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Gilde-Infra B.V. stelt zich als hoogste prioriteit het leveren van producten en/of diensten die aan
kwaliteitseisen voldoen vastgelegd in de ISO en VGM procedures. Deze doelstelling met betrekking tot
kwaliteit zijn vastgelegd in procesbeschrijvingen instructies en voorschriften welke als doel hebben: "De
bescherming van haar werknemers tegen schade en letsel". Daarbij richten we ons op het voorkomen van
persoonlijk letsel en het voorkomen van materiële- en milieuschade. Niet alleen voor onszelf maar ook voor
mensen die met ons samenwerken of zich in de buurt bevinden van onze werkplek. Bij onze werkzaamheden
houden we ons aan alle wettelijke regelingen en voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid,
gezondheid, kwaliteit en milieu.
Als Gilde-Infra B.V. streven wij ernaar om alle voorzienbare omstandigheden welke kunnen leiden tot
persoonlijk letsel, beroepziekten, brand, schade aan eigendommen en schade aan het milieu te elimineren.
Een adequaat beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu vereist een actieve betrokkenheid van
alle werknemers en de directie. Het voorkomen van ongevallen is een directe verantwoordelijkheid van
iedere werknemer. Wij zijn daarbij niet alleen gebonden aan de veiligheidseisen van onze onderneming
maar ook aan die zoals gesteld door onze opdrachtgevers en de (internationale) wet- en regelgeving.

Wij stellen ons tot doel om het door ons te voeren beleid ten aanzien van arbo, veiligheid, gezondheid,
kwaliteit en milieu waar mogelijk continue te verbeteren.
Ter ondersteuning van onze dagelijkse activiteiten zet Gilde-Infra B.V. een KAM-systeem in dat is gebaseerd
op de richtlijnen van NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA**
Wij onderhouden hierover een open communicatie, niet alleen naar onszelf maar ook naar onze
opdrachtgevers, mogelijke onderaannemers (stakeholders). Klachten betreffende veiligheid, gezondheid,
kwaliteit, en milieu zullen in alle redelijkheid worden afgehandeld.
In situaties waarbij medewerkers niet hun dagelijkse werkzaamheden kunnen verrichten zal aangepast werk
worden aangeboden.
Realisering van de doelstellingen in de beleidsverklaring kan alleen plaats vinden in positieve samenwerking
tussen directie en haar vaste en tijdelijk medewerkers en onderaannemers; Waarbij arbo, kwaliteit,
veiligheid, gezondheid en milieu wordt gezien als:

“leidraad voor samenwerken”.
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