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Normen 
Het integrale handboek dat voor u ligt voldoet aan de volgende normen: 
 Veiligheid  : Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers: 2017/06 
 Kwaliteit  : ISO 9001:2015 
 CO2 reductie : CO2 Prestatieladder niveau 3 
 
Beleidsverklaring 
 
De eisen die wij stellen aan onze organisatie, en aan onze werkzaamheden liggen op een hoog ni-
veau: hoge kwaliteit, grote flexibiliteit, een veilige werkplek, aandacht voor het milieu en persoonlijke 
ontwikkeling van onze medewerkers. Wij nemen deze eisen serieus, dit beleid vormt dan ook een 
vertrekpunt waaruit alle afgeleide zaken voor onze medwerkers zijn vormgegeven. Waar wij spreken 
over onze medewerkers bedoelen wij zonder uitzondering iedereen die direct of indirect voor ons 
werkzaam is, dus ook onderaannemers, inhuurkrachten en ZZP-ers. 
 
Hiermee willen wij bereiken dat: 

- Onder alle omstandigheden een hoog kwaliteitsniveau van onze dienstverlening kan blijven 
gewaarborgd, en wij de gemaakte afspraken met onze opdrachtgevers kunnen nakomen 
waarmee wij ons kunnen blijven onderscheiden; 

- Een aangenaam werkklimaat kan worden geboden aan al onze medewerkers met ruimte voor 
groei en persoonlijke ontwikkeling; 

- De VGM risico’s tijdig worden herkend en beheersbaar blijven waardoor arbeidsongevallen, 
milieuincidenten en beroepsziekten effectief worden voorkomen; 

- Wij een postieve bedrage kunnen leveren aan onze omgeving 
 
Wij streven er naar om de jaarlijks wederkerende IF ongevallen met verzuim/werkverlet -index op 0 te hou-
den door blijvend aandacht te besteden aan onder andere onveilige situaties en/of handelingen, regelmatig 
de werkplekken te inspecteren, alle arbeidsmiddelen te keuren en goede voorlichting te verstrekken. 
 
Het beleid is gericht op het creëren van goede werkomstandigheden zodat de prestaties van het bedrijf en 
de medewerkers zo optimaal mogelijk zijn. Daarbij richten wij ons op een veilige werkomgeving voor zowel 
eigen medewerkers als personeel van onderaannemers. Ook vinden wij het belangrijk dat schade aan mens, 
materieel en milieu zoveel mogelijk voorkomen wordt en de kwaliteit van onze diensten en producten ge-
waarborgd is. Ons beleid is er dan ook op gericht om ongevallen te voorkomen.  
 
Daarnaast hechten wij belang aan het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte van werknemers en hechten wij 
belang aan het begeleiden van zieke medewerkers. Verder willen we het herstel van zieke medewerkers 
bevorderen en het verzuim/werkverlet beperken door na een ongeval met potentieel verzuim/werkverlet aan 
de betrokken medewerker- gebruik makend van de nog aanwezige restcapaciteit- aangepast werk aan te 
bieden (in samenwerking met een gekwalificeerde medisch deskundige / bedrijfsarts).  
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De meer concrete invulling van ons VGM beleid 
 Persoonlijk letsel en beroepsziekten worden voorkomen door: 

o Het werken op een verantwoorde wijze met veilig (goedgekeurd) materieel; 
o Alle medewerkers tijdig op te leiden of te instrueren met betrekking tot de algemene en 

projectrisico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen en tevens onderaannemers en in-
huurkrachten voor te lichten en waar nodig eigen te stellen aan de uitvoering van hun 
werkzaamheden; 

o Actief bezig te blijven met de veiligheid, zowel dagelijks tijdens de uitvoering, als tijdens 
gesprekken met medewerkers, onderaannemers, inhuurkrachten en opdrachtgevers; en 
toezicht te houden op een zo veilig mogelijk werkwijze; 

o Toezicht op gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen; 
o Publiek en overige derden zoveel mogelijk van de werkplek te weren, en waar noodzakelijk 

zorg te dragen voor afscherming of markering van de werkplek 
 Materieel, materiaal en (milieu) schades worden voorkomen door: 

o Zoveel mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke producten en productiemetho-
den; 

o Zorgvuldig om te gaan met milieugevaarlijke stoffen; 
o Afvalstromen zo veel mogelijk te beperken door zorgvuldige werkvoorbereiding en uitvoe-

ring; 
o Afvalstoffen op de juiste manier in te zamelen en af te (laten) voeren; 
o Verantwoord en juist gebruik van gereedschappen en overig materieel  

 Er continue verbetering wordt bereikt door: 
o Meldingen van (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties serieus te nemen en deze te on-

derzoeken op de reden van ontstaan, waardoor deze mogelijkewijs in de toekomst voor-
komen kunnen worden; 

 
Wij streven ernaar dagelijks de veiligheid te bewaken en te verbeteren door er actief mee bezig te zijn 
tijdens zowel de uitvoering , als in gesprekken met medewerkers, eventuele onderaannemers, op-
drachtgevers,  leveranciers en overige betrokkenen.  
 
Invulling van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid: 
Sjoerd Tjepkema Infra BV wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking 
medewerkers/inhuurkachten / ZZP’ers klanten, leveranciers/ onderaannemers en overige partners. In 
de eerste plaats willen we een duurzaam economisch gezonde onderneming zijn met goed rende-
ment en toekomstperspectief. Sjoerd Tjepkema Infra beseft dat het vinden van een balans tussen een 
economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige 
generaties en ethische en sociale aspecten winst op kan leveren voor alle betrokken partijen. 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geintergreerd 
in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. 
 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geintergreerd 
in het beleid en de dagelijkse bedrijfvoering. De bedrijfsvoering wordt stap voor stap verder verduur-
zaamd in overeenstemming met de pijlers: People, Planet en Profit. Hiermee wordt bedoeld; 
 
Ten aanzien van het thema People: 
 Bieden van een prettige, gezonde en vielige werkplek aan medewerkers en inhuurkrach-

ten/ZZP’ers. 
 Een goed Arbobeleid 
 
Ten aanzien van het thema Planet: 
 Een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door het reduceren van 

eigen CO2 emissies. 
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 Investeren in en stimuleren van toepassing van duurzame technieken 
 
Ten aanzien van het thema Profit: 
 Een evenwichtig personeelsbestand waarbij medewerkers en inhuurkrachten/ ZZP’ers een afspie-

geling zijn van de lokale gemeenschap. 
 Keuze voor regionale partners indien mogelijk 
 Ondersteuning van maatschappelijke organisaties, verenigingen en goede doelen 
 
 
Kwaliteitsbeleid 
Vanuit een klantgerichte houding is het kwaliteitsbeleid van Sjoerd Tjepkema Infra erop gericht haar 
klanten een totaalpakket m.b.t. infrawerkzaamheden aan te bieden. Dit pakket moet aan de overeen-
gekomen eisen, behoeften en verwachtingen van klanten als aan wet- en regelgeving voldoen. Vak-
bekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale dienstverlening moeten leiden tot het verhogen van de 
klanttevredenheid. Om dit te bereiken zullen de processen binnen onze organisatie onder beheerste 
omstandigheden uitgevoerd en bewaakt worden. Wij stellen hiertoe middelen beschikbaar en streven 
naar het continue verbeteren van ons Integraal Management Systeem. 
 
Continue verbetering 
Iedereen dient te streven naar voortdurende verbetering van de resultaten. Dit is van groot belang 
voor een gezonde toekomst van Sjoerd Tjepkema Infra. Eenieders ideeen hieromtrent  worden door 
de directie zeer op prijs gesteld. 
 
CO2 Prestatieladder (2.B.4-1) 
Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden voor een meer energie- en milieuvriendelijke manier van werken 
en het streven is naar een continue verbetering.  Om die reden zullen wij voorstellen implementeren, die 
zorgen voor een meer energie- efficiëntie en een positieve invloed hebben op het milieu. Wij zijn betrokken 
bij de inzet van energiemanagement in ons bedrijf waarbinnen wij de juridische zeggenschap hebben. Wij 
zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons energiegebruik en de gevolgen hiervan op het milieu. 
 
Het energiebeleid wordt in de praktijk nageleefd door: 
 Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld en 

herzien. 
 Het inspelen op de aanzienlijke energieverbruik gebieden, met name 
 Registratie van het energieverbruik op zowel organisatieniveau als specifieke inventaris. 
 Het selecteren van een of meer domeinen van processen op gezette tijden voor een  evaluatie van de 

energiesituatie. 
 Gericht op het energieverbruik in verband met de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur 
 Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen overleggen en inven-

tariseren, hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het energieverbruik, zonder enig vermindering van de te 
leveren kwaliteit 

 Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen bijdragen aan de verminde-
ring van het energieverbruik. 

 
Wij zullen de relevante wetgeving en relevante eisen van de autoriteiten op het gebied van energie en ande-
re bepalingen naleven. Deze beleidsverklaring staat iedereen intern en extern ter beschikking en wordt jaar-
lijks beoordeeld en zo nodig aangepast. Wij verwelkomen alle steun zodat we gezamenlijk energie kunnen 
besparen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu 
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Doelstellingen 
 
De directie stelt jaarlijks concrete doelen vast die van belang zijn. Jaarlijks worden na evaluatie van de 
resultaten nieuwe doelstellingen vastgesteld. 
 Verbeteren administratie 
 Optimaliseren werkvoorbereiding 
 Uitbreiding personeel 
 Verbeteren werkinstructie en intern overleg 
 
Om deze doelstellingen te realiseren stellen wij de benodigde middelen (o.a. tijd, budget, vaardighe-
den, personeel) beschikbaar, afgestemd op de haalbaarheid. 
 
Het Integrale Management Systeem zelf en de werking daarvan wordt jaarlijks beoordeeld door de 
directie. Op basis van deze beoordeling worden zonodig de doelstellingen en het Actie Plan aange-
past. 
 
Alle medewerkers en tijdelijke medewerkers die voor ons of namens ons werkzaam zijn worden jaar-
lijks op de hoogte gesteld van de inhoud van de (vernieuwde) beleidsverklaring en Actie Plan. 
 
Actieplan 
 
Om overzicht te houden op de acties die wij vanuit het Integraal Management Systeem moeten doen 
en om de doelstellingen te halen, stellen wij een Actie Plan op.  
 
 
Handtekening Sjoerd Tjepkema: 
 

 
 
 
Datum: 19-09-2019 
 


