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Beleidsverklaring 
Betreft: Beleidsverklaring BK Ingenieurs Holding B.V. 

Datum: 18 februari 2016 

Contact: ir. P. Mulder 

  

 

BK Ingenieurs Holding B.V. bestaat uit BK Ingenieurs B.V., BK Bouw- & Milieuadvies B.V. en BK Professionals B.V. 

 

BK Ingenieurs heeft één centrale missie en visie vastgesteld, die door alle leidinggevenden en/of aandeelhouders 

wordt gedragen. Deze is ‘we gaan voor (minimaal) een 8. Een 8 voor klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid 

en rendement! 

 

BK Ingenieurs wil gezien worden als een toonaangevend adviseur en regisseur binnen de verschillende vakgebie-

den. BK wil de aantrekkelijkste werkgever zijn en hét opleidingsinstituut dat de beste medewerkers weet te wer-

ven, te boeien en te binden. Tevens wil BK een partner zijn bij het creëren van vindingrijke oplossingen voor de 

inrichting van de leefomgeving, dus  

Samen werken aan morgen 

 

Kernwaarden die wij hierbij belangrijk vinden, zijn: 

• Betrokken 

• Veelzijdig 

• Vernieuwend 

• Verantwoordelijk 

 

Iedere werknemer van BK Ingenieurs neemt bij de uitoefening van de activiteiten de grootst mogelijke zorg voor 

kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu in acht. Prioriteit is het voorkomen van (letsel)schade. 

 

In deze beleidsverklaring worden de beginselen uiteengezet om dit met elkaar te bereiken. Deze beleidsverklaring 

vormt tevens de basis van de milieudoelen die worden gesteld en gerealiseerd. Van iedere werknemer wordt ver-

wacht dat hij de beleidsverklaring begrijpt en uitdraagt dat hij een actieve bijdrage levert. De doelen lopen als een 

rode draad door de gehele organisatie en vormen samen één van de bindende factoren tussen de werkmaat-

schappijen. Omdat er een gemeenschappelijk doel is, ligt de verantwoordelijkheid voor de naleving diep veran-

kerd in de organisatie. 

 

‘Als gedreven en veelzijdig partner creëren wij oplossingen voor onze klanten en zijn wij regisseur bij het ontwik-

kelen van een leefomgeving met toekomstwaarde’. 

 

Bij de invulling van het beleid is bewust gekozen voor een integrale benadering van kwaliteit, arbeidsomstandig-

heden, veiligheid en milieu. Bij het uitvoeren van de diensten wil BK Ingenieurs voldoen aan de wensen, eisen en 

verwachtingen van de interne en externe klant en andere belanghebbenden, werkend binnen de wettelijke eisen 

en alle overige normen. De klanttevredenheid is voor BK Ingenieurs een belangrijke parameter.  

 

Daarnaast gelden de zorg voor milieuaspecten en de aandacht voor duurzaamheid als onderdelen die zijn verwe-

ven in de gehele bedrijfsvoering. Negatieve milieueffecten die worden veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van BK 

Ingenieurs dienen zoveel als mogelijk te worden voorkomen of dienen beperkt te worden. Onnodige milieubelas-

ting dient te worden voorkomen.  
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BK ingenieurs streeft naar continue verbetering van zijn prestaties. Alle activiteiten zijn erop gericht om een zo 

veilig mogelijke, minder milieubelastende, duurzame en efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen. BK Ingenieurs 

neemt zijn verantwoordelijkheid voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Hetzelfde geldt voor het milieu 

ter voorkoming van incidenten.  

 

BK ingenieurs communiceert en informeert zowel intern als extern over kwaliteit, arbeidsomstandigheden en mi-

lieu. Hij zorgt voor een goede voorlichting en instructie.  

 

De directie en alle leidinggevenden van BK Ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de boven-

staande doelstellingen en uitgangspunten. De directie zorgt ervoor dat voldoende middelen ter beschikking wor-

den gesteld en dat er controle op naleving plaatsvindt. 

 

De directie en leidinggevenden van BK Ingenieurs: 

 

Naam   Functie       Handtekening 

 

ing. A. Zijl  algemeen directeur BK Ingenieurs Holding B.V. 

 

 

R.G. Kaasenbrood  financieel directeur BK Ingenieurs Holding B.V. 

 

 

H. Vorsteveld  directeur Bouw- & Milieuadvies B.V. 

 

 

D.C. Blokland  directeur Bouw- & Milieuadvies B.V. 

 

 

ing. D.J. Wit  directeur BK Professionals B.V. 

 


