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BELEIDSVERKLARING MILIEU EN
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken heeft als moderne en professionele onderneming het milieu en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering.
Verantwoordelijkheid voor mens en milieu vormt de basis voor het begrip MVO met een juiste balans tussen de
drie kernwaarden; People, Planet, Profit. Het beleid van Bentvelzen en Jacobs is gericht op continuïteit van de
onderneming, en waar maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht wordt gedacht en gehandeld.
Bentvelzen en Jacobs is van mening dat het milieu en Maatschappelijke verantwoordelijkheid onlosmakelijk
verbonden zijn met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering en de
toekomstbestendigheid van de onderneming. Meerwaarde wordt gecreëerd door bij alle beleidsbeslissingen
evenwichtig na te denken over:
· Onze medewerkers en opdrachtgevers. Voelen zij zich gerespecteerd en gewaardeerd;
· Het milieu. Worden grondstoffen gespaard of wordt het milieu minder belast;
· Het voordeel. Wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd middels het behalen van een financiële
winst of is er anderzijds een voordeel voor het milieu en/of de mens.
Bentvelzen en Jacobs verplicht zich om, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, ook blijvend te voldoen aan de
eisen van de normen waartegen ze gecertificeerd is:
·
·
·
·
·

NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem
NEN-EN-ISO 14001: Milieumanagementsysteem
VCA**: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
Procescertificaat asbestverwijdering (voorheen SC-530)
BRL-SVMS -007: Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen

Doelstelling 2018:
Het behalen van procescertificaat BRL SIKB 7000 protocol 7001
Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.
In essentie voldoet Bentvelzen en Jacobs hiermee aan de eisen die gesteld worden in de criteriadocumenten.
Middels deze beleidsverklaring wil de directie dit kenbaar maken aan haar opdrachtgevers en haar medewerkers.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hieraan gelieerde (milieu) aspecten zijn bij Bentvelzen en Jacobs
verweven met de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf en dus geen doel op zich. Desondanks sturen wij hier wel
actief op aan. Bentvelzen en Jacobs draagt haar MVO- en milieu doelstellingen actief uit, zowel intern als extern.
Bewustwording, zelfontplooiing, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, het bewerkstelligen van goede en
veilige werkomstandigheden en MVO, gekoppeld aan het reduceren van grondstoffen- en energieverbruik en CO2uitstoot zijn speerpunten.
Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een structureel karakter, waarbij de gehele organisatie betrokken is.
Van alle medewerkers wordt verwacht, dat men voldoet aan alle gestelde eisen uit bovengenoemde normen, hoge
kwaliteit nastreeft en meedenkt om te komen tot continue verbetering in de breedste zin des woord. Jaarlijks
wordt de output van het bedrijfsmanagementsysteem getoetst en geëvalueerd in het managementreview. De
directie draagt er zorg voor dat iedereen zich vanuit zijn of haar positie maximaal inzet om MVO en hieraan
gelieerde (milieu) aspecten te respecteren en na te leven.
Aldus verklaard en ondertekend te Velsen-Noord op 1 januari 2018
Richard Jacobs
Directeur
Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken
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