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Beleidsverklarinq
De directie van Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V.
stelt zich ten doel op klantgerichte, verantwoorde en winstgevende wijze het bedrijf uit te oefenen in de grond-, weg- en
waterbouw, groenvoorziening en materieelverhuur. Hierbij streeft de directie naar een hoge kwaliteit bij het realiseren
van opgedragen en overeengekomen werkzaamheden en het op de lange termijn handhaven van haar opgebouwde

concurrentiepositie.
Om bovengenoemd doel te bereiken stelt de directie zich verantwoordelijk voor:

1.

het werven en behouden van klanten door het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden van goede
kwaliteit, voor een redelijke prijs en op basis van de nodige vakkennis en -bekwaamheid;

2.

het opbouwen van duurzame relaties met (onder)aannemers en leveranciers, waarbij gestreefd wordt naar

wederzijds voordeel en het bevorderen van hetgeen in de beleidsuitgangspunten is geformuleerd;

3.

het zorg dragen voor goede en veilige werkomstandigheden voor haar medewerkers en bezoekers ter voorkoming

van incidenten, ongevallen, materiële- en milieuschade . Dit streeft zij na door onder andere het beschikbaar
stellen van de benodigde (persoonlijke) (veiligheids-)middelen, deugdelijk materieel, het opleiden en trainen van
medewerkers en het geven van voorlichting en onderricht;

4.

Het uitvoeren van VGM-inspecties en medewerker observaties waarbij ook positieve VGM bevindingen worden

samengevat;

5.

het aanbieden van passende arbeid aan medewerkers die betrokken zijn geweest bijeen (verzuim)ongeval,

zodanig dat verzuim in zijn algemeenheid wordt beperkt;

6.
7.

het zorgdragen voor de bevordering van een schoner milieu (zie Milieuplan);
het naleven van bestaande wet- en regelgeving en waar nodig deze aanvullen met bedrijfsspecifieke voorschriften

en normen

8.
9.

het toepassen van de basisprincipes "continue verbetering" en "lerende organisatie".

Wij conformeren ons aan het Certificatie Reglement van de certificerende instellingen.
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aatschappel i i k Verantwoord Ondernemen

Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. heeft duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het
vaandel staan. Wijzien het als onze verantwoordelijkheid dat onze nabestaanden de wereld op dezelfde manier
kunnen gebruiken als dat wij nu doen. De zorg voor een duurzame, leerzame- en veilige leefomgeving nemen wij
dan ook serieus. Een juiste balans vinden tussen een economische gezonde onderneming en zorg dragen voor het
milieu en de maatschappij zien wij als een uitdaging waar kansen liggen. Om deze balans te vinden is zij dan ook
bereid om met belanghebbenden haar MVO doelstellingen te formuleren en te verbeteren.
Om bovengenoemde balans te realiseren heeft Van der Meer B.V. de volgende uitgangspunten geformuleerd:

People:

-

Zowel binnen de organisatie als naar buiten behandeld men elkaar met respect.
Er worden geen zaken gedaan met bedrijven die mensenrechten schenden.

Een veilige en gezonde werkplek bieden wij aan onze werknemers en onderaannemers tijdens het
uitvoeren van de werkzaamheden.
Het stimuleren van persoonlijke ontwikkelingen van de medewerkers.
Jaarlijks wordt de tevredenheid van de medewerkers gemeten, en wordt hierop geanticipeerd.
Wij bieden plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Social Return On lnvestment.
Wij streven naar nul ongevallen, door een preventief veiligheidsbeleid. Tevens streven wij naar een zo laag
mogelijk ziekteverzuim.
Wij bieden ondersteuning aan onze medewerkers indien daar behoefte naar is.
Wijzijn tegen omkoping en fraude.
Wij geloven in de filosofie dat de klant koning is.

Planet:

-

-

Een dynamísch proces rondom het gebruik van nieuwe technieken en methoden met betrekking tot
milieuvriendelijke producten en diensten en maatschappelijke ontwikkelingen.
De uitstoot van en vervuiling door milieuschadelijke stoffen terugdringen die vrijkomen bij de uitvoering van
onze werkzaamheden.
Het verbruik van fossiele brandstoffen minimaliseren.
Op alle niveaus wordt nagedacht over innovatieve milieuvriendelijke oplossingen en werkwijzen.
Verouderde materialen en restanten van grondstoffen worden voor zover mogelijk gerecycled of
m ilieuvriendel ijk verwerkt.
Wij streven naar een minimale COz uitstoot in onze bedrijfsvoering en op onze projecten, om dit te borgen
zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de COz-Prestatieladder.

Profit:
Een bedrijfscultuur waarbinnen bewust wordt omgegaan met effecten en gevolgen van de activiteiten op
de omgeving.
Creëren van werkgelegenheid.
Betrokkenheid bij de maatschappij.
Door sponsoring de maatschappij helpen.
Wij streven naar een maatschappelijk verantwoorde keten/ sector, daarom selecteren wij onze
onderaannemers en leveranciers op hun betrokkenheid bij het milieu en de maatschappij.
Deze beleidsverklaring wordt door de hele organisatie gedragen en is zichtbaar in de bedrijfskantine. Tevens wordt
deze uitgereikt bij de indiensttreding van het personeel. Daarnaast is deze beleidsverklaring voor een ieder in te
zien via onze website: www.vdmbv.com
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Beleid COz Reductie en milieu
De COz beleid is onderdeel van het beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. zel zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren
en uitvoeren van groen werkzaamheden. Dit wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke
efÍecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.
De uitstoot van COz heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven.
Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. zel zich in om de uitstoot van COz zowel binnen het bedrijf als bij haar
leveranciers te verminderen.
Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de COz
uitstoot van Aannemingsbedrijf van der Meer B.V.
De directie heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van COz
zullen beperken.
Door implementatie van deze maatregelen willen we de Coz uitstoot in de periode 2018-2021 met 4,89 procent
verminderen. Dit is onderverdeeld in;

.
.
.
o
o
o
o
1.
2.
3.
4.
5.

Overall
Overall
Binnen
Binnen
Binnen
Binnen
Binnen

willen we 21,58 ton COz uitstoot reduceren in 3 jaar tijd bij gelijkblijvende productie
willen we 4,9 % COz uitstoot reduceren in 3 jaar tijd bij gelijkblijvende productie
scope 1 willen we 21.58 ton COz uitstoot reduceren
scope 2 willen we
0 ton COz uitstoot reduceren
scope 1 willen we 4,9 % COz uitstoot reduceren
scope 2 willen we
0 o/o COz uitstoot reduceren
scope 2 willen we 3,5 % KWh reduceren

4% reduceren op COz uitstoot door inzet Materieel
7o/o reduceren op COz uitstoot door brandstofverbruik van goederenvervoer
5% reduceren op COz uitstoot door brandstofverbruik van personenvervoer
1% reduceren op COz uitstoot door stads verwarming
3,5% reduceren verbruik kWh stroom

Deze doelstellingen worden gemeten ten opzichte van het basisjaar 2018 en zijn gerelateerd aan de jaaromzet,
gereden km transport, aantaldraaiuren 2018. Dus bijgelijkblijvende productie*
De directie neemt verder de volgende milieu maatregelen:
(bedrijfs)afval wordt efficiënt en milieuvriendelijk afgevoerd naar een erkend afvalverwerkend bedrijf;
verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn vervaardigd van geschikt materiaal;
tanks en verpakkingen mogen niet omvallen;
etikettering van gevaarlijke stoffen voldoet aan de eisen van de Wet Milieugevaarlijke stoffen.

-

voor het transport van brandstoffen en tanken van klein materieel wordt een lPCtank voorzien van een
anti-mors systeem gebruikt;

-

het gebruik van machines en voertuigen die in goede staat van onderhoud verkeren;
het gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen met een zo hoog mogelijke graad van biologische
afbreekbaarheid;

-

eventuele reparaties aan machines en materieel worden normaal gesproken niet op het werk uitgevoerd;
instructie en voorlichting aan medewerkers m.b.t. milieuzorg is een vast onderwerp binnen het interne

werkoverleg en de Toolboxmeetings;
COz bewustzijn creëren bij medewerkers, opdrachtgevers en toeleveranciers;
Streven naar gebruik biologische brandstoffen en smeermiddelen.
Aanvang reorganisatie wagenpark uitstoot COz beperken .
Aanvang reorganisatie machinepark uitstoot COz beperken.
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Strateqisch beleid
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. wil duurzame relaties met klanten onderhouden. Op deze manier kan men
ook de continuiïeit waarborgen. Continujteit is het hoogste doel wat het bedrijf nastreeft. Om groei en ontwikkeling
te bewerkstelligen heeft de directie de volgende strategische doelen gesteld;

1.

Klanttevredenheid.

De belangrijkste doelstelling van de onderneming Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. is klanttevredenheid. Dit
doel leidt tot andere doelen zoals continuileit en winst optimalisatie.
Zoals in de missie benoemd staat Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. voor kwaliteit en zekerheid. Hij wil de
beste kwaliteit aanbieden tegen een rechtvaardige prijs. Na afronding van elk project worden er enquêtes
afgenomen. Op deze manier wordt de klanttevredenheid bepaald.

2.

Kwaliteit

De slogan van Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. is "kwaliteit en zekerheid". Door het hebben van een eigen
materieelpark, vakbekwame medewerkers zijn we slagvaardig en flexibel. Hiermee kunnen wij een totaalpakket
aanbieden aan onze opdrachtgevers waarbij uiteindelijk kwaliteit leveren aan de eindgebruikers.
De kwaliteit wordt ook na afronding van elk project gemeten.

3.

Kennismanaqement

Om bij te blijven en in te kunnen spelen op zaken als omgevingsmanagement, innovatie en duurzaamheid,
ketensamenwerking, halftime, lean, MVO en SROI zullen wij ons kennisniveau continu moeten optimaliseren. Met
name binnen de afdeling uitvoering en voormannen wensen wij een groei in kennis en aantal te maken om de
beloofde kwaliteit en zekerheid te waarborgen.

4.

Continuiteit

Duurzame relaties met klanten zijn belangrijk, en door de continuiteit te waarborgen, kunnen deze in stand
gehouden worden. Tevreden en loyale klanten waarborgen de continuiïeit van een organisatie.
Bovendien is de continuïteit belangrijk voor het voortzetten van het familiebedrijf.

5. Winst optimalisatie
Na economisch mindere jaren met bescheiden winsten is het economische tij aan het keren. Door een goede
invullen te geven aan de voornoemde strategische doelen liggen er ook weer kansen om de winst te optimaliseren
De aanbod van werkzaamheden vanuit de markt wordt weer groter waarbij er meer financiële ruimte is om
eerlijkere prijzen te rekenen voor onze dienstverlening. Financieel wensen wij met 5 jaar geheel los te staan van
enige financiële instelling.

Benthuizen, 2 f ebruari 2021

Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V
Directie

.M. van der
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