
Beleidsverklaring Den Boon Group 

Deze beleidsverklaring vormt een belangrijk onderdeel van het strategisch ondernemingsbeleid. 
Ons kwaliteit- en VGM beleid biedt een raamwerk voor het vaststellen en beoordelen van onze 
doelstellingen.  

Het doel van het KVGM beleid van Den Boon Group is een gestructureerd beleid te ontwikkelen dat 
vermijdbare risico’s  uitsluit en onvermijdbare risico’s beperkt. Dit is vanzelfsprekend gericht op alle 
werknemers, onderaannemers en leveranciers. Dit is nodig voor het creëren van een optimaal 
werkklimaat en daarbij ook om verzuim door ongevallen te voorkomen. Dit onder andere door 
personeel te laten scholen en te laten deelnemen aan VGM bijeenkomsten.  
 
Ook streeft Den Boon Group naar een optimaal kwaliteitsniveau en stelt daarbij hoge eisen aan de 
kwaliteit van haar uitgevoerde diensten en klanttevredenheid. Met het voortdurend verbeteren van 
de kwaliteit, de interne processen, het voorkomen van fouten en verrassingen, innovatie en 
specialisatie in onze vakgebieden, willen we voorwaarden scheppen voor continuïteit en ons 
onderscheiden in de markt. Den Boon Group ziet toe op kwalitatief goed materieel, door deze 
jaarlijks te laten keuren door een externe keurmeester. Den Boon Group selecteert op haar 
leveranciers om de goede kwaliteit te behouden. 

Het profiel van Den Boon Group Holding B.V. wordt gekenmerkt door een kleine slagvaardig 
opgebouwde organisatie, met een duidelijke afkadering van bevoegdheden voor besluitvorming. 
Open communicatie tussen alle niveaus in de organisatie en tussen Den Boon Group en haar klanten 
is essentieel voor betrokkenheid, samenwerking, vertrouwen en veiligheid. Door het gevoerde beleid 
zijn wij in staat grote opdrachtgevers en overheden te bedienen, maar willen we tevens het 
vertrouwen behouden in de particuliere sector. 

Den Boon Group heeft een viertal werkmaatschappijen. Per werkmaatschappij wordt er gekeken 
naar het vermijden van de specifieke risico’s voor de werknemers. Een montagemedewerker heeft 
met andere risico’s te maken dan een hovenier, straatmaker of kitter. Den Boon Group draagt er zorg 
voor om daar waar mogelijk alle hulp- en beschermmiddelen ter beschikking te stellen.  

Elke individuele werknemer van Den Boon Group is medeverantwoordelijk voor het verder 
verbeteren van het resultaat op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit betekent onder 
andere dat persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade voorkomen moet worden en dat wij streven 
naar continue verbetering op het gebied van VGM. Het management draagt de 
eindverantwoordelijkheid dat dit beleid wordt uitgedragen, begrepen, uitgevoerd en geëvalueerd.  

Met betrekking tot het milieu is het doel om, binnen bedrijfseconomische kaders, de invloed van de 
bedrijfsvoering op het milieu te beheersen en te beperken.  

De directie van Den Boon Group geeft in de algehele bedrijfsvoering een hoge  prioriteit aan 
veiligheid, gezondheid en milieu en benadrukt dat de gestelde doelen alleen haalbaar zijn, als alle 
personen binnen Den Boon Group de normen naleven.  Het streven is ook naar continue verbetering 
op het VGM gebied. Den Boon Group wil voldoen aan de VCA**versie 2017/6.0 norm en de 
ISO9001:2015. Tevens zal den Boon Group haar systeem zodanig aanpassen conform de wet 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 



De beleidsverklaring wordt eenmaal in de 3 jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.  
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