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2.B.4-1 Managementverklaring
Een van de doelstellingen van Theo Klever bv is het zo maatschappelijk verantwoord om te
gaan met de bedrijfsvoering en dienstverlening. Deze verantwoordelijkheid maakt Theo Klever
bv waar door zorgvuldig om te gaan met mensen, het milieu, de belangen van onze klanten,
onze medewerkers, leveranciers en de maatschappelijke context waarin wij werken en deel
van uitmaken.
Wij zien het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, en kwaliteit als
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het beleid op deze gebieden is dan ook integraal
onderdeel van het ondernemingsbeleid.
Het beleid van Theo Klever BV is gericht op:
•

Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving onder andere met betrekking tot
veiligheid, arbeidsomstandigheden en het milieu.
• Streven naar continue verbetering van prestaties op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn van de medewerkers evenals op het gebied van milieu en
kwaliteit van dienstverlening.
• Minimaliseren van milieu belasting.
• Verantwoordelijkheid van directie en medewerkers ten aanzien van milieu vervuiling.
• Voorkeur toepassen van de minst milieubelastende materialen en werkwijzen
• Beheersen van afvalstromen en daar waar mogelijk scheiden en hergebruiken van
materialen.
Door jaarlijks doelen te stellen geeft Theo Klever B.V. concreet gestalte aan het beleid op het
gebied van milieu en wordt en continu gestreefd naar het verbeteren van prestaties.
Doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld.
De directie van Theo Klever bv stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor
de realisatie van het beleid en doelstellingen. De uitvoering van het beleid en de realisatie van
de doelstellingen vergt de inzet van de hele organisatie. De directie van Theo Klever bv
verwacht daarom, van alle medewerkers een actieve bijdrage bij de realisatie van het beleid
en de doelstellingen.
Borging vindt plaats door het managementsysteem van Theo Klever bv, dit systeem is
gebaseerd op ISO 9001, VCA**, BRL, Groenkeur en Duurzaam Onkruidbeheer op Verharding
en CO2 prestatieladder niveau 3.
Getekend te Harmelen, 10 februari 2016.
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