A1.1.1 Beleidsverklaring
Het beleid van Aannemings- en Handelsbedrijf Jac Rijk en ZTZ Logistics is erop gericht om de zorg met
betrekking tot Kwaliteit, Arbo en Milieu op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.
1. Wij zien het als onze plicht om op economisch verantwoorde wijze producten en diensten te leveren
die voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze stakeholders.
2. Wij willen voortdurend de kwaliteit en veiligheid van onze bedrijfsvoering verbeteren en waar mogelijk
de CO2 emissie en milieubelasting reduceren.
3. Wij investeren in duurzaam materieel en handelen bewust op basis van efficiënt energiegebruik en een
doelmatige inzet van middelen.

Onze uitgangspunten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het voldoen aan wet- en regelgeving;
Het voldoen aan eisen en verwachtingen van klanten en overige stakeholders;
Het realiseren van klanttevredenheid;
Het continu verbeteren van de bedrijfsvoering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en
milieu;
Het voorkomen van persoonlijk letsel zowel bij eigen personeel, personeel van onderaannemers als
tijdelijke medewerkers;
Het voorkomen van materiele- en milieuschade op zowel de eigen locatie als de projectlocatie;
Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (o.a. door geven van voorlichting en het
aanbieden van opleiding & training);
Het zo duurzaam mogelijk werken door inzet van een modern machinepark met schone motoren.

CO2 reductie:
Wij hebben ons ten doel gesteld om het energieverbruik te reduceren. Het is onze ambitie om in 2021 de
CO2-reductie binnen Aannemings- en Handelsbedrijf Jac Rijk en ZTZ Logistics met 10% te hebben
teruggebracht t.o.v. het basisjaar 2016. Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de
organisatie: bedrijfsgebouw, wagenpark en vervoer en projecten.
Iedere medewerker, onderaannemer of inleenkracht is verantwoordelijk voor een correcte en veilige
uitvoering van het werk. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de zorg
voor het milieu.
De directie ziet er nauwlettend op toe dat gewerkt wordt zoals hiervoor is omschreven. Waar nodig neemt
zij passende corrigerende en/of preventieve maatregelen.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Aannemings- en Handelsbedrijf Jac Rijk b.v. en ZTZ Logistics
voldoet aan de eisen van:
▪
▪
▪

ISO 9001
VCA**
CO2 prestatieladder niveau 3.
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