
BELEIDSVERKLARING

Ons bedrijfsbeleid is gericht op continuïteit en een gezond rendement. 

Daarom wil ik binnen onze bedrijfsvoering bijzondere aandacht besteden aan:
- de kwaliteit van onze werkzaamheden
- de arbeidsveiligheid en het welzijn van onze eigen medewerkers en van derden
- het milieu en de maatschappij waarin wij leven
en wil ik deze aspecten tot een samenhangend geheel van onze bedrijfscultuur maken.

Als bedrijfsleider wil ik hiervoor niet alleen de nodige fnanciële middelen  ter beschikking 
stellen maar wil ik ook duidelijk richting en leiding geven aan onze organisatie. 
Bovendien wil ik actieve ondersteuning bieden waar nodig.

Om dit dynamische bedrijfsbeleid te kunnen realiseren, stel ik de volgende prioriteiten voorop:
- Het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en aan de bedrijfsinterne normen en 

regels.
- De overeengekomen wensen en specifcaties van klanten en opdrachtgevers maximaal 

trachten te verwezenlijken.
- De continue aandacht voor efciëntie en klantgerichtheid bij de uitvoering van onze werken.
- Het voorkomen van ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.
- Het respect voor de gezondheid en het welzijn van anderen.
- Het produceren en ontwikkelen van producten en processen met een minimale belasting van

het milieu door reeds aan de bron preventief te werken; het verbruik van energie en
grondstofen staan hierbij voorop.

- Het voorkomen van alle vormen van milieuschade of aanzet tot milieuproblemen.
- Het correct selecteren, opleiden  en begeleiden van eigen medewerkers, externen en 

leveranciers. 
- Het bouwen aan een team van gekwalifceerde en gemotiveerde medewerkers door 

gerichte communicatie, hun actieve betrokkenheid bij de uitvoering van dit beleid en door 
gepast toezicht.

- Aandacht voor het vrijwillig melden van incidenten, gevaarlijke situaties en potentiële risico’s
teneinde preventief te kunnen reageren.

- Het getoonde engagement van onze leidinggevenden, hun voorbeeldfunctie en hun 
zichtbare vorm van aansturing en controle ten aanzien van aspecten rond kwaliteit, 
arbeidsveiligheid, welzijn  en milieu en economie.

- Het streven naar continue verbetering van alle beleidsgerelateerde prestaties.
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