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Visie
Alle belanghebbenden van Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. mogen rekenen op kwaliteit en
betrouwbaarheid, twee kernbegrippen voor onze medewerkers. Als middelgroot bedrijf zijn we
‘klein genoeg’ om de communicatielijnen kort en helder te kunnen houden en slagvaardig en
flexibel te opereren, maar we zijn ook ‘groot genoeg’ om de vereiste technische kennis,
deskundigheid en financiële basis te garanderen.

Missie
Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. is een middelgroot baggerbedrijf, gevestigd in Sliedrecht.
Onze activiteiten bestaan uit baggeren en het verrichten van metingen en andere
waterbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin van het woord.

Beleidsverklaring
Ten aanzien van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu brengt de directie van
Baggerbedrijf de Boer Holding B.V en de haar gelieerde bedrijven, hierna te noemen als “De
Boer”, haar medewerkers van de navolgende beleidslijnen op de hoogte.
Het beleid van de organisatie is erop gericht te streven naar continuïteit en een gezond
rendement. Kwaliteit, Arbo en het Milieu (KAM) hebben bij de uitvoering van ons beleid een
hoge prioriteit.

Kwaliteit-, Arbo-, en Milieubeleid
1. Baggerwerk in verschillende varianten aan te nemen en uit te voeren volgens door de
opdrachtgever gestelde eisen, verwachtingen en de wettelijke eisen.
2. Ongelukken en het verlies aan mensenlevens te voorkomen.
3. Schade aan het (zee)milieu voorkomen.
4. Schade aan en verlies van materiële zaken te voorkomen.
5. Het streven naar continue verbetering.
6. Een positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij.
7. CO2-uitstoot verminderen in verhouding tot de hoeveelheid uitgevoerde baggerwerken.
Het beleid van De Boer om deze doelstellingen te bereiken omhelst:
Het streven om een kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren en daarbij alle maatregelen te
treffen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de eigen medewerkers en van derden te
waarborgen en (im)materiële schade te voorkomen. Bovendien trachten wij milieubedreigende
situaties te vermijden, het milieubewustzijn van onze medewerkers te verbeteren en ruim
aandacht te geven aan duurzaamheid bij onze investeringen. Hiertoe zijn doelstellingen en
procedures vastgesteld met het oog op de vermindering, de scheiding en de afvoer van
afvalstromen, de opslag en afvoer van milieugevaarlijke stoffen en de beheersing en reductie
van het energieverbruik.
Zorgen dat risicovolle en gevaarlijke situaties voor mens, schip, milieu en omgeving worden
vastgesteld en dat er voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Lering trekken van fouten uit
het verleden en te zorgen dat deze fouten niet nog een keer optreden. Medewerkers moeten
voorbereid zijn op noodsituaties door middel van oefeningen en opleidingen en het kunnen
identificeren van minder urgente, maar desondanks ongewenste situaties en daar maatregelen
op nemen.

Visie, missie en beleidsverklaring
Wijzigingsdatum

01-12-2015

Documentnr.

1000

Proceseigenaar

Directie

Pagina

2 van 2

De organisatie streeft er voortdurend naar, haar diensten geheel in overeenstemming met de
met onze klanten overeengekomen specificaties en hun vanzelfsprekende verwachtingen uit te
voeren. Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit,
echter zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid en de gezondheid van onze
medewerkers of die van derden, dan wel op het gebied van de belasting van het milieu.
De organisatie stelt alle mogelijke middelen, zowel financieel als in de vorm van tijd en personeel,
ter beschikking om een veilig KAM-systeem te handhaven zowel aan boord van al haar schepen
als in de walorganisatie. Met doel het veiligheidsbewustzijn van alle personeelsleden te vergroten
door continue aandacht voor veiligheid.
Het KAM-systeem is duidelijk geformuleerd. Het geheel van maatregelen, procedures,
werkinstructies en middelen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu is vastgelegd en
gedocumenteerd in het KAM-handboek. De Boer draagt ervoor zorg dat alle activiteiten
uitgevoerd in het KAM-systeem, voldoen aan wettelijke eisen en interne eisen alsmede aan de
eisen van de klant.
Het KAM-systeem voorziet bovendien in ingebouwde procedures voor verbetering en
ontwikkeling van het systeem, waaraan ieder bemanningslid en staflid welkom is om hierin te
voorzien.
Van het gehele personeel wordt verwacht dat ze werken in overeenstemming met het KAMhandboek en deze beleidsverklaring en men is verplicht aan geschreven of mondeling opgedragen
instructies op KAM-gebied te allen tijde gehoor te geven. U zult worden geïnformeerd over de
risico´s tijdens uw werkzaamheden voor uw gezondheid, veiligheid en welzijn en over
eventuele risico’s voor het milieu. Het is voor de leidinggevenden van De Boer de taak om alle
aspecten van het KAM-systeem uit te dragen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en Arbo,
evenals een verantwoorde opstelling ten aanzien van het milieu en toe te zien op naleving.

Sliedrecht, 01 december 2015
Ir C.J. van de Graaf
Directeur

