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Als rioolreinigingsbedrijf, zowel werkzaam in de industrie als daarbuiten, wenst Jansen Rioolreiniging
een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie op wier intentie en inzet m.b.t. Kwaliteit,
Milieu, Veiligheid, Gezondheid en Welzijn vertrouwd kan worden. De borging hebben we geregeld in
ons managementsysteem dat gecertificeerd is voor ISO 9001, ISO 14001, BRL K10014 en BRL
K10015 en de CO2-Prestatieladder.
Het tot stand brengen en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden en
het leveren van de gewenste kwaliteit zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen. Dit
betekent dat beslissingen op het gebied van kwaliteit, milieu (incl. CO2) en arbeidsomstandigheden
net zo zwaar worden meegewogen als de overige beleidsonderdelen.
Het leveren van kwaliteit betekent voor Jansen Rioolreiniging het voldoen aan de eisen van de klant
met als resultaat een tevreden klant. Om te controleren hoe onze klanten onze geleverde kwaliteit
waarderen, voeren wij regelmatig klanttevredenheidsmetingen uit, die kunnen leiden tot verdere
kwaliteitsverbetering.
Wij zullen in onze organisatie en dienstverlening op een dusdanige wijze opereren zodat de
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van onze werknemers, onderaannemers, bezoekers, klanten en
mensen in de omgeving is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico's.
Hiervoor zullen wij opereren zoals vastgelegd in het kwaliteits-, veiligheids- en
milieumanagementsysteem en passen we de stand der techniek toe.
Jansen Rioolreiniging zal tenminste voldoen aan alle wettelijke voorschriften, de
(wettelijke)voorschriften van haar opdrachtgevers en een continue verbetering op gebied van Kwaliteit,
Milieu (waaronder de CO2 voetprint), Veiligheid en Gezondheid. Jansen werkt actief met andere
partijen samen om onder andere via sector-initiatieven een CO2-verbetering van het bedrijf. de
bedrijfstak en/of de diensten te realiseren.
Binnen Jansen Rioolreiniging weet ieder zich gebonden aan de regels m.b.t. Veiligheid, Gezondheid
en Welzijn. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers.
Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies,
voorlichting en richtlijnen gegeven worden.
De directie zal zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking
van het beleid en het resultaat van de inspanningen voor de reductie van CO 2 intern en extern
communiceren..
Jansen Rioolreiniging is er van overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot Kwaliteit,
Milieu, Veiligheid en Gezondheid door alle medewerkers op zijn/haar niveau uitgewerkt zal worden.
Het ondernemingsbeleid van Jansen Rioolreiniging is er op gericht persoonlijk letsel waaronder ook
geestelijk letsel, branden, schaden en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede
negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We streven ernaar continu te verbeteren
op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd en indien van toepassing herzien.
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