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Het beleid van Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. is erop gericht dat de Veiligheid en Gezondheid van onze medewerkers en die van anderen betrokken bij haar werkzaamheden de hoogste prioriteit krijgen. Daarnaast ziet het bedrijf het
als haar taak om een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van haar werkzaamheden te realiseren en zal het bedrijf zich
uiterst inspannen om het milieu te ontzien. In het verlengde van deze ambitie stelt het bedrijf te willen voldoen aan alle
(lokale) wettelijke eisen en andere normen gericht op SHEQ aspecten waaraan het bedrijf gebonden is.
Veiligheid en Gezondheid
Veiligheid en gezondheid is voor Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. een onlosmakelijk deel van de werkzaamheden en
gaat verder dan alleen de invulling van regels, procedures, voorschriften en normen. Veiligheid houdt niet op bij onze
werknemers maar strekt zich uit naar alle direct en indirect betrokkenen bij onze bedrijfsactiviteiten. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, voor die van collega’s en voor derden. Er wordt maximaal gestreefd
naar de uitvoering van werkzaamheden zonder ongewenste gebeurtenissen. Elk incident moet worden gemeld en
wordt dan met aandacht onderzocht. Dit onderzoek draagt bij aan een lerend effect dat de organisatie helpt een
soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. Het bedrijf zet zich in om beroepsziekten te voorkomen en stelt
daarom haar medewerkers in de gelegenheid periodiek een geneeskundig onderzoek te ondergaan en past indien
nodig en waar mogelijk de werkomgeving aan in het kader van duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.
Milieu
De bedrijfsactiviteiten moeten niet alleen voldoen aan wettelijke eisen en markteisen, maar moeten ook uitgevoerd
worden zonder het milieu onnodig te belasten. Het bedrijf probeert de productie van afval te verminderen, recycling te
stimuleren en waar mogelijk de bedrijfsenergiebehoefte te verminderen. Het bedrijf werkt met een jong en modern
wagenpark dat samen met veilige werkmethodes en hoge kwaliteit van de werkzaamheden bijdraagt aan een zo laag
mogelijke belasting van het milieu.
Kwaliteit
Naast veiligheid, gezondheid en milieu streeft het bedrijf naar een continue verbetering van kwaliteit. Het doel is te
voldoen aan alle door stakeholders gestelde eisen en dit onderdeel te laten zijn van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.
Om dit doel te bereiken werkt Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. met gemotiveerde professionals en heeft het de beschikking over een uitgebreid machinepark van kwalitatief hoog niveau. In het kader van het streven naar verbetering
worden de medewerkers gestimuleerd om gedurende de werkzaamheden de betrokkenen om feedback te vragen.
Beleid in uitvoering
Van iedere medewerker wordt verwacht het beleid uit te dragen binnen de kaders van zijn of haar werkzaamheden.
De leidinggevenden nemen waar nodig maatregelen en stimuleren de werknemers om zich continu te verbeteren op
het gebied van SHEQ. Hierbij zorgt de organisatie voor voldoende middelen om de controle op, onderhoud en implementatie van de SHEQ processen te waarborgen.
Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. hanteert een managementbeheerssysteem dat voldoet aan de eisen van de normen
ISO 9001 en VCA-P en dat bijdraagt aan de realisatie van een werkomgeving waarin SHEQ de hoogste prioriteit
heeft. Door middel van regelmatige inspecties, audits en directiebeoordelingen monitort het bedrijf de efficiëntie van
het managementsysteem en kan zo tijdig maatregelen nemen om de SHEQ prestaties te verbeteren. Voor het succesvol realiseren van deze beleidsverklaring is de inzet van al de medewerkers natuurlijk van het grootste belang.
De medewerkers van Kraanverhuur D. Boekestijn B.V. zijn op de hoogte gebracht van deze beleidsverklaring die ook
is gepubliceerd in onze vestiging en beschikbaar is op onze website www.boekestijn.nl. Het bedrijf is actief in een
dynamische, voortdurend veranderende omgeving en dus wordt deze beleidsverklaring regelmatig herzien en waar
nodig aangepast.
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