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KVGM beleidsverklaring ICS Groep BV 
 
 
 
Bij ICS Groep BV is de aandacht voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu / energie (KVGM) volledig ingebed in de bedrijfscultuur. De 
organisatie realiseert zich dat zij deel uitmaakt van een macro economisch systeem, en neemt daarin haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
 
ICS Groep BV streeft naar continue verbetering van KVGM, en formuleert periodiek beleid en gerichte doelstellingen en zorgt voor gerichte 
bewaking en opvolging hiervan. 
 
Het management is verantwoordelijk voor de kennisoverdracht van relevante informatie naar alle betrok ken functies en niveaus binnen 
de organisatie. Enerzijds is dit een belangrijke voorwaarde voor continue verbetering, anderzijds creëert het betrokkenheid bij alle 
medewerkers. 
 
ICS Groep BV stelt zich tot doel: 

• Verantwoordelijk om te gaan met KVGM; 
• Relevante wet- en regelgeving ten volle na te leven; 
• KVGM doelstellingen te definiëren en op te volgen, en zo te werken aan continue verbetering. 

 
ICS Groep BV zal om dit doel te bereiken: 

• Ontwikkelingen op KVGM gebied volgen en proactief beoordelen op effecten voor de bedrijfsvoering; 
• Aan toeleveranciers en (onder-)aannemers ten aanzien van producten en/of diensten dezelfde eisen stellen als gelden voor de 

eigen organisatie; 
• Periodiek haar doelstellingen evalueren en bijstellen; 
• Open communiceren rond KVGM met de voor haar relevante instanties en organisaties (belanghebbende partijen); 
• Een stimulerende rol spelen in ontwikkeling van het milieubewustzijn van al haar personeel;  
• Middelen beschikbaar stellen om dit beleid uit te kunnen voeren; 
• Medewerkers aanstellen voor de ondersteuning van het KVGM beleid. 

 
Op deze wijze worden binnen de wettelijke, maatschappelijke en economische kaders, risico’s en kansen geïdentificeerd waarop adequaat 
gereageerd kan worden. 
 
Centrale Items binnen het KVGM beleid zijn: 

• Voldoen aan eisen en verwachtingen van de klant; 
• Voorkomen van persoonlijk letsel / ongevallen; 
• Voorkomen van materiële- en milieuschade; 
• Streven naar continue verbetering op het gebied van KVGM; 
• Streven naar reductie van energieverbruik / reductie Co2 uitstoot; 
• Zoeken naar gebruik van alternatieve brandstoffen en of gebruik van groene stroom en compensatie. 
• Duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 
De KVGM beleidsverklaring zal jaarlijks worden geëvalueerd en, zo nodig, worden aangepast.  
De KVGM beleidsverklaring is, via onze website, beschikbaar voor alle stakeholders van ICS Groep BV. 
 
Bart van der Sluijs 
Algemeen Directeur ICS Groep BV 
 
 



 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


