Ootmarsum, 5 juli 2018

Beleidsverklaring: Kwaliteit-, Arbo- & Milieubeleid
Terra Agribusiness b.v. en Agro-NRG b.v. zijn opgericht om bij te dragen aan het imago van de
Nederlandse agrarische sector als een gerespecteerde bedrijfstak waar hardwerkende mensen
hoogwaardig veilig voedsel maken, rekening houdend met een duurzame leefomgeving.
Dit doen zij door het bieden van landbouwkundig onderzoek, milieukundig onderzoek en vergroten
van de duurzaamheid door het bieden van complete (levering, plaatsing en onderhoud) op maat
gemaakte Zon-PV installaties.
Inmiddels is Agro-NRG b.v. ook uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van hoogwaardige
Zon-PV systemen in andere bedrijfssectoren.
Onze missie vormt de basis voor de strategie en het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid, van
waaruit Terra Agribusiness en Agro-NRG streven naar tevreden klanten, een prettige en veilige
werkomgeving voor haar medewerkers en een duurzame ontwikkeling van de organisatie in de
maatschappij.
Vanuit het beleid worden lange en korte termijn doelstellingen bepaald en gefaseerd in de organisatie
ingevoerd om daarmee te voldoen aan de ISO 9001;2015 en 14001;2015 norm.
Binnen de norm van ISO 9001;2015 zijn 8.3.2 t/m 8.3.6 niet van toepassing verklaard.
De directie voelt zich verantwoordelijk om voortdurend:


Te streven naar efficiënte, technologische kennis en rendabele bedrijfsvoering;



Kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te leveren;



Een actief veiligheids- en milieubeleid te voeren;



Medewerkers te motiveren en stimuleren in hun ontwikkeling;



Te werken aan het verminderen van de milieubelasting;



Leveranciers te motiveren te voldoen aan de kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen;



De geldende wet- en regelgeving te respecteren en na te leven.



Onafhankelijk op te treden: Terra Agribusiness b.v. verklaart dat zij bij het verrichten van
veldwerk zoals is omschreven in de SIKB 1000 / 2000 niet tevens eigenaar is van de te
onderzoeken partij. Tevens zullen opdrachten van zusterbedrijven of het moederbedrijf (indien
deze eigenaar zijn van de te onderzoeken partij) worden geweigerd.

Door het voortdurend uitdragen van ons beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en milieu en het
vroegtijdig reageren op ontwikkelingen, streven wij naar continue verbetering van onze prestaties.
Continue ontwikkeling en verbetering zien wij als een verantwoordelijkheid van iedere medewerker.
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