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Beleidsverklaring 

 

B. Steenhuis Sloopwerken B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van sloopwerken en 

asbestverwijdering.  

 

 

Van de opdrachtgevers wordt verwacht dat deze alle informatie die van belang is voor het veilig 

en milieubewust werken aan B. Steenhuis Sloopwerken B.V. kenbaar maakt.  

B. Steenhuis Sloopwerken B.V. zal verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en goed zorg 

dragen voor de door de opdrachtgever verstrekte informatie en goederen.  

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van de veiligheids- en 

milieurisico’s die de uitvoering van de werkzaamheden met zich meebrengt en dat zij zich 

zullen houden aan richtlijnen en procedures die binnen B. Steenhuis Sloopwerken B.V. zijn 

opgesteld. 

 

De directie van B. Steenhuis Sloopwerken B.V. wil het ontstaan van persoonlijk letsel 

voorkomen. Alle operationele werknemers hebben allen bet diploma Basisveiligheid (VCA) en 

worden bij elk werk geïnformeerd over de mogelijke risico’s en veiligheidsmaatregelen die 

genomen dienen te worden. Alle arbeidsmiddelen waarmee gewerkt wordt, vallen binnen een 

keurings- en beproevingssysteem.   

Ook materiële en milieuschade dient te worden voorkomen. Instructie aan personeel en uitgifte 

van gekeurd materieel met een goede gebruikershandleiding zijn hiervoor geregeld. 

 

Jaarlijks stelt de directie van B. Steenhuis Sloopwerken BV een milieubeleidsplan met 

bijbehorende doelstellingen op teneinde de belasting op het milieu, die onherroepelijk bestaat, 

tot een minimum te beperken. 

B. Steenhuis Sloopwerken BV zal moeten voldoen aan alle wetgeving en andere eisen op het 

gebied van milieu-en veiligheidsaspecten en wil dit ook graag. Vergunningseisen zullen worden 

nageleefd. Actief zullen medewerkers aangesproken worden op hun milieu- en 

veiligheidsgedrag.    

 

De directie van B. Steenhuis Sloopwerken B.V. streeft naar een continue verbetering op het 

gebied van kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu. Een actieve medewerking van personeel 

wordt hierin verwacht. 

Van een ieder die ideeën op opmerkingen heeft over kwaliteits-, veiligheids-, welzijn- en 

milieuaspecten wordt verwacht dat deze die aan de leidinggevenden kenbaar maakt. Alleen op 

deze manier kan een continue verbetering van kwaliteits-, milieu- en veiligheidsdoelstellingen 

worden bereikt. Jaarlijks wordt de output van het managementsysteem getoetst en 

geëvalueerd in het management review, waarin nieuwe doelstellingen zullen worden vastgelegd 

en geëvalueerd. 

 

De directie van B. Steenhuis Sloopwerken B.V. zorgt er altijd voor dat asbestverwijderings-

werkzaamheden worden verricht door, of onder voordurend toezicht van, een persoon die in 

het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het 

werken met asbest: SCA-Persooncertificaat DTA (conform SC-510). Ten minste één persoon is 

conform Arbeidsomstandighedenbesluit lit. 2, art 4.54d lid. 6 werkzaam op basis van een 

arbeidsovereenkomst bij B. Steenhuis Sloopwerken B.V.  

De asbestverwijderingswerkzaamheden worden verricht door personen die in het bezit zijn van 

een geldig certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest: SCA-

Persoonscertificaat DAV (conform SC-520). 

De directie van B. Steenhuis Sloopwerken B.V. blijft als werkgever ten allen tijde 

verantwoordelijk voor de risicobeheersing en daarmee veilige arbeidsomstandigheden en 
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milieubelasting van haar onderneming. De KVGM-functionaris is aangewezen als 

directievertegenwoordiger voor kwaliteits-, veiligheid-en milieuaspecten. 

Indien nodig kan de directievertegenwoordiger gebruik maken van diensten van externe partijen 

voor zaken die betrekking hebben op veiligheids-en milieuaspecten.  

 

De KVGM coördinator van B. Steenhuis Sloopwerken B.V.  geeft uitvoering aan de uitvoerende 

taken en heeft de volledige bevoegdheid het systeem te onderhouden en zorg te dragen voor de 

implementatie en doorlopende effectiviteit van het systeem.  

 

 

Getekend te Scheemda, 30 mei 2017 

 

H. Steenhuis         

 

 
 . . . . . . . . .              

 

Directeur           

 
 


