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Beleidsverklaring 2022 
 
Van Ooijen Gouda BV stelt zich ten doel werknemers, zowel in eigen dienst als in dienst van derden welke onder de 
verantwoordelijkheid van Van Ooijen Gouda BV werkzaamheden uitvoeren, alsmede hun eigendommen zoveel mogelijk te 
beschermen tegen ongewenste invloeden.  
Dit beleid geldt ook ten aanzien van uitzendkrachten, omstanders, omwonende, bezoekers en van alle overige personen welke 
direct of indirect betrokken zijn bij de werkzaamheden van Van Ooijen Gouda BV. 

Tevens wil Van Ooijen Gouda BV. milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, dat wil zeggen bewust blijven werken aan het 
vermijden van milieuonvriendelijke effecten, zowel op de bouwplaatsen als op kantoor, dit geheel minimaal binnen het kader van 
de wettelijk gestelde milieu-eisen. Van Ooijen Gouda BV heeft inzicht in haar Carbon Footprint en communiceert hier zowel 
intern als extern over. Dit met als doelstelling energiebesparing te realiseren en daarmee de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te 
beperken. 

Ten aanzien van de kwaliteit, de veiligheid, het milieu en de gezondheid stelt Van Ooijen Gouda BV zich ten doel te komen tot 
de meest optimale situatie. 

 

 Het KAM-beleid is een geïntegreerd onderdeel van het ondernemingsbeleid. 

 De procedures, instructies en formulieren zoals die in het zorgsysteem zijn vastgelegd, zijn onverkort van toepassing 
voor Van Ooijen Gouda BV. 
 

 Deze regelingen, procedures en instructies zijn opgesteld om te garanderen dat het beleid in de praktijk begrepen, op 
peil gehouden en gevolgd wordt op alle niveaus binnen de organisatie. 

 Doelmatig, beheerst en veilig verrichten van werkzaamheden is onlosmakelijk verbonden aan een bedrijfsvoering die is 
gericht op een continue verbetering van de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu en het voorkomen 
van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade.  
 

 Het is de verantwoordelijkheid van de directie dat er binnen het bedrijf de juiste middelen en voldoende praktisch en 
theoretisch geschoold personeel beschikbaar is voor het garanderen van het geformuleerde KAM-beleid. 

 Het van toepassing verklaarde KAM-zorgsysteem komt overeen met de kwaliteitssysteemnorm NEN-EN-ISO-
9001:2015, 14001:2015, de veiligheidsnormen VCA** 2017/6.0, de Veiligheidsladder en de CO2 prestatieladder. 

 Het KAM-beleid van Van Ooijen Gouda BV wordt jaarlijks vanuit de Managementbeoordeling vertaald in een taakstel-
lend KAM-jaarplan. In de directiebeoordeling en het KAM-jaarplan worden concrete verbeterdoelstellingen uitgewerkt 
op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu, inclusief de energie- besparings- en CO2-reductiedoelstellingen.  

 Door de directie worden periodiek verificaties uitgevoerd teneinde vast te stellen of het KAM-zorgsysteem overeen-
komstig het geformuleerde beleid doeltreffend functioneert. 
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