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BELEIDSVERKLARING
VOOR KWALITEIT, VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
Het is de doelstelling van Van Bodegom om de werkzaamheden uit te voeren, conform van tevoren vastgestelde
en overeengekomen bepalingen, binnen de gestelde tijd en naar tevredenheid van de opdrachtgever. Om dit te
bewerkstelligen zal de directie zorgen dat de behoeften en verwachtingen van klanten worden omgezet in eisen
en dat aan die eisen wordt voldaan en de klanttevredenheid continue te verbeteren. Dit alles gebeurt onder
wettelijk en economisch verantwoorde condities.
Naast kwaliteit heeft de directie zich ten doel gesteld de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers
en derden, alsmede de zorg voor het milieu, zo goed mogelijk te waarborgen. Dit houdt in, dat wordt gestreefd naar een
continue verbetering van de werkomstandigheden op projectlocaties en bedrijfsterreinen, waarbij ongevallen, letsel, ziekte
en materiële schade alsmede milieuschade zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit kan onder meer worden bereikt door
onveilige of ongezonde situaties weg te nemen, maar ook door het gezonde verstand te gebruiken.
De directie zal de nodige ruimte en middelen verstrekken, die noodzakelijk zijn om de risico's op ongevallen, letsel en
materiële en milieuschade zoveel mogelijk uit te sluiten. Ook zullen tijdens onderhandelingen met toeleveranciers en
opdrachtgevers de onderwerpen veiligheid, gezondheid en milieu worden behandeld, om zo ook risico's, die in deze
schakels van het bedrijfsproces kunnen ontstaan, zoveel mogelijk uit te sluiten.
Zonder volledige medewerking van de medewerkers is het echter onmogelijk om de kwaliteit, de veiligheid, de gezondheid
en het milieu te waarborgen. Daarom zullen de medewerkers worden betrokken (inclusief de onderaannemers) bij de
borging van deze onderwerpen in de vorm van overleg, voorlichting en opleiding. Bovenstaande doelen dienen te worden
bereikt door nauwgezette naleving van de procedures en instructies, die behoren tot het borgingssysteem.
Er vindt een voortdurende beoordeling op doelmatigheid en doeltreffendheid van het borgingssysteem plaats en waar
nodig een bijstelling of verbetering hiervan. De concreet meetbare doelstellingen en resultaten hiervan worden
opgenomen in een jaarverslag/jaarplan.
De directie beschouwt de onderwerpen kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, waarin voor de borging essentiële
onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven, als prioriteiten in de bedrijfsvoering.
Door terugkoppeling van opgedane ervaringen wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van het beleid en de
werkzaamheden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. De directie is aanspreekbaar op effectiviteit
en is verantwoordelijk voor doeltreffendheid van het managementsysteem. De directie wijst verantwoordelijken aan voor
de verschillende aspecten.
Om bovenstaand beleid met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te realiseren heeft Van Bodegom de
volgende doelen gesteld:
- Dat iedere werknemer bij de uitvoering van zijn taak er in de eerste plaats voor zorgt, dat persoonlijk letsel en
materiële schade en / of onnodige verstoring van het milieu voor komen wordt;
- het verzorgen van voorlichting en onderricht, zo vaak als nodig, om veilig werken als gewoon te gaan
beschouwen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld deze voorlichting en dit onderricht te volgen;
- dat gereedschappen, machines en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt
worden om ongevallen met of zonder letsel en ongevallen met materiële schade of aantasting van het milieu
schriftelijk vast te leggen;
- een schone opgeruimde werkomgeving te bevorderen, hetgeen veilige en gezonde werkomstandigheden positief
zal beïnvloeden.
Van Bodegom streeft er continu naar, zowel uit menselijke als zakelijke overwegingen, om alle maatregelen te nemen en
middelen te verstrekken, die leiden tot een verbetering van de kwaliteit, het veilig, gezond en prettig werken alsmede de
bescherming van het milieu.
Wieringerwerf, 10 november 2017
De directie
J. W. van Bodegom
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