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BELEIDSVERKLARING
Het bestaansrecht van Verheij
Wij hebben er plezier in om als onafhankelijk alleskunner in de Infra mooie projecten te realiseren.
We hebben het doel om vanuit ons motto “meedenken en uitvoeren” een trouwe en tevreden
klantenkring te hebben en te onderhouden.
We zijn een sterk team, wat continu in ontwikkeling is om doelgericht klantwaarde te creëren en te
verhogen. We doen dit vanuit onze normen en waarden als betrouwbaarheid en eerlijkheid, als een
goede werkgever en met liefde voor het vak.
We houden van uitdagingen. Daarom ontlopen we onze verantwoordelijkheden niet als het gaat om
samenwerken, vernieuwen, ontzorgen, opleiden, zorg voor milieu en ondernemerschap.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij hierin moeten blijven investeren, en dat doen we graag.
Kernwaarden
• Wij hebben 5 kernwaarden voor ons bedrijf opgesteld. Dit zien wij als ons DNA. Hier willen we
naar handelen en hierop mogen we worden aangesproken. Onze kernwaarden zijn:
o Vertrouwen afspraak is afspraak
o Veilig
better safe than sorry
o Vriendelijk
omgevingsbewust
o Vernieuwend max. 3 opleverpunten
o Verantwoord zorg voor mens en milieu
Onderstaande punten zijn daar ook onderdeel van
• Omgang en communicatie met ons personeel en onze relaties gebeurt op een open en eerlijke
manier waarbij elkaars (geloofs-)overtuiging wordt gerespecteerd;
•

Ons bedrijf hecht sterk aan normen en waarden en wij verlangen van elkaar dat dit tot
uitdrukking komt in ons gedrag, ons uiterlijk, gepaste kleding, taalgebruik, omgang met relaties
en omgang met collega’s;

•

Wij werken graag hard en veel, maar vermijden de Zondag. Deze dag zien wij als onmisbaar
voor ons geestelijke, lichamelijke, psychische en sociale welzijn.;

•

Persoonlijke ontwikkeling door studie en loopbaan begeleiding is belangrijk voor medewerker
en bedrijf en wordt daarom actief gestimuleerd door ons bedrijf;

•

In ons handelen houden wij ons aan de door de overheid gestelde wet- en regelgeving;

•

In ons handelen houden wij ons aan de richtlijnen van KAM-systeem;

•

Al ons handelen is gericht op het verbeteren van de financiële resultaten, de markt positie van
ons bedrijf en daarmee de beloning van ons personeel. Dit mag echter niet ten koste gaan van
de kernwaarden;

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (KAM)
• Verheij Infra b.v. wil voortdurend verbeteren in de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en
milieu (KAM) door een verbetering van ons bewustzijn, begrip en de prestaties op dit vlak. Dit
zal een bijdrage leveren aan alle medewerkers, gemeenschappen, klanten, leveranciers en de
aandeelhouder. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij de volgende uitgangspunten in
zijn werk hanteert, want de zorg voor KAM begint bij ieder van ons:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alles met betrekking tot KAM-zaken als een belangrijk onderdeel meenemen in de besluiten die je neemt;
Zorgen voor een motiverende werkomgeving voor jezelf en elkaar;
Alles doen om ongevallen en incidenten te voorkomen. Dit is een streven naar nul werkgerelateerde
verwondingen en ziekten;
Alles doen om materieelschade te voorkomen. Wij gebruiken de ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen,
gereedschappen en PBM’s op een zorgvuldige en verantwoorde manier;
Minimaliseren van enige negatieve invloed op het milieu door activiteiten van Verheij Infra b.v.;
Stimuleren van positieve milieu-initiatieven
Regelmatig uitvoeren van controles om KAM-prestaties te beoordelen en vast te stellen of deze voldoen aan de
voorschriften;
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Open, transparante communicatie binnen alle bedrijfsgeledingen t.a.v. KAM-aspecten
Het altijd willen verbeteren van ons KAM-systeem;
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de procedures en werkinstructies uit het KAMsysteem, die betrekking op zijn/haar functie;
Samenwerken met klanten t.a.v. de toepassing van en de ondersteuning in KAM aspecten;
Streven naar een optimaal overleg en rapportage aan de opdrachtgevers;
Bepalen en vastleggen van passende KAM-eisen bij de keuze van zakenrelaties en onderaannemers;
Alle benodigde gegevens worden gerapporteerd en verwerkt zoveel als nodig;

Namens de directie en het management,
D. Ruiter,
Directeur.
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