Beleidsverklaring
Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu

Het beleid van Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. is erop gericht te komen tot het leveren
van gevraagde kwaliteit aan klanten. Met de georganiseerde inzet van mensen en middelen beheert,
onderhoud en verbetert Vermeulen de assets van haar opdrachtgevers.
Vermeulen creëert hiervoor een optimaal werkklimaat, waarbij continu de veiligheid, gezondheid en
welzijn van onze werknemers en betrokkenen wordt verbeterd en onze processen en producten worden
verduurzaamd.
Uitgangspunten daarbij zijn het voorkomen van persoonlijk letsel, alsmede materiële- en milieuschade
tijdens werkzaamheden, het voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemene regels van
goed fatsoen. Kwaliteits-, veiligheids- en milieurisico’s dienen adequaat te worden beheerst.
Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. betrekt elke werknemer actief bij het bereiken van de
doelstellingen. Daartoe zal elke werknemer in de organisatie worden aangesproken op de uitvoering van
de opgedragen taken op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu.
Het beleid zal jaarlijks worden bijgesteld indien relevante wijzigingen in de bedrijfsvoering, normering en
wetgeving hiertoe aanleiding geven en in ieder geval na een periode van drie jaar.
Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V. hanteert daarbij de volgende doelstellingen:
-

Het verkrijgen van de grootst mogelijke doelmatigheid en het behalen van de vereiste
reproduceerbare kwaliteit;
Met een verschuiving van serviceprovider naar assetmanager optreden als volwaardig partner;
Het als assetmanager actief binnen de randvoorwaarden van het contract invulling kunnen geven aan
de eisen en wensen van de opdrachtgever;
Het zorgvuldig behandelen van eventuele klachten van opdrachtgevers en andere belanghebbenden;
Het voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van arbo en milieu en tevens aandacht
schenken aan toekomstige wet- en regelgeving;
Het nakomen van algemeen geaccepteerde (technische) regels en voorschriften;
De belasting van het milieu door afdoende maatregelen beheersbaar maken;
Voorkomen van vervuiling van bodem, water en lucht en minimalisatie van de hoeveelheid afval;
Plannen en toepassen van energiebesparende en emissiereducerende maatregelen, zoals opgenomen
in de energiebeleidsverklaring;
Vernieuwing van de stand der techniek en wetenschap zal worden gevolgd en waar mogelijk worden
toegepast;
Continu verduurzamen van onze producten en diensten;
Nastreven van een open communicatie met werknemers, overheden, instanties en de maatschappij;

Door een bewuste bedrijfsvoering, waarin de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
prioriteit heeft, worden risico’s beheerst. Op deze wijze wordt gestreefd naar een continue verbetering
van de eerdergenoemde aspecten.
De processen van Vermeulen worden bewaakt en gemeten. Voor een aantal meetpunten zijn
doelstellingen geformuleerd. Tevens worden in de directiebeoordeling en in het
milieumanagementprogramma doelstellingen geformuleerd.
Wij verwachten van onze (tijdelijke) medewerkers dat aan dit beleid onverkort haar medewerking wordt
gegeven. Deze beleidsverklaring is met de medewerkers besproken en op aanvraag beschikbaar voor
klanten en andere belangstellenden.
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Beleidsverklaring
Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu

Energiebeleidsverklaring
Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen streeft naar continue verbetering voor het effectief en
efficiënt inzetten van energie in haar bedrijfsvoering, de energie-efficiency. Vermeulen neemt haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het efficiënt omgaan met grond- en
hulpstoffen, vanuit het oogpunt van optimalisering van de bedrijfsvoering binnen de kaders van
(milieu) wet- en regelgeving;
Het energiebeleid van Vermeulen wordt gerealiseerd door een volwaardig energiezorgsysteem op te
zetten waarbinnen:
 het energiegebruik en de emissie-uitstoot systematisch worden beoordeeld;
 de energie- en emissiestromen in kaart worden gebracht en worden bijgehouden;
 energiebesparende en emissiereducerende maatregelen worden gepland en uitgevoerd;
 het resultaat van die energiebesparende en emissiereducerende maatregelen periodiek
wordt beoordeeld;
Om het energiebeleid ten uitvoer te brengen, is een energiecoördinator aangesteld en worden
jaarlijks financiële middelen ter beschikking gesteld. Het uitgangspunt is om de ter beschikking
staande middelen en tijd zo effectief mogelijk in te zetten door een pragmatische werkwijze te
volgen. Voor het realiseren van het energiebeleid wordt door Vermeulen voortdurend gestreefd
naar:
- het meten, registreren en controleren van de verschillende energiegebruikgegevens;
- het onderzoek doen naar de oorzaken van afwijkingen in energie-efficiency en het
nemen van mogelijke preventieve maatregelen;
- het actief betrekken van medewerkers bij de uitvoering van het energiebeleid;
- het zorgvuldig beoordelen van energiezuinige alternatieven;
- het voldoen aan relevante wet- en regelgeving;
- het nemen van passende en rendabele maatregelen op het gebied van techniek,
organisatie en gedrag.
De directie van Vermeulen Benthuizen B.V.
Hazerswoude, mei 2015

A.Vermeulen
Algemeen directeur
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