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Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Papendrecht, 16 december 2015
Onze mensen zijn ons meest waardevolle bezit. Het is ons beleid om een veilige en gezonde werkomgeving te
bieden voor al onze medewerkers, inclusief onderaannemers en derden betrokken bij onze activiteiten. Dit
omvat tevens passende aandacht voor de bescherming van het milieu waarin we werken en leven.
Het uiteindeliike doel van o n s VGM-beleid is:

• Géén persoonlijke ongevallen.
• Géén schades aan materieel en eigendom.
• Géén incidenten met milieuschade als gevolg.
De directie van Boskalis Environmental erkent haar verantwoordelijkheid en geeft de hoogste prioriteit aan
veiligheid, security, gezondheid en milieuaspecten. Dit komt tot uiting in ons NINA veiligheidsprogramma 'No
Injuries No Accidents', met als doel de gewenste cultuur van veiligheid in onze organisatie te verankeren en
veiligheid een volledig geïntegreerd onderdeel van het werkgedrag te maken.
Ons VGM-beleid omvat de volgende doelstellingen:

• Het beoordelen van veiligheidsrisico's, security-, gezondheids- en milieuaspecten en het verstrekken van
benodigde middelen om de operationele risico's en uitstoot zo laag te houden als redelijkenwijs mogelijk is.
• Het leiden en motiveren van medewerkers door middel van het ontwikkelen van competenties, door het
creëren van een open cultuur gebaseerd op teamwork, ondernemerschap en professionaliteit.
• Het toepassen van een geschikt en voldoende uitgerust onderhoudsprogramma, evenals het bewaken en
implementeren van geavanceerde technologieën.
• Het voldoen aan alle geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuwetten en regelgeving, voorschriften,
normen, gedragscodes en eisen van de klant in alle landen waar we actief zijn.
• Het rapporteren en analyseren van ongevallen, incidenten, schades, milieuven/uilingen, bijna-ongevallen en
gevaarlijke situaties en het communiceren van de lessen die we hieruit trekken.
• Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen en prestatie-indicatoren om resultaat te meten en onze
veiligheids-, gezondheids- en milieusysteem continue te verbeteren.
• Het periodiek uitvoeren van directiebeoordelingen, inspecties en audits om naleving en opvolging van het
managementsysteem te verifiëren en het continue identificeren en implementeren van verbetermogelijkheden.
• Het gebruik maken van een geïntegreerd SHEQ managementsysteem op basis van de 180 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007, VCA**2008/05.1 en de C02 prestatieladder, alsook de milieu
beoordelingsrichtlijnen: BRL 7000, BRL 7500 en BRL 9335.
De directie van Boskalis Environmental benadrukt dat deze doelstellingen alleen kunnen worden behaald of
overtroffen bij eenieders betrokkenheid en verwacht dat elke werknemer, inclusief onze onderaannemers en
derden, betrokken bij het uitvoeren van activiteiten bij Boskalis Environmental, zich strikt aan dit beleid houden.
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