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0.2 Beleidsverklaring  
 
We hebben een naam hoog te houden in de omgeving van Amsterdam en daarbuiten. Onze klanten weten dat we staan 
voor het netjes uitvoeren van de werkzaamheden en netjes achterlaten van de locatie. Bij onvoorziene problemen bellen we 
de opdrachtgever en zorgen we voor een passende oplossing, daarbij houden we rekening met de eisen, de omgeving en 
omstanders.  
 
De directie van MABA Waterland hecht groot belang aan het creëren van een zodanige veilig en gezond mogelijke 
werkomgeving voor haar medewerkers. Daarnaast streeft de directie naar het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
projecten en naar het bewerkstelligen van klanttevredenheid. 
 
Als hulpmiddel om onze werkzaamheden goed te blijven doen, en de wet- en regelgeving goed na te leven, hebben we de 
volgende systemen in onze werkwijze en handboek toegepast: 
- VCA (2-ster), 2017/6.0 
- ISO 9001:2015 
- CO2 Prestatieladder, niveau 3 

 
De directie stelt daarnaast alle benodigde en verantwoorde middelen ter beschikking, als tijd, geld, opleiding, instructies, 
audits waarmee de medewerkers hun taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen uitvoeren. 
 
We stemmen onze strategie voor de komende periode af op de belangrijkste interne en externe uitdagingen (issues) 
waarmee we te maken hebben of die we verwachten (en die invloed zullen hebben op de richting van onze organisatie). 
Hierin betrekken we de eisen van relevante belanghebbenden, die van invloed (zullen) zijn op onze organisatie (en KAM 
systeem). Ook interne en externe klachten kunnen een input zijn voor issues. Dit systeem helpt ons om heldere doelen vast 
te stellen, en onze kwaliteits- en milieudoelstellingen af te stemmen op deze doelen en ons beleid. Welke in de loop van het 
gehele jaar worden gevolgd m.b.t. de voortgang van de realisatie. 
 
VGM beleid 
De medewerkers maken mede het succes: Daarom ben ik zuinig op m’n medewerkers, en zal ik er alles aan doen om 
persoonlijk letsel te voorkomen. Dit geldt ook voor m’n verantwoordelijkheid voor het milieu: Ik doe er alles aan om schade 
aan het milieu en materieel te voorkomen. 
Maar ik ben me er ook van bewust dat het nog beter kan: Ik beoordeel, en samen met m’n medewerkers bespreken we, 
regelmatig of er zaken beter kunnen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Waar het binnen mijn 
mogelijkheden past, zal ik de verbeteringen doorvoeren. 
 
CO2 reductie 
Het beperken van de uitstoot van CO2 wordt een steeds belangrijker onderwerp. Vooral bedrijven kunnen het goede 
voorbeeld geven met het verminderen van de broeikasgassen. Daarom heeft MABA Waterland dan ook besloten om de 
certificatie aan te gaan voor de CO2 prestatieladder niveau 3. Speerpunt voor MABA Waterland is om in 2030 al een 5% 
reductie van de CO2 uitstoot te bereiken (t.o.v. 2020) en om in 2050 het doel Klimaat Neutraal te behalen.  De focus komt de 
komende jaren te liggen op zuinig rijden, vernieuwing van het wagenpark en nieuwe oplossingen te vinden voor de nu nog 
vervuilende brandstof aggregaten en grondverzet materieel. 
 
Tenminste jaarlijks zal deze beleidsverklaring beoordeeld worden of deze nog actueel is en passend is voor MABA 
Waterland. 
 
Het bedrijfsbeleid strekt zich uit over de gehele bedrijfsvoering. Daarnaast kan de beleidsverklaring op worden gevraagd 
wanneer nodig geacht door Belanghebbenden.  
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