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Beleidsverklaring ISO 9001, ISO 14001 en VCA. 

Missie:
Van Stokkum Natuursteen is specialist in het realiseren van complexe bouwwerken in natuursteen. Met meer dan 100 jaar internationale ervaring 
staan wij garant voor hoge kwaliteit in zowel het voorstadium als de ondersteuning van het totale traject. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en 
duurzaamheid. Dat is Van Stokkum; Projecten in Natuursteen. 

Visie 

Als directie willen we de kansen op onvolkomenheden in de organisatie verkleinen door systematischer te werken en onderdelen volgens in een 
opgezet systeem vast te leggen, in het gehele bedrijf vanaf prijsvorming tot en met uitvoering en nazorg, met als secundaire voorwaarden dat er 
op gepasten vorm rekening wordt gehouden met de milieutechnische zaken waarin ons bedrijf een positieve rol kan spelen. 
Dit doel gezamenlijk na te streven, vast te houden en te continueren waarbij de missie wordt bereikt. 

ISO 9001 

ISO 9001 bij Van Stokkum is er op gericht om de interne en externe procedures gerichter onder controle te hebben. 
Een van de externe reden is dat de grotere aannemers het steeds meer als eis stellen dat hun onderaannemers in bezit van ISO 9001 zijn om 
met hen te kunnen samenwerken. Een volgende reden is dat er in aanbestedingen steeds meer wordt gevraagd om het certificaat. 

De interne reden is om onze interne organisatie beter te structureren, afspraken beter vast te leggen zodat er door eenieder een zelfde procedure 
wordt gevolgd en duidelijkheid creëren over de interne taakverdeling, zodat we niet meermaals tegen dezelfde fouten aanlopen. 

Het geeft vertrouwen aan de buitenwereld. Het bedrijf wordt hierdoor nog meer geprofessionaliseerd. 

ISO 14001 
Met ISO 14001 willen we aantonen dat we bezig zijn met het verbeteren van onze milieuprestaties. Deze norm wordt net zoals de ISO 9001-norm 
veel vereist door onze opdrachtgevers, met name de grotere landelijke aannemers. 
We willen hiermee laten zien dat ook wij ons steentje willen bijdragen aan de verbetering van het milieu. 

VCA 
Het Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid bij Van Stokkum is er op gericht onaanvaardbare risico's op het gebied van persoonlijk letsel van 
medewerkers en derden uit te sluiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen en tijdelijke medewerkers. Het aanpakken van de risico's 
bij de bron heeft de voorkeur. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de risico's tot een aanvaardbaar niveau teruggedrongen door 
passende beheersmaatregelen. Van Stokkum streeft er steeds naar de gezondheid en de veiligheid van het personeel en omstanders zo goed 
mogelijk te garanderen en het milieu zo min mogelijk te belasten. 

Het beleid is in de eerste plaats gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade. Wanneer zich onverhoeds 
toch een situatie voordoet waarin corrigerend moet worden opgetreden is het personeel hierop voorbereid door middel van instructies en 
opleidingen. 

Van Stokkum gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid voor veilig, gezond en milieubewust werken. Enerzijds heeft zij als werkgever de 
plicht zorg te dragen voor goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Anderzijds heeft zij het recht van de medewerkers te verlangen te 
werken met de ter beschikking gestelde middelen en volgens de van toepassing zijnde richtlijnen. De werknemer heeft daarbij altijd het recht en 
de plicht het werk te onderbreken wanneer er naar zijn redelijk oordeel direct gevaar bestaat voor hemzelf en/of derden. 

De uitgangspunten van het Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid zijn: 

• het vermijden van gevaren en risico's voor personeel en omstanders door gevaren ,en risico's tijdig te onderkennen en gepaste
beheersmaatregelen te nemen

• de medewerkers goed informeren en instrueren op het gebied van veilig, gezond en milieubewust werken
• Inzetten van deskundige vakmensen op diverse montage-disciplines.
• het werken met hoogwaardig materiaal en materieel afgestemd op de werksituaties
• rekening houden met VGM-aspecten bij de inkoop van materiaal en materieel
• op de hoogte blijven van ontwikkelingen op gebied van nieuw materiaal en materieel dat een positieve bijdrage levert aan veiliger,

gezonder en milieubewuster werken 
• het gratis ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en erop toezien dat deze op de juiste wijze worden gebruikt en

onderhouden
• het uitvoeren van periodieke VGM inspecties op de werkplek
• het motiveren van alle betrokkenen om de grootst mogelijke mate van veiligheid, milieubewustzijn, kwaliteit, orde en netheid na te streven
• de medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming en maatregelen die nodig zijn om de arbeidsomstandigheden te

verbeteren 
• het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM

Door de directie is de heer Bas van Gestel aangewezen als VGM- functionaris. 
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