BELEIDSVERKLARING
Ons beleid en doelstellingen zijn erop gericht om:
• Blijvend te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en overige stakeholders en daarbij de
dienst leveren die met de klant is overeengekomen en die van de klant verwacht wordt.
• Diensten en werkzaamheden te laten voldoen aan de eisen die gesteld zijn vanuit wet- en
regelgeving, en van toepassing zijnde normen en richtlijnen.
Het milieubeleid is gericht op:
• Het minimaliseren van (mogelijke) milieubelasting door de eigen werkzaamheden, zoals:
o lucht-, water- en bodemverontreiniging;
o afvalproductie;
o geluid en hinder richting omwonende;
o energie- en brandstofverbruik.
• Het VGM managementsysteem dermate in te richten en na te leven dat er inzicht is in de
milieuprestaties, de wettelijke- en stakeholdereisen en mogelijkheden voor verbetering van de
milieuprestaties.
Het arbobeleid is gericht op:
• De veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers op een hoog peil te brengen en te
houden bij de dagelijkse bedrijfsvoering.
• Het voorkomen van ziekteverzuim, letsel en ongevallen ten gevolge van de arbeid bij zowel eigen
medewerkers evenals inhuur-, uitzendkrachten en derden.
• Het voeren van een verzuimbeleid dat er op gericht is om medewerkers zo snel mogelijk terug te
brengen in het arbeidsproces na ziekte of ongeval.
Om dit te bereiken stelt de directie zich de onderstaande doelen:
• Opzetten en in stand houden van een gecertificeerd VGM managementsysteem dat voldoet aan
de normen Veiligheid Checklist Aannemers, 2017/6.0* en NEN-EN-ISO 14001:2015
• Stimuleren van voldoende VGM bewustzijn door voorlichting, training en toezicht.
• Het zorgdragen voor een goede personeelsbezetting, met betrekking tot ervaring, vakkennis en
opleiding.
• Het zorgdragen voor juist en gekeurd materieel.
• Het zorgdragen voor de juiste voorzieningen ten behoeve van opslag, vervoer en afvoer van
afvalstoffen en (milieu)gevaarlijke stoffen.
• Onderhouden van goede contacten met (potentiële) klanten, brancheorganisatie en
toezichthoudende instanties/overheden teneinde op de hoogte te blijven van de wettelijke- en
stakeholdereisen.
• Het meten, beoordelen en waar nodig verbeteren van vastgestelde prestatie-indicatoren op
gebied van arbo en milieu. Om op doeltreffende wijze, voor de organisatie geschikte, arbo- en
milieudoelstellingen op te stellen, te evalueren en waar nodig bij te stellen.
De directie vindt het erg belangrijk dat de prestaties op arbo- en milieugebied continu verbeterd
worden.
De directie toetst in ieder geval één keer per jaar het beleid en rapporteert hierover middels een
directiebeoordeling.
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