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1.4 Beleidsverklaring 
 

Algemene betekenis Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg 

Middels een goed gestructureerde organisatie en goed geschoold personeel streeft ons bedrijf naar een 
optimaal kwaliteitsniveau, goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en 
verantwoorde omgang met het milieu. Binnen onze organisatie zijn essentiële verantwoordelijkheden en 
afspraken voor het beheerst realiseren van opdrachten vastgelegd in een handboek. De directie ziet dit als 
een belangrijk middel om de prestaties op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu (KAM) te borgen en 
continue te verbeteren. Hierbij ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij elke individuele medewerker. Het 
bedrijf wil op deze manier voldoen aan de eisen gesteld door de opdrachtgevers en aan de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving. 

Zorg voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 

Veilig en gezond werken wordt door de directie als zeer belangrijk ervaren. Het doel van ons VGM beleid is 
om tot een optimaal werkklimaat m.b.t. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu te komen door de 
samenwerking van medewerkers, onderaannemers en management. Als directie streven wij naar optimale 
werkomstandigheden, waarbij ongevallen, persoonlijk letsel, ziekte en materiële- en milieuschades zoveel 
mogelijk worden voorkomen, waardoor het welzijn van de medewerkers en zorg voor veiligheid van derden 
zoveel mogelijk wordt bevorderd. De directie legt hierbij prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering vast. 
Om dit te bereiken is de steun van elke medewerker nodig. Werknemers die de Nederlandse taal 
onvoldoende machtig zijn worden in een voor hen begrijpelijke taal geïnformeerd over VGM zaken. 

De continue zorg voor, en verbetering van arbeidsomstandigheden krijgt op de volgende manier invulling: 

Alle medewerkers worden periodiek geïnstrueerd over Arbo aspecten in het werk en in het bedrijf. De zorg 
voor veiligheid begint bij kennis van zaken en een bewuste houding van medewerkers. Er is een KAM-
coördinator aangesteld, die het zorgsysteem opzet en verbeteringen coördineert. 

Het bedrijf wil voldoen aan de eisen van ISO 9001:2015 norm. Het bedrijf verstrekt alle noodzakelijke 
beschermingsmiddelen. Medewerkers krijgen instructies voor een juist gebruik van deze 
beschermingsmiddelen. Machines dienen voorzien te zijn van de benodigde beveiligingen en worden 
periodiek gecontroleerd. Bij een eventuele investering worden ook VGM eisen meegenomen. Er zal door de 
uitvoerders regelmatig voorlichting worden gegeven over de voorkomende risico's. De directie of direct 
leidinggevenden bezoeken wekelijks de werken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de goede 
zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu. 

Daarnaast hebben medewerkers uiteraard ook hun eigen verantwoordelijkheden, voor zichzelf maar ook 
voor anderen. De directie vraagt deze verantwoordelijkheden serieus te nemen ongenoegens, eventuele 
verbeteringen en risico's te melden bij de leiding. Jaarlijks zullen de doelstellingen op kwaliteits- en VGM 
gebied worden herzien. De doelstellingen liggen ter inzage bij de directie. 
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