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Beleid en visie
Het beleid van Meeuwisse Nederland B..V is gericht op het ten uitvoer brengen van een bedrijfsstructuur
en bedrijfscultuur, waarin goede arbeidsomstandigheden, en waar mogelijk de verbetering daarvan, op
het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu centraal staan.
Bij het voorbereiden, uitvoeren en controleren van werkzaamheden zullen maatregelen, gericht op een
zo verantwoord mogelijke wijze van bescherming van de mens en het milieu, genomen worden. In dit
kader wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de VCA** 2008/5.1 zoals gedocumenteerd in dit KAMhandboek, de opgestelde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak en
het waar mogelijk voorkomen van eventuele risico´s zoals omschreven in de (als aanvulling op de RI&E)
Functie Risico Analyses. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn primaire, niet te delegeren
verantwoordelijkheden van iedere werknemer.
Arbo en veiligheid
Bij het Arbo- en veiligheidsbeleid staat het voorkomen van incidenten en het identificeren en beheersen
van risico’s bij de uitvoering centraal. Dit geldt niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor
derden die betrokken zijn bij de activiteiten van Meeuwisse Nederland B.V.
Meeuwisse Nederland B.V. streeft naar:






Het voorkomen van persoonlijk letsel;
het voorkomen van materiële en schade aan het milieu;
het waarborgen van veiligheid binnen elk proces;
het voorkomen van (langdurig) verzuim;
in samenwerking met de Arbodienst is een actief beleid opgesteld t.a.v. begeleiding en reintegratie.

Milieu
Het milieubeleid is erop gericht de milieubelasting en de overlast voor de omgeving door
werkzaamheden te voorkomen, of tot een minimum te beperken. De bedrijfsvoering is daarbij zodanig
ingericht dat de productie van afvalstoffen tot het minimum wordt teruggedrongen. De afvoer van
afvalstoffen of restproducten geschiedt naar erkende verwerkers.
Concrete doelstellingen en actieplannen worden door de directie jaarlijks vastgesteld op basis van
analyse en beschikbare gegevens. De evaluatie en vastlegging van het beleid wordt jaarlijks in de
directiebeoordeling vastgelegd. Meeuwisse Nederland B.V. werkt volgens de richtlijnen van de ISO
14001:2015 en volgens geldende wet- en regelgeving op alle gebieden, zo ook op gebied van milieu.
Continue verbetering
Meeuwisse Nederland B.V. streeft naar continue verbetering op het gebied van VGM bij alle activiteiten
waar de organisatie zich mee bezig houdt. De directie verwacht van alle medewerkers om daarin mee
te denken en te werken aan verdere verbetering van VGM-omstandigheden.
In 2013 gaf de directie aan om de belasting voor het milieu tijdens het uitvoeren van haar
werkzaamheden te verlagen en de intentie te hebben om het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3
te behalen, inmiddels heeft Meeuwisse Nederland B.V. niveau 5 van de prestatieladder behaald. In 2017
is tevens het ISO 14001:2015 certificaat behaald.
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