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De directie van Broekema Wegenbouw bv heeft het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het bedrijf vastgelegd in een Beleidsverklaring.
Om de  beleidsdoelstellingen te bereiken is een kwaliteit- en certificeringssysteem opgezet voor kwaliteitszorg, veiligheid, gezondheid
en milieu. De directie is verantwoordelijk voor zowel het beleid als voor het in standhouden van het kwaliteit- en certificeringssysteem.
Hieruit volgt onder andere, dat de directie zich verplicht, om voldoende mensen en financiële middelen beschikbaar te stellen om het
kwaliteit- en certificeringssysteem in stand te houden.

Middels het kwaliteit- en certificeringssysteem en terugkoppeling van opgedane ervaringen streeft Broekema bv naar continue
verbetering van de organisatie, de kwaliteit van haar producten en diensten.

Beleid

Het beleid van Broekema bv is gericht op het voorkomen van fouten en klachten en vooral van schade aan personen, materieel,
materialen en milieu. Voor het bedrijf is de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit. Met de in het kwaliteit-
en certificeringssysteem opgenomen terugkoppeling van opgedane ervaringen streeft het bedrijf naar continue verbetering van de
organisatie. Zowel op het gebied van de kwaliteit van producten en dienstverlening, als van veiligheid, van gezondheid en van milieu.
Hierbij spelen normen en wetten, de stand van de techniek, gezondheids-, veiligheids- en milieukunde een belangrijke rol. Belangrijk is
dat de werknemers het beleid begrijpen, dat ze het in praktijk brengen en dat ze het op peil houden op alle niveaus in de organisatie.
De kwaliteitsfunctionaris licht om die reden de medewerkers in over de inhoud van de beleidsverklaring door middel van
instructieboekje.

Tijdens de directiebeoordeling stelt de directie specifieke, meetbare en praktische doelstellingen vast op het gebied van kwaliteit,
veiligheid en milieu.

De organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden, zoals omschreven in dit kwaliteit- en certificeringssysteem,
zijn in overeenstemming met de feitelijke situatie. Als in dit kwaliteit- en certificeringssysteem gesproken wordt over beleid, dan is dit
van toepassing op zowel ‘kwaliteit’, organisatie als arbeidsomstandigheden/veiligheid en milieu.
Voor de leesbaarheid is consequent gebruik gebruik gemaakt van de manlijke persoonsvorm. Dit houdt geenzins in dat Broekema
Wegenbouw aan genderdiscriminatie bezondigt.

De directie verklaart hierbij dat binnen het bedrijf een organisatiesysteem functioneert, dat voldoet aan de in NEN-ISO 9001:2015  en
NEN-ISO 14001 geformuleerde eisen en aan de richtlijnen zoals gesteld in de VCA** (versie 2017/6.0), CO2- prestatieladder trede 5 en
de FSC Standaard FSC-STD-40-004 (versie 2-1).

De werkzaamheden van Broekema Wegenbouw BV worden in overeenstemming met wet- en regelgeving uitgevoerd. Op komende
wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen zal worden geanticipeerd.

Broekema Wegenbouw BV  streeft een efficiënt gebruik van (grond)stoffen na. Om invulling te geven aan energiebesparing worden
jaarlijks reductiedoelstellingen vastgesteld waarbij de CO2-emissie van groot belang is. Onze activiteiten worden uitgevoerd op basis
van eerlijkheid, integriteit, respect en openheid. Hierbij worden de rechtmatige belangen van diegenen met wie wij betrekkingen
onderhouden gerespecteerd.
Hiervoor zijn gedragsregels vastgesteld waarin een gedragscode is opgenomen, die naar letter en geest nageleefd moeten worden.
Procedures worden vastgelegd in het kwaliteit- en certificeringssysteem en werkvoorschriften worden vastgelegd in het
instructieboekje. De afspraken die daarin staan, hebben een bindend karakter en moeten door iedereen worden nageleefd. Via
periodieke audits, werkoverleg en instructie zorgen wij ervoor dit beleid op alle niveaus wordt begrepen, uitgevoerd en onderhouden.
Dit vereist de inzet van alle werknemers van Broekema Wegenbouw BV.  Iedereen binnen de organisatie moet daarom goed omgaan
met de aan hem/haar toebedeelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de
daarvoor ter beschikking gestelde middelen.

MVO
Broekema Wegenbouw BV vind dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen noodzakelijk is voor de continuïteit van ons bedrijf.
Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en is onlosmakelijk verbonden met een financieel
gezonde bedrijfsvoering (Profit), toekomst van het bedrijf en noodzakelijk voor mens (People) milieu en leefomgeving (Planet).

People
Onder people verstaan we alle betrokkenen van ons bedrijf, zowel intern als extern. Hierbij horen zowel de werknemers als de lokale
bevolking, maar ook de werknemers van de bedrijven die voor ons diensten en/of producten leveren. Geen enkel leven mag door
toedoen van ons bedrijf negatief beïnvloed worden.

Planet
Planet heeft betrekking op de ecologische impact van ons bedrijf. Wij streven er naar om de natuur zo min mogelijk te belasten, zowel
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direct (bv afvalstromen en energiebronnen), als indirect (leveranciers van grondstoffen en producten). Hierbij wordt voornamelijk gelet
op dieren, planten, bodem, lucht, water en landschap.

Profit
Onder Profit vallen niet alleen de financiële prestaties van Broekema
Wegenbouw BV zoals die zijn verwoord in onze financiële verslaglegging, maar ook de maatschappelijke en economische bijdrage die
Broekema Wegenbouw BV levert aan de samenleving.  
Broekema Wegenbouw BV ziet het op korte termijn, middellange en lange termijn als haar taak om actief en op praktische wijze haar
MVO activiteiten te ontplooien.

Directeur:  R. Buurman
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