
 

 
Beleidsverklaring Veilig, Gezond en Milieubewust werken 
De directie van Leeuwarder Beton Centrale B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Het creëren en handhaven van 
veilige en milieuverantwoorde omstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en 
een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. De directie zal ervoor zorgen dat wordt voldaan 
aan de vereiste wettelijke voorschriften en bepalingen. 

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de 
Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, 
inleners, opdrachtgevers, bezoekers en derden is gewaarborgd. Er zal continue worden gestreefd 
naar verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu. Hiertoe 
stelt het management middelen ter beschikking en draagt zij zorg voor instructies, voorlichting en 
scholing.  

Veiligheid en gezondheid 
• Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van de procedures en voorschriften op    
   het gebied van veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu. Wij verwachten van    
   onze medewerkers dat zij bewust en verantwoordelijk omgaan met de risico’s die aan de  
            werkzaamheden die zij uitvoeren verbonden zijn. Dat geldt zowel voor onze eigen  
            medewerkers als voor medewerkers die werkzaamheden in opdracht uitvoeren. 
• We streven naar nul ongevallen met verzuim per jaar. 
   Met behulp van o.a. de Arbocatalogus en de RI & E worden veiligheidsaspecten bevorderd   
   en geïnstrueerd aan medewerkers met inbegrip van personeel van derden en bezoekers.  
   De RI & E en bijbehorende Plan van aanpak wordt jaarlijks geactualiseerd en geëvalueerd.  
• LBC registreert (bijna-)ongevallen en incidenten. Om de kans op herhaling te verkleinen,    
  vindt er een incidentenonderzoek plaats van elke melding die er heeft plaatsgevonden. 
• LBC streeft ernaar tenminste twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor   
  haar medewerkers, waarbij aandacht wordt besteed aan veilig, gezond en milieubewust  
  werken.  

Milieu 
Duurzaam ondernemen is een geïntegreerd onderdeel in onze ondernemersstrategie. We zien het 
dan ook als onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en 
de belasting van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. De 
uitgangspunten in ons beleid hiervoor zijn: 
• Het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen voortkomend uit de bedrijfsactiviteiten 
• Bevorderen hergebruik grondstoffen binnen de keten; circulaire economie 
• Het uitbreiden van de inzet van secundaire grondstoffen in het productieproces 
• Optimaal (her)gebruik van grondstoffen en materialen; minimaliseren van (rest)afval  
• Beperken van energiegebruik 

Door regelmatig overleg houdt het management zich op de hoogte van de uitvoering en de naleving 
van het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en het milieu en mogelijkheden om hierin 
verbeteringen aan te brengen. 


