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Beste Coen,
Hartelijk dank voor de aanvraag van het PlanetFit label voor de innovatieve tool 'FlexMonitoring' van
VolkerRail.
Na beoordeling van deze innovatieve oplossing kan ik mededelen dat FlexMonitoring het PlanetFit
label toegekend heeft gekregen.
FlexMonitoring is een mooi voorbeeld van een innovatief concept waarb¡j zowel de mens als het milieu
centraal staat. Het stimuleert een veilige(re) werkomgeving voor medewerkers en draagt ook direct bij
aan (het voorkomen van) onve¡lige situaties op en rond het spoor. Daarnaast is het een concept dat
ook aansluiting vindt op de behoeften uit de markt, waar de nieuwe PGO contractvorm zijn intrede
heeft gedaan. Met deze oplossing helpt VolkerRail om voor haar klant effectiever en efficiënter
onderhoud te plegen aan het spoor. Er kan gericht worden gewerkt, dat indirect grondstoffen en
brandstoffen bespaard.

Dit is waar PlanetFit voor staat. We laten met dit soort innovaties zien hoe wij samen met onze
omgeving en met de klant centraal bouwen aan een duurzame(re) toekomst.

Gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet,
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Wendeline Besier
VolkerWessels Corporate Responsibility

PlanetFit certificaat
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Ondergetekenden verklaren dat:

VolkerRail Nederland voor de tool

'FlexMonitoring' het PlanetFit label
toegekend heeft gekregen.
Dotu m ofg ifte : 30- 1 1-20 L2
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