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KAM BELEIDSVERKLARING 
 
Kwaliteitszorg 
Het kwaliteitsbeleid van Ymond Offshore Logistics B.V. is er op gericht, op een zodanige manier opdrachten van klanten 
uit te voeren en af te handelen, dat: 
• de klant tevreden is en er gewerkt wordt volgens de eisen, wensen en verwachtingen van de klant; 
• het werk efficiënt wordt uitgevoerd, passend bij het doel, de strategie en de context van de organisatie; 
• de positie in de markt wordt versterkt en vergroot middels het aantrekken van nieuwe klanten en het verkrijgen van 

meer opdrachten van bestaande klanten; 
• de continuïteit van bedrijf wordt gewaarborgd door werkzaamheden uit te voeren voor meerdere vaste grote 

opdrachtgevers; 
 
Arbo en veiligheid 
Het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van Ymond Offshore Logistics B.V. is gericht op:  
• het voorkomen van persoonlijk letsel en ziekte als gevolg van de werkomstandigheden; 
• het welzijn van de werknemers en de arbeidsomstandigheden te bevorderen; 
• het voorkomen van materiële en milieuschade; 
• aan veiligheid, gezondheid en welzijn (VGM) dezelfde aandacht besteden als aan economische aspecten. 
 
Milieu 
Het milieubeleid van Ymond Offshore Logistics B.V. is erop gericht om; 
• mogelijke milieubelasting op de leefomgeving, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten, steeds verder te beperken door 

het nemen van passende maatregelen zoals: 
• het voorkomen van lekkages en verlies van milieugevaarlijke en –belastende stoffen door inzet goed 

onderhouden en geschikt materieel; 
• het voorkomen van milieuovertredingen door duidelijke instructie aan en inzet van deskundige medewerkers; 
• het voorkomen en verminderen van afvalstromen door zorgvuldig omgaan met middelen en materialen; 
• verstandig om te gaan met de beschikbare middelen, materialen en energiebronnen.  

• zo mogelijk milieuverbeteringen te realiseren, uitgaande van kosten bedrijf/baten voor het milieu; 
 
Ymond Offshore Logistics B.V. zal zorgdragen voor: 
• continue verbetering op het gebied van Kwaliteit, VGM, Arboprestaties, Milieuprestaties en de doeltreffendheid van 

het KAM managementsysteem; 
• het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving die van toepassing is op haar diensten, en 

betrekking heeft op de milieu- en Arbo-aspecten van het bedrijf; 
• uitvoering van haar werkzaamheden met inachtneming van de integriteit en vertrouwelijkheid zoals beschreven in 

de ‘Code of Practice’ en de ‘Anti-Bribery-Corruption Policy’. 
 
Het Kwaliteits-, Arbo- en Milieu (KAM) beleid heeft betrekking op de uitvoering en afhandeling van opdrachten op het 
gebied van de logistieke dienstverlening aan de offshore-industrie en daaraan gerelateerde activiteiten. Deze worden 
uitgevoerd op de bedrijfslocatie en werklocaties van Ymond Offshore Logistics B.V. door eigen medewerkers, maar ook 
medewerkers van ingehuurde dienstverleners, tijdelijke medewerkers en derden. 
 
Het Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid wordt vormgegeven door: 
• een gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecertificeerd KAM managementsysteem; 
• het meten van de effectiviteit van het KAM-systeem door relevante prestatie indicatoren; 
• de realisatie van het beleid door concreet geformuleerde doelstellingen; 
• een jaarlijkse evaluatie en zo nodig bijstelling van het KAM-systeem, verwoord in een jaarverslag en jaarplan; 
• het gebruik van goed onderhouden en geschikte middelen en materieel; 
• de inzet van deskundig en goed geïnstrueerd personeel en een goede interne en externe communicatie; 
• een proactieve houding van de leidinggevenden en het houden van toezicht op de naleving van de eigen 

veiligheids-en milieuregels alsmede die van opdrachtgevers en andere belanghebbenden. 
 
Wanneer omstandigheden of wet- en regelgeving wijzigen, of wanneer de directie hiertoe aanleiding ziet, wordt deze 
beleidsverklaring aangepast. In ieder geval minimaal één keer in de drie jaar wordt de beleidsverklaring opnieuw 
opgesteld en uitgegeven.  
Het voltallige personeel en belanghebbenden zullen op de hoogte worden gesteld van dit beleid. 
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