
 

BELEIDSVERKLARING HENDRIKS INFRA BV 
 
1. Inleiding 
 Hendriks Infra B.V. beschouwt het handhaven van de continuïteit van de onderneming als haar voornaamste doelstelling, waarbij 

kwaliteit en de zorg voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu als belangrijke afgeleide doelstellingen gelden.  
 
2.  Normen en Waarden 
 Dit vinden we belangrijk en streven we na: 

o Fatsoenlijk en netjes 
o Iedereen in zijn waarde laten 
o Betrouwbaar, afspraak is afspraak 
o Geen gerommel; doe het goed en gecontroleerd 
o Hard, maar gezond en met plezier werken 
o Wees zuinig met wat er is 
o Denk vooruit 
o ’s Avonds gezond weer thuis! 
o Denk aan het milieu! 
o Geen racisme! 

 
3. Bedrijfsbeleid 

Het KAM-beleid van Hendriks Infra B.V. is gebaseerd op de 3 P’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: People, 
Planet, Profit.  
 
P E O P L E 
Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. De kennis en vakmanschap van onze mensen zorgen dat wij de vereiste kwaliteit 
kunnen leveren en kunnen voldoen aan wensen en verwachtingen van onze klanten. Hendriks Infra B.V. wil: 
- Een werkomgeving realiseren waarin géén onvoorzienbare gevaren dreigen die dood, letsel of ziekte kunnen 

veroorzaken. ’s Avonds gezond weer thuis! 
- Een open sociaal beleid voeren met betrekking tot de eigen medewerkers, de overheid en de omgeving.  
- Zorgen voor vakkundig en gemotiveerd personeel. 
- Onderaannemers en inhuurkrachten ons bedrijfsbeleid ook laten uitvoeren.  
- Een goede relatie onderhouden met overheden en derden. 
 
P L A N E T 
Bij al onze werkzaamheden zijn wij ons bewust van de impact op het leefmilieu. Hendriks Infra B.V. wil: 
- Negatieve milieu-effecten zoveel mogelijk voorkomen. 
- Onze CO2- uitstoot en energieverbruik verminderen, dit doen we onder andere door efficiënte transporten en gebruik van 

milieuzuinige transportmiddelen. 
- Hergebruik van materialen en afvalscheiding stimuleren. 
 
P R O F I T 
We streven ernaar om op economische wijze activiteiten te verrichten en diensten te verlenen die voldoen aan de eisen van de 
klant. Hendriks Infra B.V. wil: 
- De winstgevendheid handhaven zonder daarbij afbreuk te doen aan kwaliteit, veiligheid en/of milieu. 
- De continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen. 
- Bij het uitvoeren van onze diensten zo optimaal mogelijk voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgevers. 
- De wettelijke richtlijnen/voorschriften en richtlijnen van een efficiënte bedrijfsvoering in acht nemen. 
- Om fouten tot het minimum te beperken motiveren we een ieder om alle klachten, afwijkingen en fouten te melden en te 

rapporteren. Dan kunnen we hierop sturen en leren als organisatie; 
- Risico’s (technisch, juridisch, financieel, kwaliteit, Arbo en milieu) op juiste wijze afwegen en beheersen. 

 
4. Opstellen en evalueren van doelstellingen  
 Jaarlijks stellen we doelstellingen op ten aanzien van kwaliteit, Arbo, milieu en MVO. Deze doelstellingen evalueren we jaarlijks 

en kunnen samen met de jaarlijkse contextanalyse en stakeholderanalyse leiden tot beleidswijzigingen.  
 
5. Besef en beheer van kwaliteit-, Arbo- en milieuaspecten en -risico’s 

De organisatie en cultuur van Hendriks Infra B.V. is zodanig van opzet dat kwaliteit-, veiligheids- en/of milieuproblemen binnen 
de organisatie door iedere medewerker zelfstandig kunnen worden behandeld dan wel rechtstreeks kunnen worden 
gerapporteerd aan de KAM-functionaris en/of bestuurder. Veiligheid op het werk is niet afhankelijk van de aanwezigheid van 
een leidinggevende!  
 

 Het bedrijfszorgsysteem is vastgelegd in een veiligheidshandboek. Iedere medewerker heeft de verplichting om altijd in 
overeenstemming met de in het veiligheidshandboek opgestelde procedures en werkinstructies te handelen, tenzij door de 
bestuurder anders is bepaald. De bestuurder spreekt het vertrouwen uit dat elke medewerker van Hendriks Infra B.V. dit beleid 
onderschrijft en hiernaar zal handelen c.q. zijn of haar bijdrage zal leveren. De beleidsverklaring wordt verstrekt aan elke 
medewerker van Hendriks Infra B.V. en is voor derden opvraagbaar bij de bestuurder.  

 
 Oud Gastel, 17-12-2021 
         
       
 Marco Kruithof 
 Bestuurder 
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