersing, 

informatiebeveiliging en voornamelijk transparantie hierover; 
- Het bevorderen van de veiligheid en het welzijn bij onze medewerkers en leveranciers; 
- Het absoluut voorkomen van letsels en ongevallen; 
- Het regelmatig evalueren en continu verbeteren van kwaliteits-, veiligheids-, milieu- 

informatiebeveiligingsresultaten; 
- Het vertrouwelijk en integer omgaan met informatie van hun stakeholders en onze stakeholders te beschermen 

tegen alle interne en externe, opzettelijke en onopzettelijke bedreigingen 
- Het nastreven van de hoogste standaarden op het vlak van de visuele en hygiënische kwaliteit van het linnen. 

 
 

Sint-Joris en DBR - Trans streven na dat alle medewerkers de kwaliteits- veiligheids-, milieu-, hygiëne-normen 
en normen inzake informatiebeveiliging hanteren die overeenstemmen met het kwaliteits-, veiligheids-,  
milieu-, hygiëne- en informatiebeveiligingssysteem van beide bedrijven. Beide bedrijven stellen dan ook 
voldoende middelen ter beschikking om de doelstellingen verder te ontwikkelen. 
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In het kader van de beleidsuitgangspunten verbinden wij ons tot het bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Dit 
vergt het afwegen van belangen waarbij economische (Profit), milieu-(Planet) en maatschappelijke (People) over- 
wegingen een belangrijk onderdeel zijn van de zakelijke besluitvorming. 

 
Deze beleidsverklaring wordt gecommuniceerd aan alle medewerkers en is eveneens toegankelijk, op de website 
van het bedrijf voor alle stakeholders. 
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