BELEIDSVERKLARING

Het welzijn van onze werknemers, de kwaliteit van onze eindproducten en de zorg voor het
milieu vormen de belangrijkste waarden van Herbosch-Kiere.
Onze verbintenis:
➢ Tevreden klanten en gemotiveerde medewerkers, en waar mogelijk het verhogen van deze
tevredenheid.
➢ Kennis van de gemeenschappen en belanghebbende partijen die mogelijk door onze
activiteiten worden beïnvloed en om met hen te communiceren om samenwerking te
verzekeren om impacts terug te dringen en het vergroten van kansen te waarborgen
➢ Werken op een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau met zorg voor het milieu.
➢ Continue verbetering van onze prestaties op het vlak van welzijn, kwaliteit en milieu.
➢ Een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving ter voorkoming van ongevallen, persoonlijke
letsels, ziekteverzuim en schade aan het milieu & materiaal.
➢ Voldoen aan de klanteisen en de vigrerende wet- en regelgeving, bestaande regels en
voorschriften, codes, normen en leidraden zoals wettelijk voorgeschreven of werken volgens
de gebruikte industriële standaarden.
➢ Reductie van onze CO2-uitstoot.
➢ Reduceren van de milieuimpact van de werkzaamheden, teneinde het milieu in zijn totaliteit
te beschermen.
➢ Preventie van milieuvervuiling, door het nemen van de benodigde preventiemaatregelen, en
dit op maat van het project.

Onze strategie:
➢ Om via dit beleid en bijhorende processen en bedrijfsprocedures een kader vast te leggen
waarbinnen de doelstellingen worden bepaald.
➢ Bepalen van de risico’s en de kansen van de (potentiële) uit te voeren werken, die van
invloed kunnen zijn op de eisen van producten en diensten, teneinde de
klantentevredenheid te verhogen en een kwaliteitsvol product af te leveren aan de klant.
➢ Bepalen en meten van doelstellingen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu en het uitvoeren
van de nodige evaluaties met eventuele bijhorende bijsturingen, teneinde een continue
verbetering van het VKM-systeem te bewerkstellen.
➢ Het ter beschikking stellen van alle benodigde middelen om het VKM-beleid ten uitvoer te
brengen.
➢ Bepalen en opvolgen van meetpunten om een kwaliteitsvol eindproduct af te leveren aan de
klant.
➢ Om er voor te zorgen dat we luisteren naar de gemeenschappen waarvoor we werken, om
er zo voor te zorgen dat hun waarden en omgeving worden gerespecteerd of zelfs
verbeterd.
➢ Het verzekeren van de technische en commerciële begeleiding van onze klant van bij het
ontwerp tot de eindfase, op een manier die hem voldoening schenkt.
➢ Het onderhouden, beoordelen en continu verbeteren van een geïntegreerd Veiligheids-,
Kwaliteits-en Milieuzorgsysteem voor al onze activiteiten.
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➢ Het engagement van iedereen om te werken in overeenstemming met het VKMzorgsysteem.
➢ Voor elk werk een Project Management plan opstellen, inclusief risicoanalyses en
preventieve maatregelen inzake welzijn, milieu en kwaliteit.
➢ Een permanente investering in mensen en middelen.
➢ Ter beschikking stellen van de benodigde middelen om beroep te kunnen doen op externe
experten bij het ontbreken van de interne expertise.
➢ Gebruik van veilig, milieuvriendelijk en goed onderhouden materieel/materiaal en een
optimale
bescherming tegen schade.
➢ Al onze medewerkers betrekken in het welzijns-, kwaliteit- en milieubeleid door:
• Duidelijk omlijnde taken en verantwoordelijkheden
• De nodige opleiding en voorlichting
• De verplichting tot het melden van ongevallen, gevaarlijke en milieubedreigende
situaties en overige afwijkingen
• Voorbereiding op noodsituaties en gepast reageren waar noodzakelijk.
• De verantwoordelijkheid van elke leidinggevende om het zorgsysteem in te
voeren in zijn of haar afdeling en onmiddellijk acties te nemen in het geval van
afwijkingen
• Actief melden van verbeteringsvoorstellen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu
➢ Aan onze onderaannemers en leveranciers dezelfde eisen opleggen.
➢ De nodige interne en externe communicatie voeren.
➢ Continu streven naar hogere veiligheids-, kwaliteits- en milieunormen.
➢ Nemen van de benodigde maatregelen en de daarbij horende leereffecten om
geconstateerde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
➢ Boven elke commerciële overweging, staat het volledig voldoen aan alle van toepassing
zijnde conventies voor varende tuigen en dit voor alle werknemers.
Het is de constante zorg van iedereen dat onze hoogwaardige uitvoering tegen een lagere
kostprijs tot stand kan komen en de concurrentiepositie van onze onderneming gevrijwaard
blijft.
Het is onze overtuiging dat alle medewerkers kunnen en moeten bijdragen tot het realiseren
van deze beleidsvisie, en wij rekenen erop dat iedereen de motivatie vindt om op een
kwaliteitsvolle, veilige en milieu-vriendelijke manier “de weg naar een tevreden klant” waar te
maken.
Kallo, 15 februari 2021

ir. Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
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