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Beleidsverklaring 
 
De Directie van Bonn & Mees Drijvende Bokken B.V. is overtuigd dat een beleid gericht op Kwaliteit, ARBO & 
Milieu (KAM) van belang is voor het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en redelijke 
eisen van werknemers, opdrachtgevers en leveranciers.  
De directie streeft, in een kader van het werken bij en het samenwerken met Bonn & Mees, naar het 
realiseren van een veilige, efficiënte en milieuverantwoorde bedrijfsvoering. 
Voor het uitvoeren van het beleid is, gegeven de economische mogelijkheden van Bonn & Mees Drijvende 
Bokken B.V., gekozen voor het principe van een hoogst mogelijk KAM-niveau. Het beleid is er op gericht om 
het werken bij Bonn & Mees en het samenwerken met Bonn & Mees continu te verbeteren. Met betrekking 
tot dit beleid stelt Bonn & Mees Drijvende Bokken B.V. zich in de eerste plaats tot doel te voldoen aan de 
internationale standaardnorm NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 & ISO 45001 
 
De directie is eind verantwoordelijk voor de organisatie van de KAM-beheersing en daarmee, naast de goede 
werking en evaluatie, voor de instandhouding en voor de continue verbetering van het KAM-systeem. Voor 
de uitvoering van bovengenoemde taken is een KAM-Coördinator  aangesteld, die tevens zorg draagt voor 
de instructie en begeleiding van medewerkers met betrekking tot opbouw en juiste werking van het KAM-
systeem. 
Gekozen is voor decentralisatie van het KAM systeem. De directie is overtuigd dat door 
verantwoordelijkheden voor het KAM systeem te borgen op alle niveaus en in alle afdelingen, het KAM-
denken, beleid en systematiek leidt tot een cultuur waarin het denken in verbeteringsprocessen bijdraagt 
aan de doelstellingen van de organisatie, medewerkers en relaties. 
 
Bonn & Mees Drijvende Bokken B.V. is zich bewust van de specifieke veiligheid- en milieurisico’s bij het 
uitvoeren van haar kernactiviteiten. Dit betekent dat preventieve maatregelen genomen zijn en in de 
toekomst genomen worden om veiligheid te bevorderen en milieubelasting te minimaliseren. Getracht zal 
worden het ontstaan van ongevallen en ziekte te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de 
opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van drijvende bokken, 
sleepboten, machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, 
bijna- ongevallen en ongevallen. Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico's boven het 
terugdringen van andere risico's. 
Het is onze vaste overtuiging dat we door KAM-zorg (zowel de borging als de verhoging van de efficiency) 
de beste dienstverlening aan onze klanten en leveranciers kunnen garanderen, en de risico’s die samengaan 
met het verrichten van onze werkzaamheden tot een minimum kunnen beperken. De mentaliteit van onze 
medewerkers is hierbij uiterst belangrijk; Het denken en handelen van uit een KAM oogpunt moet in het 
bloed van onze medewerkers zitten. Voorlichting, training en elkaar aanspreken zijn hiervoor essentieel. Wij 
blijven voortdurend werken aan verbetering van onze kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg en prestaties. 
 
Deze verklaring wordt door Bonn & Mees Drijvende Bokken B.V. actief gecommuniceerd naar de 
medewerkers en is vrij toegankelijk in ons computersysteem en hard copy handboek. Tevens is deze 
verklaring opgenomen op onze website, waardoor deze beschikbaar is voor belanghebbenden. 
 
Wij trachten dit uit te voeren door in overleg met de medewerkers, waar nodig, veranderingen in werkwijze 
of proces in te voeren. Dit beleid wordt binnen ons bedrijf gedragen door alle medewerkers. 
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