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Ballast Nedam wil het meest competitieve en kosten efficiënte bouwbedrijf zijn. We sluiten geen compromis als 
het om kwaliteit gaat. Onze kwaliteit komt terug in onze mensen, processen of materialen. Zij zijn de 
ingrediënten die samen de kwaliteit vormen waar wij voor staan in onze kenmerkende projecten. 

De specifieke kwaliteitsdoelstellingen en de bijbehorende prestatie-indicatoren worden jaarlijks in het 
Businessplan vastgelegd. Deze doelstellingen worden vertaald in acties die worden opgenomen in planningen 
en plannen waarop gerapporteerd wordt. 

Ballast Nedam beschouwt kwaliteit, de beheersing van processen, voortdurende verbetering en klantgericht 
denken als een van de belangrijkste factoren voor continuïteit en winstgevendheid. Ballast Nedam streeft naar 
het implementeren en onderhouden van een efficiënt, en effectief management systeem met als doel het 
toevoegen van waarde aan de maatschappij, economie, de omgeving waarin we werken en het verbeteren 
van 'operational excellence' met als uiteindelijke doel het streven naar klanttevredenheid. 

Ballast Nedam voert de activiteiten en diensten uit en zorgt hierbij dat dit voldoet aan de lokale en 
internationale wet- en regelgeving en aan de klanteisen en conform onderstaande kwaliteitsprincipes: 
• Het behalen en te streven naar het overtreffen van de klanttevredenheid. We begrijpen de verzoeken en 

verwachtingen van onze klanten en bouwen aan langdurige relaties op basis van vertrouwen; 
• Het werken volgens één kwaliteitssysteem met vastgestelde processen en procedures die gelden voor de 

gehele organisatie; 
• Ballast Nedam Construction is gecertificeerd en werkt volgens NEN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagement, 

NEN-ISO 14001 Milieumanagement, CO2 Prestatieladder, NEN-ISO 45001 Management voor gezond en 
veilig werken en de VCA ** (VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers); 

• Inzetten van gekwalificeerd personeel; 
• Het borgen van kwaliteit door een onafhankelijke afdeling en het verplicht gebruiken daarvan; 
• Sleutelposities voor kwaliteitsborging en procesmanagement toe te kennen aan de QA/QC afdeling; 
• Het registeren, analyseren en rapporteren van afwijkingen volgens verplichte systemen en tijdig opvolgen 

hiervan; 
• Het aanspreken van medewerkers op hun houding, gedrag, en werkethiek; 
• Het controleren van de kwaliteitsprestaties van onze zakelijke partners, onderaannemers en leveranciers 

om ervoor te zorgen dat hun kwaliteitsprestaties overeenkomen met onze doelstellingen. 

De directie van Ballast Nedam Construction is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het werken 
volgens dit Bedrijfshandboek en het behalen van de geformaliseerde doelstellingen. Zij zullen hun 
betrokkenheid voor het behalen van de doelstellingen uiten door het beschikbaar stellen van de benodigde 
mensen, middelen en systemen, het actief uitdragen en promoten van het kwaliteitsbeleid en het 
bespreekbaar maken en acties ondernemen bij het niet naleven ervan. 

27-02-2020 
Martijn Smitt &--- 
Executive Director Ballast Nedam Construction 

I BNC-BP-08-M-05 rev 1 
Pagina 1 van 1 


