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Beleid Koninklijke Smals N.V. 
Koninklijke Smals is een waardevolle specialist in baggeren, baggermaterieel, zandwinning en  
internationaal watermanagement. Daarbij nemen we onze verantwoordelijkheid voor elke schakel in de 
keten. Van baggeren, ontwikkelen, onderzoeken, ontwateren tot het aanleveren van grondstoffen voor 
land- en gebiedsontwikkeling en de bouwindustrie. 

 
Bij alle activiteiten streven we naar een minimale milieubelasting als gevolg van ons werk. In alle aspecten 
van ons werk is ons doel om te zorgen voor een langdurige veilige samenleving. 

 
Missie  
Samen bouwen aan een veilige en prettige leefomgeving voor nu en later. 

 
Visie 
Koninklijke Smals is een internationaal opererende familieonderneming. Wij willen vooraanstaand en 
uniek blijven in het bieden van integrale oplossingen voor water-gerelateerde projecten en optimale 
benutting van vrijkomende grondstromen.  
 
We bedenken, ontwikkelen, realiseren, beheren en onderhouden land en waterwerken, waarbij we een 
minimale milieubelasting als gevolg van deze activiteiten nastreven gericht op een langdurige veilige 
samenleving. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen wordt er regelmatig in partnerships gewerkt. 
 
Smals wil op een financieel gezonde basis verantwoord groeien, met behoud van haar zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid. Groei wordt gerealiseerd door verbreding en schaalvergroting van onze activiteiten. 
Onze continu verbeterende organisatie beschikt hiertoe over gemotiveerde medewerkers met een 
bijpassend hoog kennisniveau. 

 
 
 
Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieubeleid 
Het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu vormt een integraal onderdeel van de 
totale bedrijfsvoering.  
 
Smals richt haar beleid op het voorkomen van: 

 persoonlijk letsel,  
 materiële- en milieuschade. 

In geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt, in overleg met de arbodienst en andere 
deskundigen, gezocht naar passend werk binnen de organisatie. 
 
Smals spant zich in om negatieve milieueffecten die haar bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken zoveel 
mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken en positieve milieueffecten zoveel mogelijk te bevorderen. 
Het milieubeleid richt zich daarom in het bijzonder op: 

 Het voldoen aan de relevante milieuwet- en regelgeving; 
 Het voorkomen van verspilling van natuurlijke hulpbronnen; 
 Het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van belasting van water, bodem en lucht; 
 Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor flora en fauna; 
 Een zuinig en schoon energiegebruik, waaronder mede begrepen is het reduceren van de CO2-

emissie; 
 Het reduceren van afvalstromen c.q. het inzetten hiervan als nuttig secundair product. 

 
Het beleid ten aanzien van kwaliteit staat in het teken van het behalen van het gewenste kwaliteitsniveau, 
zodat wij de klanttevredenheid behouden. Dit bereiken wij door continue in te spelen op veranderende 
marktomstandigheden. 
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Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet om te bereiken dat: 
- de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt door kansen te benutten en risico’s te 

elimineren of reduceren;  
- de relevante processen (methodes) binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd, en 

daarmee beheersbaar zijn; 
- de uitvoering en beheersing van de processen doeltreffend is; 
- de beschikbaarheid van middelen zeker wordt gesteld; 
- de processen worden bewaakt, gemeten, geanalyseerd en zo mogelijk verbeterd; 
- nieuwe medewerkers snel inzicht hebben in de methoden van werken (de relevante processen); 
- potentiële klanten inzicht hebben in het kwaliteitsmanagementsysteem; 
- er gewerkt wordt conform wettelijke- en andere overheidsverplichtingen. 

 
 
Het managementsysteem is een belangrijk instrument om de doelstellingen op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en milieu te realiseren en de voortgang te bewaken.  
 
Het uitvoeren van werkzaamheden volgens de geldende regelgeving, voorschriften en wettelijke 
bepalingen is een zorg en plicht van elke medewerker. Instructies dienen daartoe strikt te worden 
opgevolgd. Deze werkwijze moet er toe leiden dat Smals als organisatie op het vlak van kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en milieu continu verbetert en op een hoger niveau komt. 
 
 
Cuijk, 15-03-2018 

 
 
 
drs. Resie Reijnders RA 
Directievoorzitter / CFO 


