ACTUELE BELEIDSVERKLARING
Binnen Laarakkers zijn door de directie de onderstaande intenties ten aanzien van het beleid
geformuleerd.
Het beleid is het aanbieden van sloopwerken en compleet opleveren van bouwputten met alle
facetten die daarbij horen zoals asbest verwijderen, andere schadelijke stoffen verwijderen,
renovatiesloop, bodemsaneringen, grondwerken, maken van grondkeringen e.d. en recycling van
de vrijkomende materialen. Daarbij kan het zijn dat wij zelf de percelen kopen en ontwikkelen.
Voorop staan klanten en hun behoeftes en wensen, maar zeker ook ons personeel.
Dit onder de geldende regelgeving, normen en certificeringen
•

Waarborging van de kwaliteit van de aan de opdrachtgever geleverde producten en/of
diensten, waarbij de producten en/of diensten dienen te voldoen aan:
o de door de opdrachtgever gespecificeerde eisen (materiaalspecificaties en aflevering);
o noodzakelijke eisen, niet door de opdrachtgever gespecificeerd;
o de vigerende wettelijke bepalingen, normen en richtlijnen ten aanzien van milieu en
arbeidsomstandigheden;
o aanvullende eisen gesteld door de organisatie, al dan niet vastgelegd in het KAMzorgsysteem.

•

Continue verbetering van de bedrijfsprocessen (slopen: opzetten, documenteren, invoeren en
onderhouden) en de geleverde producten en/of diensten (incl. zorg voor kwaliteit,
arbeidsomstandigheden en milieu).
Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en/of milieuschade als gevolg van de
bedrijfsactiviteiten.
Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid voor werknemers en derden voor, gedurende
en na het uitvoeren van de werkzaamheden.
Continue verbetering van en preventie van de milieubelasting door:
o milieukundig slopen op basis van de BRL SVMS 007;
o actieve benadering van bedrijven teneinde optimale verwerkingsmogelijkheden van
reststoffen (afvalstoffen) te waarborgen.
Het bevorderen van het welzijn, zowel materieel als immaterieel, van de medewerkers de
prestatie van de medewerkers wordt als medebepalende factor beschouwd in de gerealiseerde
bedrijfsresultaten.
Het aanbieden van aangepaste werkzaamheden ingeval de medewerker zijn normale
werkzaamheden niet kan uitvoeren t.g.v. een bedrijfsongeval of ziekte

•
•
•

•
•

Voornoemde uitgangspunten zijn geïntegreerd in het KAM-zorgsysteem en de dagelijkse
bedrijfsvoering. De directie stelt zich verantwoordelijk voor het invoeren en de naleving van
bovenstaande intenties op alle niveaus binnen haar organisatie en verklaart alles in het werk te
stellen binnen haar mogelijkheden om de uitvoering ervan te waarborgen. De beleidsverklaring
vormt een kader voor beoordelen en vaststellen van doelstellingen. De directie heeft de nodige
middelen vastgesteld om zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch sloopwerkzaamheden
te kunnen verrichten, om zodoende de klanttevredenheid te borgen, te beheersen en te
verbeteren. Het implementatieniveau binnen de organisatie wordt periodiek bepaald doormiddel
van werkplekinspecties, interne audits, periodieke beoordelingen, een (in)formele overlegstructuur,
directiebeoordeling, alsmede de opvolging van corrigerende maatregelen.
Minimaal 1 maal in de drie jaar wordt het beleid met betrekking tot veiligheids-, gezondheids-,
welzijns- en milieuaspecten herzien. Het beleid is ken-/zichtbaar gemaakt en begrepen.

