KAM-BELEIDSVERKLARING
De Missie van de Koninklijke Van der Wees Groep:
Bijzondere transporten over water en land inclusief aanverwante dienstverlening
Het hier geformuleerde beleid is enerzijds gericht op het verbeteren van de eigen organisatie en anderzijds op de verwachtingen en de
behoeften van de opdrachtgevers, zodat optimaal marktgericht gewerkt kan worden.

De Visie van de Koninklijke Van der Wees Groep:
Alles is gericht op continuïteit: opnieuw honderd jaar erbij.
Systematisch werken wij aan verbetering op alle toepasbare gebieden. Hierbij leggen wij de nadruk op preventie: het voorkomen van fouten
en ongevallen. Het streven is: we doen de juiste dingen in één keer goed! Mochten fouten voorkomen dan is dat juist een bron voor verbetering.
Daar waar potentiële verbeteringen op het gebied van onze dienstverlening aanwezig zijn, zal Van der Wees deze aangeven en deze in
samenspraak met de opdrachtgever trachten door te voeren.
Ons gekeurde en veilige materieel wordt middels een doelmatige planning ingezet zodat wij aan de wensen van onze opdrachtgevers
kunnen voldoen. Van der Wees hecht zeer veel waarde aan het op tijd, veilig, gezond en milieuverantwoord uitvoeren van onze opdrachten
en aan een goede staat van ons materieel.
De uitvoering onze werkzaamheden dient plaats te vinden onder de best mogelijke omstandigheden en volgens procesbeschrijvingen en
werkinstructies die voldoen aan de certificatieschema’s NEN-EN-ISO 9001 & VCA* en de regels opgelegd door overheden. Van der Wees
onderkent hierin onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze dienstverlening en het werken conform aanvullende eisen van onze
opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
Wij stellen onze medewerkers graag optimaal in staat hun werkzaamheden volgens de KAM-normen en actuele wet- en regelgeving uit te
voeren. Die mogelijkheden omvatten o.a. passende opleiding, training, motiverende acties en juiste omstandigheden op de werkplek.
Het Management van Van der Wees zal bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van de Strategie, deze KAM-beleidsverklaring hanteren als een kader gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het bevorderen
van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid. Inclusief een zo goed mogelijke bescherming van het milieu.
Ons KAM-beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en/of schade aan
de gezondheid aan medewerkers en derden, alsmede materiële schade en milieubelastingen (lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluid en andere hinder) worden voorkomen. Uitgangspunt is tenminste te voldoen aan de actuele wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.
Wij streven naar een continue verbetering van de aan de klanten geleverde diensten, de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties.
Van al onze medewerkers wordt in het kader van hun functies, rechten, verantwoordelijkheden en algemeen geaccepteerde gebruiken,
verwacht zij activiteiten volgens onze bedrijfs- en wettelijke richtlijnen uitvoert en dat zij een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van
het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid. Zie je verbeteringen, laat ze ons weten!
Deze beleidsverklaring is openbaar en ligt ter inzage voor alle relevante stakeholders van Van der Wees en zal indien nodig, maar in ieder
geval elke drie jaar worden herzien.
Rolf Maliepaard, CEO Van der Wees Groep
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