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Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu  
 
 
Plubos Kabeltechniek B.V., gevestigd te Alkmaar (REI nr E-16780), is een landelijk opererende onderneming op het 
gebied van infrastructurele elektrotechnische aanneming. De werkzaamheden op locaties van opdrachtgevers worden 
uitgevoerd in de vorm van projecten. Service en onderhoud vindt plaats op contractbasis of als incidentele activiteit. 
 
Met deze KVG&M-beleidsverklaring maakt de directie aan medewerkers en belanghebbenden kenbaar dat het 
bedrijfsbeleid mede gericht is op het behoud van veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en het haar 
omringende milieu. 
 
Hierbij verklaart de directie van Plubos Kabeltechniek B.V. actief mee te werken bij het voeren van een kwaliteit, 
veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid. Wij richten ons hierbij op het voorkomen van ongevallen en persoonlijk letsel, 
het vermijden van veiligheids- en milieurisico's. Wij zullen adequaat handelen bij calamiteiten om materiële en 
milieuschade te voorkomen.  
 
De vereisten welke onder meer de overheid en de klant op het gebied van KVG&M stellen zijn voor Plubos een minimale 
standaard waar zoveel mogelijk aan wordt voldaan. 
 
Het beleid omvat het onderhouden van een veilige en gezonde werkomgeving en maatregelen overeenkomstig eigen 
normen, de eisen van opdrachtgevers alsmede wettelijke en andere eisen en de zorg voor de veiligheid van derden. De 
klant kan daarbij rekenen op een constante kwaliteit van het niveau dat hij verlangt. 
 
Wij zullen er naar streven om alle voorzienbare gevaren te elimineren voor het voorkomen van beroepsziekten, brand en 
schade aan eigendommen. Aan veiligheid in de bedrijfsvoering zal de hoogste prioriteit worden toegekend.  
 
Verlies door ongevallen kan men voorkomen door goed management, gecombineerd met actieve betrokkenheid van alle 
werknemers. Beheersing en optimalisering van situaties en omstandigheden is een directe verantwoordelijkheid van de 
directie, samen met managers en werknemers. Als bedrijf streven wij naar een continue verbetering op het gebied van 
kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Tweejaarlijks stellen wij hiervoor een actieplan op en zullen wij de bereikte 
verbeteringen evalueren.  
 
Het Milieumanagementsysteem is gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO 14001:2015. 
 
Alle medewerkers werken bewust mee aan de beheersing van veiligheid en het voorkomen van milieurisico's zoals door 
Plubos Kabeltechniek B.V. wordt vereist bij het uitvoeren van alle werkzaamheden. Alle werknemers zullen hun 
werkzaamheden op de juiste wijze uitvoeren, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde procedures en de bijbehorende 
filosofie. Procedures en instructies worden onder toezicht van de Directie geïmplementeerd en periodiek geëvalueerd. 
 
De directie verwacht, en zal er op toezien, dat alle medewerkers zullen bijdragen aan het tot uitvoer brengen van het 
kwaliteit, veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid van Plubos Kabeltechniek B.V. door betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.  
 
Plubos is gecertificeerd conform de BRL 6000-AB:2016 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL-procescertificaat 
voor installeren van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties met het toepassingsgebied: 

Uitvoeren van installatiewerkzaamheden aan: 

• Middelgrote elektrotechnische installaties (tot en met 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen 
(6000-02:2016) 

• Grote elektrotechnische installaties (>3 x 80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen.  
(6000-03:2016) 

 
De directie verklaart, dat haar beleid erop gericht is blijvend te voldoen aan de eisen, zoals die zijn omschreven in 
voornoemde ISO 14001 en BRL 6000. 
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