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De directie onderschrijft de stelling dat het creëren en handhaven van een goed 
arbeidsomstandigheden- en milieubeleid een vanzelfsprekend onderdeel dient uit te maken 
van de totale bedrijfsvoering. De directie zal ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de 
wettelijke voorschriften, de vergunningsvoorwaarden en de regels van opdrachtgevers. De 
directie geeft in haar beleid, naast financiële en economische doelstellingen, prioriteit aan 
het voorkomen van persoonlijk letsel, de zorg voor veiligheid, het voorkomen van materiële - 
en milieuschade en waar mogelijk het beschermen van het milieu. Er zal continu worden 
gestreefd naar verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

De organisatie en de dienstverlening van de onderneming zijn op een dusdanige wijze 
ingericht dat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van een ieder zijn gewaarborgd, 
zodat niemand hoeft te worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Het beleid is 
gericht op eigen medewerkers (ook tijdelijke), personeel van onderaannemers en de 
omgeving. In het digitale bedrijfshandboek zijn de procedures en werkvoorschriften 
beschreven. Ze worden bepaald door de meest recente inzichten en de nieuwste 
technieken. Ze hebben een bindend karakter en dienen door een ieder te worden nageleefd. 
Als de regels en voorschriften van de opdrachtgever(s) verschillen van die van Harkboot.nl 
BV, zijn de strengste regels en voorschriften maatgevend. In kader van de corona pandemie 
is in het personeelshandboek het corona protocol opgenomen. Het personeelshandboek is 
in een toolbox toegelicht en aan elke medewerker verstrekt.  

De directie verwacht van alle medewerkers een actieve medewerking en een positieve 
bijdrage aan de uitvoering en de continue verbetering van een effectief Arbo- en milieubeleid 
en daardoor een blijvend gezonde onderneming. Het direct melden van gevaarlijke situaties 
of handelingen en het naleven van VGM-regels of voorschriften zijn hier voorbeelden van. 
De directie zal ervoor zorgen dat het beleid aan iedereen in de organisatie bekend is en in 
praktijk wordt gebracht. Behalve de nodige VGM-taken zullen ook bevoegdheden worden 
aangereikt om verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Jaarlijks zullen 
nieuwe doel- en taakstellingen worden geformuleerd en eerdere doel- en taakstellingen 
worden geëvalueerd. Om de doelstellingen te kunnen bereiken, zal de directie de benodigde 
middelen ter beschikking stellen, voorlichting geven, overleg voeren en toezicht houden op 
de uitvoering. 

De directie beschouwt het Arbo- en milieubeleid als een essentieel onderdeel van het totale 
ondernemingsbeleid en draagt de primaire verantwoordelijkheid voor invoering, beoordeling, 
instandhouding, uitvoering en continue verbetering. Dit kan uiteraard niet zonder de 
medewerking van iedereen.  

Roden, 25 februari 2021, 

De directie,  

Harkboot.nl BV 

wij varen en rijden op 
HVO 100! 
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