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Beleidsverklaring  

Onze visie 

Roos Groep streeft er naar om elke dag iets slimmer, beter, sneller en veiliger uit te voeren.  Elke dag verbeteren 
wij de kwaliteit, service en veiligheid. Veiligheid moet verankerd zijn in alle afdelingen van aanvraag tot aan 
realisatie, zodat onze mensen elke dag werken in een prettige werkomgeving.  
 
Ons doel 

Ons beleid moet ervoor zorgen dat ongevallen, gezondheidsrisico’s en milieuverontreiniging voorkomen wordt. 
We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en komen met verbeteringen. We houden elkaar scherp en werken 
samen slimmer, efficiënter en veiliger dan de dag ervoor. Elk (bijna) ongeval moet voorkomen worden. Samen 
krijgen we dit voor elkaar.  
 

Onze doelstellingen van ons kwaliteits-, veiligheids- en CO2-emissiereductiebeleid zijn: 

 Het streven naar de hoogst mogelijke toegevoegde waarde en tevredenheid van onze klanten.  

 Voldoen aan alle gestelde criteria van kwaliteit, veiligheid en andere overeengekomen eisen. 

 Het onderhouden van een “Fair Play” relatie met onze klanten, om op die manier een duurzame relatie te 
behouden. 

 Duidelijkheid creëren voor personeel, onderaannemers en andere ingehuurde partijen 

 Faalkosten zo ver mogelijk reduceren door het oplossen van achterliggende grondoorzaken 

    Te voldoen aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en 
milieu. 

    Het creëren van een veilige werkomgeving waarin persoonlijke, materiële en/of milieuschade wordt 
beperkt.  

    CO2-uitstoot ten opzichte van de omzet reduceren met 10% tot 2023 (1,25 % per jaar) vanaf het jaar 
2016. 

 Het streven naar een CO₂-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, om van 
daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording 
van de noodzaak tot CO2-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden te 
realiseren. 
 

De manier waarop wij de doelstellingen van ons kwaliteits-, veiligheids- en CO2-emissiereductiebeleid te 
behalen zijn: 

 Alle werkwijzen te optimaliseren en opdrachten naar tevredenheid van de klant uitvoeren. 

 Het juist inlichten van alle partijen die door of voor Roos Groep actief zijn op projecten. 

 Het motiveren van alle medewerkers door middel van coachen en voorbeeld gedrag. 

 Het motiveren van alle medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen binnen het team, door middel 
van trainingen etc. 

 Communiceren naar medewerkers, opdrachtgevers en andere belanghebbende, via nieuwsbrieven en 
website. 

 Het verbeteren, onderhouden en keuren van materieel en gereedschappen om de werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren. 

 Het voldoen aan geldende product en kwaliteit regelgeving, normen, voorschriften en eisen van de klant. 

 Het rapporteren, beheren, bespreken en analyseren van tekortkomingen en afwijkingen in Bizzstream. 

 Het periodiek uitvoeren van beoordelingen en inspecties van projecten, materieel en materialen.  

 Het gebruik maken van een geïntegreerd managementsysteem om aan de eisen van ISO 9001, VCA **, 
de BRL 7700 met de protocollen 7702 en de 7711, BRL 9348,BRL 1801, Fabrikant Eigen Verklaring en 
de CO2-prestatieladder niveau 3 te voldoen.  

 Het creëren van hoge bewustheid rondom veiligheid en kwaliteit, waardoor trede 3 van de 
veiligheidsladder voor eind 2021 behaald zal worden.  

 
De directie van de Roos Groep ondersteunt dit beleid en vraagt ieders medewerking om deze doelstellingen te 
behalen of te overtreffen. Tevens verwacht de directie dat iedere medewerker, onderaannemer of derde, 
betrokken bij de werkwijzen binnen de Roos Groep, zich aan bovengenoemd beleid houdt. Teneinde dit te 
bewerkstelligen, is dit plan gecommuniceerd met alle betrokkenen. 
 
G.P. Roos 

Bladel, 30-6-2021  


