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Beleidsverklaring 

De heer Menno de Vries, directeur van Gebr. de Vries Loon- en grondverzetbedrijf, zorgt ervoor dat 
er een duidelijk beleid ten aanzien van KVGM is. KVGM staat voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu. Deze 4 uitgangspunten zijn in de organisatie opgenomen en worden ook door ons bedrijf 
uitgedragen. 
Het uitdragen van beleid begint bij de directeur, maar ook de personeelsleden van Gebr. de Vries 
dragen hier een belangrijke steen aan bij.  
 
De directeur zorgt ervoor dat de medewerkers goed zijn uitgerust met opleidingen, cursussen 
duidelijke instructies, goedgekeurd materieel en daar waar nodig persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM). De directeur zorgt voor goede arbo-omstandigheden en niet 
onbelangrijk de directeur zorgt voor werk.  
 
Om werk en opdrachtgevers te behouden zijn we met ze allen verantwoordelijk voor het 
uiteindelijke resultaat, de opdrachtgevers gaan ons hier op beoordelen. 
Dhr. M. de Vries geeft aan in zijn beleid een aantal speerpunten aan; 

• Jaarlijks opstellen van reële doelstellingen; 

• Het voorkomen van incidenten / schades / ongevallen met letsel / klachten; 

• Het IF verzuimongevallencijfer op 0 houden; 

• Streven naar continue verbetering van de organisatie en het KVGM-systeem; 

• Het continu blijven voldoen aan de ISO 9001 / VCA* / CO2 Prestatieladder ; 

• 15% per euro omzet ton CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2015 t.b.v. CO2 
prestatieladder; 

• Voldoen aan wet- en regelgeving; 

• Jaarlijks voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. 
 
Door jaarlijks interne audits en een systeemevaluatie uit te voeren controleren wij of het KVGM-
systeem nog goed functioneert en daar waar mogelijk kan worden verbeterd. 
De directeur verwacht van alle medewerkers dan ook een actieve medewerking en een positieve 
bijdrage aan de uitvoering en de continue verbetering van een effectief KVGM-systeem en een 
blijvend gezonde onderneming. 
 
Dit beleid zal kenbaar worden gemaakt binnen de gehele organisatie en eventueel andere 
belanghebbenden. Het beleid zal eens per 3 jaar worden herzien. 
 
Rotstergaast, oktober 2016 
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