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Beleidsverklaring Kwaliteit

Papendrecht, 16 december 2015
Boskalis is een wereldwijd toonaangevende maritieme dienstverlener op het gebied van baggeren, offshoreenergy en actief in de natte en droge infra markt. Met ons bedrijf SMIT zijn we actief in de sleepvaart en berging.
Boskalis biedt opdrachtgevers innovatieve one-stop-oplossingen voor grote maritieme uitdagingen binnen de
energiemarkt, voor havens en in de droge en natte inframarkt.
Onze producten en diensten zijn belangrijke elementen voor het zakelijke succes van onze
klanten/opdrachtgevers. Ons beleid is er op gericht om een betrouwbare partner voor onze klanten te zijn door
het verstrekken van de best mogelijke producten en diensten en door handhaving van de hoogste
kwaliteitsnormen.
Het uiteindelijke doel van ons kwaliteitsbeleid is:

•
•
•

Het bereiken van klanttevredenheid door het aanbieden van onze producten en diensten.
Op tijd en op de meest efficiënte wijze voldoen aan de overeengekomen eisen.
Het onderhouden van stabiele, open en duurzame relatie.

Boskalis Environmental herkent haar verantwoordelijkheid in het bijdragen aan het succes van haar
opdrachtgevers en hecht aan een continue verbetering van haar prestaties.
O n s kwaliteitsbeleid omvat de volgende doelstellingen:

•
•
•
•
•
•
•

•

Het toepassen van een geïntegreerde procesbenadering om opdrachten efficiënt en effectief te
beheren, en om operationele risico's zo laag als redelijkenwijs mogelijk is te houden.
Het leiden en motiveren van medewerkers door middel van het ontwikkelen van competenties, door het
creëren van een open cultuur gebaseerd op teamwork, ondernemingsschap en professionaliteit.
Het toepassen van een geschikt en voldoende uitgerust onderhoudsprogramma, evenals het bewaken
van de ontwikkeling in en implementatie van geavanceerde technologieën.
Het voldoen aan alle geldende product of kwaliteit gerelateerde wetten, regelgeving, voorschriften ,
normen, gedragscodes en eisen van de klant in alle landen waar we actief zijn.
Het rapporteren en analyseren van tekortkomingen, afwijkingen van normen en klachten en het
communiceren van de lessen die we hieruit trekken.
Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen en prestatie-indicatoren om resultaten te meten en het
continu verbeteren van onze kwaliteitsnormen.
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 SHE-Q managementsysteem op basis van de ISO
9001:2008, ISO14001:2004; OHSAS 18001:2007, VCA**2008/05.1 en de CO prestatieladder, alsook
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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