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Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Wie zijn wij
KernBouwers houden eigenlijk van al hun projecten. Maar typische KernBouw-projecten zijn projecten
waarbij we de ruimte krijgen om heel vroeg in het proces mee te denken. Om te adviseren over de
technische uitvoering. Overlast beperken voor de gebruiker. Over een slimme logistiek. Over binnen
het budget blijven, zodat we de zaken zo kunnen organiseren dat alles voor iedereen makkelijker
wordt. Daar zijn we goed in, daar is onze organisatie helemaal op ingericht en juist daarin zijn we echt
onderscheidend volgens de mensen waarmee we veel samenwerken.
De bedrijfsdoelstellingen van KernBouw zijn gericht de ontwikkeling, vaststelling van uitvoering en het
waarborgen van de arbeidsomstandigheden die samengaan met de Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid
en Milieu van de werknemers en derden die betrokken zijn bij ons bedrijf. Dit vindt plaats binnen de
kaders van het vastgestelde beleid dat er op gericht is om persoonlijk letsel, materiële schade en
milieuschade te voorkomen en het welzijn van onze medewerkers te bevorderen.
Bij het vaststellen van de bedrijfsdoelstellingen houden we rekening met de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het streven naar een veilige arbeidssituatie voor zowel medewerkers als voor derden;
Verbetering van de arbeidsomstandigheden die er op gericht zijn het ziekte- en
ongevallenverzuim binnen ons bedrijf terug te dringen;
Het streven naar een goede (preventieve) bescherming van de gezondheid;
Het streven naar de bevordering van het welzijn en de werkwijze van werkomstandigheden;
De klant de juiste kwaliteit volgens afspraak te leveren en nadelige effecten van met name
faalkosten en klachten zoveel mogelijk te beperken;
De wensen en eisen van onze stakeholders worden vastgesteld en meegenomen in onze
dienstverlening;
De winstgevendheid handhaven en zo mogelijk maximaliseren, zonder daarbij afbreuk te doen
aan kwaliteit en/of betrouwbaarheid de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen;
Nadelige effecten op de gezondheid van onze medewerkers, van vallen van hoogte, fysieke
belasting en gevaarlijke stoffen, zoveel mogelijk te beperken;
Nadelige effecten op het milieu, van emissie en afvalstromen beperken;
Het adequaat informeren van in- en externe over ongevallen, incidenten, schade en
gevaarlijke situaties en gerealiseerde verbeteringen op KAM-gebied;
Het naleven van en anticiperen op (nieuwe) relevante wet- en regelgeving.

VGM
De uitvoering van veiligheid in het beleid vindt zijn gevolg in de VGM projectplannen en werkbonnen
bij de voorbereiding en de realisatie van projecten. Door goed management en een actieve
betrokkenheid van iedereen willen wij dit proces beheersen, de terugkoppeling van de opgedane
ervaringen geformuleerd worden tot verbeterdoelen in ons actieplan en zo actief blijven voor een
voortdurende verbetering van VGM zaken.
Het KVGM beleid en het bereikte effect van de getroffen maatregelen worden jaarlijks met de directie
besproken. Het beleid wordt ter beschikking gesteld aan onze medewerkers in het KAM-handboek en
aan onze stakeholders indien gewenst.
Iedere medewerker is verantwoordelijk
Van onze medewerkers verwachten wij een actieve rol in ons KVGM beleid. Dat wil zeggen, elkaar
aanspreken op zaken en het melden van gevaarlijke situaties. Medewerkers worden bewust gemaakt
van bovenstaande punten in de vorm van voorlichting, onderricht en voldoende werkinstructies. We
coachen medewerkers op houding en gedrag om continue verbeteren levendig te houden.
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Continue verbeteren
De procedures, contextanalyse, stakeholdersanalyse, juiste middelen en de management review op
bedrijfsniveau en de projectplannen op uitvoerend niveau zijn de belangrijkste ondersteunende zaken
om deze onderwerpen op de agenda te houden en continue verbeteren te bewerkstelligen.
Wij verbinden ons aan de eisen van de op dat moment geldende VCA- en ISO-certificering.

Cruquius, 1 maart 2021
KernBouw bv

Remco Röttger
Algemeen Directeur
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