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De directie van BDG Nederland BV  heeft in januari 2009  onderstaande doelstellingen en 
beleidsaspecten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 
schriftelijk vastgesteld.  
 
Binnen BDG Nederland BV zetten wij ons in om: 

 
 De gezondheid en het welzijn van mensen niet te schaden (intern en extern); 
 Het milieu te sparen en te beschermen; 
 Efficiënt gebruik te maken van materialen, middelen en energie bij onze bedrijfsactiviteiten en 

dienstverlening; 
 Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieuzaken net als alle andere onderdelen van de bedrijfsactiviteiten te 

managen; 
 Een bedrijfscultuur te bevorderen waarin alle medewerkers van BDG Nederland BV zich deze punten eigen 

maken; 
 De veiligheid in de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en het welzijn van de werknemers en het 

verminderen van de milieubelasting te kennen en te beheersen; 
 Zeker te stellen dat alle bedrijfsactiviteiten plaatsvinden conform wetgeving, regelgeving en convenanten, 

het kwaliteitsbeleid en het Arbo-beleid van BDG Nederland BV. 
 
Alle BDG Nederland BV afdelingenn: 
 

 Hebben een systematische aanpak van kwaliteit, Arbo- en milieuzaken (KAM) met het doel ervoor te zorgen 
dat de wet wordt nageleefd en dat KAM-prestaties voortdurend worden verbeterd; 

 Streven ernaar dat maximaal 6 % van het aantal beschikbare kalenderdagen vanwege ziekte wordt verzuimd; 
 Vereisen dat onderaannemers met betrekking tot KAM ook volgens dit beleid handelen; 
 Vereisen dat joint-ventures, waarover zij de operationele leiding hebben, dit beleid toepassen en dat zij hun 

invloed gebruiken om dit beleid te bevorderen; 
 Nemen KAM-prestaties op in de personeelsbeoordelingen en belonen dienovereenkomstig. 

 
Bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van BDG Nederland BV  worden de volgende regels nageleefd: 
 

 De arbeidsomstandigheden op de projecten zijn van dien aard dat de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn van alle medewerkers worden gewaarborgd; 

 Iedere medewerker binnen de BDG-organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
het KAM-beleid en zet zich volledig in om dit beleid in de praktijk vorm te geven; 

 Iedere medewerker binnen de BDG-organisatie beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om de aan 
hem of haar opgedragen werkzaamheden te verrichten op een verantwoorde manier; 

 Voor- en tijdens alle activiteiten worden KAM-aspecten zorgvuldig en systematisch afgewogen en risico’s 
worden aantoonbaar beheerst; activiteiten worden niet gestart of gestopt als dit niet verantwoord kan; 
iedereen heeft zowel het recht als de plicht om dit beleidsonderdeel gestalte te geven; 

 De KAM-regelgeving is zowel functioneel als begrijpelijk en deze wordt door iedereen nageleefd; 
 Incidenten en gevaarlijke situaties en omstandigheden worden gemeld en grondig onderzocht op directe en 

achterliggende oorzaken; de corrigerende maatregelen worden uitgevoerd en er vindt terugkoppeling plaats; 
 Er wordt voortdurend gestreefd naar voorkoming van gebruik van gevaarlijke stoffen en naar een efficiënter 

gebruik van middelen, materialen, energie en hulpstoffen; 
 Het KAM-beleid wordt regelmatig (één keer per drie jaar) geëvalueerd naar aanleiding van veranderende 

omstandigheden en daar waar nodig wordt deze aangepast. 
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