
 

 

 

 

Handboek KAM  Koole BV Titel: Beleidsverklaring Code: 2-010 Versie: 2022-01 Pag. 1 van 1 

2-010 
BELEIDSVERKLARING KOOLE BV 

 
Het beleid van Koole B.V. is in de eerste plaats gericht op een gezonde- en rendabele bedrijfsvoering. De kwaliteit van dienstverlening, de 
veiligheid & gezondheid en de zorg voor het milieu staan daarbij hoog in het vaandel zowel in- als extern, door op zorgvuldige wijze ermee om 
te gaan. In het verlengde hiervan wordt al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat medewerkers, bezoekers en het personeel van derden 
aan risico’s of gevaren, in welke vorm dan ook, worden blootgesteld. Dit door uiterste zorgvuldigheid en te voldoen aan de compliance regels 
binnen de organisatie maar ook aanpassingen te maken aan de veranderingen om ons heen als Covid-19 en de klimaat situatie in de wereld. 
De bedrijf ’s RI&E is in 2021 weer geactualiseerd en getoetst  door een onafhankelijk gecertificeerd HVK en akkoord bevonden. De situatie  en 
regelgeving rond om Covid-19 blijft wijzigen en wordt zo goed mogelijk gevolgd en waar nodig aangepast. De korte termijn doelstellingen  zijn 
nader uitgewerkt in de jaarlijks op te stellen directie-beoordeling van het gehele kwaliteit, veiligheid en milieubeleid. 
 
 
Koole B.V. sluit zich aan bij het overheidsbeleid waarin is gesteld dat in 2050 de onderneming volledig circulair, klimaatneutraal en 
klimaatbestendig moet zijn ingericht. Dit geld voor alle activiteiten van Koole B.V. Daarnaast wordt in toenemende mate aandacht besteed aan 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij de focus ligt op economische prestaties, respect voor sociale- en maatschappelijke 
aspecten en het in acht nemen van ecologische waarden. Hiertoe heeft Koole het principe People, Planet Earth en Profit (Mensen, Planeet 
Aarde, rendement / resultaat) geïmplementeerd. Waaronder de CO2 uitstoot van het bedrijf. Diversiteit wordt ook een steeds belangrijker 
item, Koole heeft het beleid uitgewerkt en opgenomen in het managementsysteem over de Gedragscode, diversiteit. Daarnaast wordt een 
gecertificeerd CO2 reductie beleid geïmplementeerd in het management systeem. 
 
 
Een belangrijk aspect bij het in de praktijk brengen van dit beleid, is het opstellen en in stand houden van een doeltreffend KAM-
Managementsysteem, waarbij zowel de wensen, de verwachtingen en eisen van belanghebbenden maar ook , de van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving en de gecertificeerde normen als uitgangspunt dienen. Het laatste geldt ook voor het buitenland, in het geval daar 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien lokale norm, wet- en regelgeving minder is dan de standaard die Koole hanteert, op basis van 
Nederlandse norm, wet- en regelgeving, zal altijd het hoogst haalbare worden toegepast. Er is een Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM) plan 
opgesteld waarin de korte en lange termijn doelstellingen voor het verbeteren en actueel houden van het beleid van Koole BV zijn verwoord. 
Per kwartaal worden in een levend document actiepunten bijgehouden om zo track te houden op afgeronde en nieuw bijgekomen 
doelstellingen. 
 
 
Het opzetten en het in stand houden van kwalitatief hoogwaardig, veilige en milieuverantwoordelijke manier van werken, wordt gerealiseerd 
door het onderhouden en aanpassen van het KAM management systeem. Dit ter bevordering van: 

• Continuïteit en winstgevendheid van de onderneming; 

• Veilige en gezonde omstandigheden en werkwijzen, waardoor ongewilde gebeurtenissen die werk gerelateerd letsel, 
gezondheidsproblemen, materiële en/of milieuschade of hinder tot gevolg kunnen hebben, worden voorkomen; 

• Een verantwoorde zorg voor het milieu door preventie van de milieuvervuiling en beperking van de milieubelasting; 

• De klanttevredenheid; 

• De leveringsbetrouwbaarheid en service kwaliteit; 

• Het continue verbeteren van het managementsysteem; 

• Het voorkomen en opheffen van (enige) tekortkomingen. 
 
De gevolgen van tekortkomingen, ongevallen en schade dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. De hieruit voortvloeiende 
verantwoordelijkheid, betreffende het opstellen en in stand houden van efficiënte procedures, het streven naar continue verbetering en 
goede veiligheids-, arbeids- en milieu hygiënische omstandigheden wordt door de directie ondersteund. 
 
Het KAM-beleid is binnen de gehele organisatie doorgevoerd en geïmplementeerd op basis van een KAM-Managementsysteem dat voldoet aan 
de van toepassing zijnde normen, welke zijn uitgewerkt in het handboek KAM. Van alle medewerkers van Koole B.V. wordt verwacht dat zij 
kennis nemen van het beleid en een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering ervan. Door middel van het aan alle personeelsleden uitgegeven 
VGM boekje en het periodiek houden van toolbox meetings wordt het beleid en regels van Koole BV onder de aandacht gebracht. Doordat 
medewerkers van Koole B.V. werkzaamheden verrichten met gevaarlijke stoffen wordt hen naast de Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) ook 
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aangeboden afgepast op aard van de arbeid en verwachte risico’s. 
 
 
De KAM-coördinator bewaakt de doeltreffendheid van het KAM-Managementsysteem en rapporteert periodiek over het functioneren en de 
geleverde prestaties ervan. 
 
 
Deze beleidsverklaring is voor iedereen beschikbaar via de website www.koole.eu. Zo nodig word deze beleidsverklaring, doch minimaal 1x per 
3 jaar, herzien.  
 
 
Getekend te Vijfhuizen op 03 Januari 2022, 
 
 
P.B.J. Koole  R. van Riessen 
CEO  Directeur Koole B.V. 
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