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Voor Holland Drilling vormen de omgeving, duurzaamheid én de goede zorg voor Kwaliteit, Arbo, 
veiligheid en Milieu de kaders waarbinnen zij de organisatie inrichten en hun werkzaamheden 
verrichten. Het zijn volwaardige aandachtgebieden van het management en haar werknemers die 
zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 

• Omgeving & duurzaamheid: Wij creëren op integere wijze maatschappelijke waarde door het 
continu vinden van balans in investeringen ten aanzien van bedrijfscontinuïteit, 
bedrijfsprocessen, onze medewerkers en onze leef- en werkomgeving. Daarbij betrekken wij 
onze belangrijkste stakeholders en baseren wij ons op de geldende Wet- en Regelgeving. 
Daarnaast investeren wij waar mogelijk in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame 
oplossingen, zodat ook onze relaties in de keten hun duurzaamheid kunnen vergroten. Intern 
wordt het personeel jaarlijks geïnformeerd over duurzaamheid en worden de doelen omtrent 
duurzaamheid bekendgemaakt richting het personeel. 
 

• Duurzame inkoop: Holland Drilling zal bij inkoopbeslissingen naast de prijst, kwaliteit en 

levertijd van een product ook letten op sociale- en milieuaspecten. Bij de inkoop van goederen, 

zal Holland Drilling verschillende risico’s vermijden. Op deze manier zal Holland Drilling zich bij 

de inkoop van goederen distantiëren van eventuele slechte arbeidsomstandigheden, corruptie 

of discriminatie in de landen van herkomst. Jaarlijks zal Holland Drilling MVO-risico’s 

(maatschappelijk verantwoord ondernemen) identificeren, voorkomen en verminderen. 

 

• Kwaliteit: wij streven ernaar om altijd te voldoen aan de overeengekomen eisen en specificaties 

van onze klanten.  

 

• Mensenrecht: Iedereen heeft mensenrechten en iedereen heeft het recht alle mensenrechten te 
kunnen uitoefenen. Het recht op gelijke behandeling is dus onderdeel van alle mensenrechten. 
Om gelijkheid in mensenrechten te bereiken, zijn soms maatregelen nodig. 

 
Holland Drilling respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).  
Wij hebben expliciet aandacht voor de volgende aspecten in onze waardeketen:  
o Geen discriminatie;  
o Geen kinder- en dwangarbeid;  

o Vrijheid van meningsuiting;  

o Gelijke kansen voor iedereen; 

o Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;  

o Werken in rechtvaardige en redelijke arbeidsomstandigheden.  
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Verschillende aspecten met betrekking tot UVRM zijn uitgewerkt in de CAO en 
bedrijfsvoorschriften. Voor meldingen van eventuele schendingen heeft Holland Drilling een 
vertrouwenspersoon. 
 

• Ethiek: Holland Drilling duldt enkel een correct ethisch gedrag van zowel haar werknemers als 
haar leveranciers. De normen en waarden de welke we nastreven moeten ons helpen onze 
bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken. 
 
Holland Drilling is tegen corruptie, concurrentiebeperkende praktijken, fraude, witwassen en 
omkoping en zal zich inspannen om zich als organisatie te distantiëren van dergelijke praktijken. 
 
Holland Drilling heeft als organisatie procedures en richtlijnen opgesteld om belangenconflicten 
te voorkomen. Wanneer Holland Drilling meent niet in staat te zijn om een belangenconflict op 
welke manier dan ook te beheersen, dan kan Holland Drilling dienstverlening aan deze klant 
weigeren 
 

• Informatiebeveiliging 

Het managementsysteem van Holland Drilling is opgebouwd op basis van de ISO 27001 norm en 

voldoet aan de gestelde eisen van deze norm. De informatiebeveiliging richt zich op de volgende 

drie aspecten van de informatievoorziening: 

✓ beschikbaarheid, de informatie moet op de gewenste momenten beschikbaar zijn. 

✓ integriteit, de informatie moet juist en volledig zijn en de informatiesystemen moeten juiste 

en volledige informatie opslaan en verwerken. 

✓ vertrouwelijkheid, de informatie moet alleen toegankelijk zijn voor degene die hiervoor 

bevoegd is. 

Het managementsysteem is erop ingericht om de Beschikbaarheid, Integriteit en 

Vertrouwelijkheid ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie te waarborgen en 

continu te optimaliseren. Hierbij zal Holland Drilling zich altijd inzetten om te voldoen aan alle 

eisen in verband met informatiebeveiliging die voor de organisatie van toepassing zijn. Daarin is 

een belangrijk uitgangspunt het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de AVG 

(Privacywetgeving). Holland Drilling is continu met de klant in contact om op ook de klant 

bewust te maken van het belang van informatiebeveiliging in de dagelijkse operatie van de 

organisatie. 

 

Holland Drilling is continu bezig met het kijken naar mogelijkheden tot continue verbetering van 

het systeem voor informatiebeveiliging.   

 

• Arbo/veiligheid: wij streven maximaal naar het voorkomen van ongevallen, letsel en schade aan 

de gezondheid en het welzijn van een ieder die voor of namens ons werkt. De geldende 

Arbowet- en Regelgeving en normering conform onze certificeringen dient hierbij als 
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minimumeis. Dit beleid krijgt verder vorm door middel van onderstaande veiligheidswaarden 

waaraan iedereen die onder het gezag en verantwoordelijkheid van Holland Drilling werkt zich 

conformeert, te weten: 

• Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen veiligheid. 

• Ik spreek anderen aan op onveilig werken. 

• Ik onderneem actie in geval van onveilig werken, wanneer nodig stop ik het werk. 

• Ik sta open voor opmerkingen over mijn veiligheidsgedrag, ongeacht wie dit geeft en welke 

functie diegene heeft. 

• Ik rapporteer alle (bijna)-ongevallen om anderen hiervan te kunnen laten leren. 

• Ik ben bekend met de 10 regels voor zorgvuldig en zorgzaam werken. 

 

• Milieu: Holland Drilling streeft naar een leefbare toekomst voor iedereen. Duurzaam 

ondernemen ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarmee meer een missie 

dan een opdracht. Wij staan voor een verantwoorde manier van functioneren, zodat milieu, 

economie en mens er gezamenlijk beter van worden. Wij doen dit niet omdat het wettelijk of 

normatief moet maar vanuit overtuiging.  

 

Holland Drilling zal heeft procedures en richtlijnen opgesteld om plaatselijke milieuvervuiling en 

het schaden van gezondheid en veiligheid te voorkomen. Verder zal Holland Drilling zich continu 

willen verbeteren op de verduurzaming van energieverbruik en het gebruik van water.  

 

Wij voorkomen onnodige belasting van of schade aan het milieu en hinder aan de omgeving. De 

geldende Milieuwet- en Regelgeving en normering conform onze certificeringen dient hierbij als 

minimumeis. Daarnaast wordt beperking van de CO2-uitstoot steeds belangrijker. Om deze 

reden is deze norm sinds begin 2021 in het bestaande kwaliteitssysteem opgenomen. 
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Holland Drilling B.V.  geeft invulling aan deze uitgangspunten door middel van het hiervoor 
ingerichte managementsysteem overeenkomstig de NEN-EN-ISO 9001:2015”, de norm 
“Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizen legbedrijven” versie november 2019 en het 
geïntegreerde VGM-systeem met de eisen in de norm “VCA** versie 2017/6.0”.  
 
Het management is verantwoordelijk voor juiste, volledige en tijdige implementatie hiervan. Zij stelt 
de benodigde middelen beschikbaar om het managementsysteem te beheren en de prestaties op 
het gebied van omgeving, duurzaamheid, kwaliteit, arbo en milieu continu te verbeteren.  
 
Deze beleidsverklaring is bekend gemaakt en begrepen door iedereen die onder het gezag en 
verantwoordelijkheid van Holland Drilling B.V.  werkt. Van onze partners en leveranciers verwachten 
wij een gelijkwaardige visie op de omgeving, duurzaamheid, kwaliteit, arbo en milieu.  
 
Deze beleidsverklaring is beschikbaar voor iedere geïnteresseerde. 
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