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1. DOEL 

De directie geeft in de directieverklaring weer op welke wijze zij het beleid van het bedrijf wil uitvoeren en uitdragen. 

2. VERKLARING 

Nelissen Steenfabrieken, fabrikant van gevelstenen en gevelisolatiesystemen, biedt al 4 generaties producten aan van de 
hoogste kwaliteit. De rijke geschiedenis van dit bedrijf begon bijna 100 jaar geleden, toen Nelissen zich als lokaal familiebedrijf 
op de binnenlandse markt profileerde. Vandaag de dag heeft het bedrijf zich ontpopt tot een grote speler op de internationale 
markt met een capaciteit van 185 miljoen stenen gerekend in module 50. In samenwerking met onze klanten, leveranciers en 
andere ketenpartners zijn we voortdurend bezig met het creëren van een duurzaam bouwproduct, een steen voor elke stijl. 

Centraal hierbij staan een optimale dienstverlening, een continue verbetering, een continue kwaliteitsbewaking en een 
permanente focus op efficiëntie en kostenbeheersing binnen het kader van een geïntegreerd beleid rond veiligheid, algemeen 
welzijn, milieu, kwaliteit en energie.  

Het verzekeren van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers op de werkvloer ziet Nelissen 
Steenfabrieken als haar plicht als werkgever. Daarnaast zal Nelissen Steenfabrieken zich ook engageren tot het steunen van 
sociale projecten in binnen- en buitenland. Daarom zal zij: 

 alles in het werk stellen om persoonlijke letsels en schade te voorkomen door proactief te werken en te denken en 
door alle nodige middelen ter beschikking te stellen; 

 aangename, veilige en gezonde werkomstandigheden creëren om zo het ziekteverzuim tot een minimum te 
beperken; 

 frequente overlegmomenten inlassen om met korte lijnen de werksfeer en werkomgeving te bevorderen; 

 actief deelnemen aan sociale projecten; 

 anti-slavernij promoten in en rond hun activiteiten.  

Milieu & klimaatdoelstellingen 2030-2050 vormen een essentieel onderdeel van het beleid. De zorg voor en bescherming van 

het milieu en het klimaat is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Er wordt belang gehecht aan de betrokkenheid van 
alle personen die voor Nelissen Steenfabrieken werken. Door de implementatie van het milieumanagementsysteem 
ISO14001, streeft Nelissen Steenfabrieken naar continue verbetering van de milieuprestaties. Nelissen Steenfabrieken streeft 
er naar de milieu-impact van haar activiteiten tot een minimum te beperken door ondermeer: 

 het zo efficiënt mogelijk inzetten van grondstoffen en hulpmiddelen; 

 de overlast van geluid en stof naar de omgeving tot een minimum te reduceren; 

 afval waar mogelijk te voorkomen en maximaal te sorteren met het oog op recyclage of hergebruik; 

 in orde te zijn met de relevante milieu wet- en regelgeving; 

 verantwoorde investerings- en aankoopkeuzes maken; 

 een aankoopbeleid dat milieu- en klimaatvriendelijke producten en diensten ondersteunt; 

 georganiseerde overlegmomenten voor de buurt met als doel feedback te verkrijgen en informatie te verstrekken; 

 te investeren in nieuwe technologieën om CO2 te reduceren. 
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Nelissen Steenfabrieken verbindt er zich toe zijn KMS uit te bouwen en te onderhouden overeenkomstig de bepalingen van 
ISO 9001. Het doel is de prestaties op gebied van kwaliteit continu te verbeteren. Focus wordt hierbij o.a. gelegd op: 

 het voortdurend streven naar een optimale klantentevredenheid; 

 het voortdurend streven naar een optimale kwaliteit van de eindproducten; 

 het voortdurend optimaliseren v/d interne processen;  

 het versterken van de professionele relatie tussen stakeholders en de onderneming; 

 het permanent streven naar een optimale organisatiestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden; 

 het uitvoeren van periodieke controles, interne audits en beoordelingen op alle activiteiten/diensten die mogelijk 
gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van onze producten; 

 het selecteren van leveranciers en onderaannemers op basis van vooraf gedefinieerde eisen en verwachtingen. 

Vanuit de relevante (milieu) wet- en regelgeving, en vanuit het oogpunt van optimalisering van de bedrijfsvoering 
streeft  Nelissen steenfabrieken tevens naar continue verbetering van de energie-efficiency in haar bedrijfsvoering. Het 
realiseren van het  energiebeleid is door Nelissen steenfabrieken NV bewerkstelligd door een volwaardig 
energiezorgsysteem op te zetten waarin: 

 het energieverbruik systematisch wordt beoordeeld; 

 de energiestromen in kaart worden gebracht en worden bijgehouden; 

 energiebesparende maatregelen worden gepland en worden uitgevoerd; 

 het resultaat van die energiebesparende maatregelen periodiek wordt beoordeeld; 

 geplande activiteiten ter verbetering van de energie-efficiency voortdurend worden geactualiseerd. 

Om het energiebeleid ten uitvoer te brengen, is een energiedeskundige aangesteld en worden jaarlijks financiële middelen 
ter beschikking gesteld om energie-efficiëntie na te streven op een lange termijn. Het uitgangspunt is om ter beschikking 
staande middelen en tijd zo effectief mogelijk in te zetten door een pragmatische werkwijze te volgen. Voor het realiseren 
van het energiebeleid wordt door Nelissen steenfabrieken voortdurend gestreefd naar: 

 het meten, registreren en controleren van de verschillende energieverbruik gegevens; 

 het onderzoek doen naar de oorzaken van afwijkingen in energie-efficiency en het nemen van mogelijke 
preventieve maatregelen; 

 het actief betrekken van de medewerkers bij de uitvoering van het energiebeleid; 

 het op natuurlijke momenten zorgvuldig beoordelen van energiezuinige alternatieven; 

 een aankoopbeleid dat energie-efficiënte producten en diensten ondersteunt; 

 het opwekken van groene stroom; 

 het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving; 

 het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT); 

 het nemen van passende en rendabele maatregelen op het gebied van techniek, organisatie en gedrag. 

De continuïteit van gerichte bijsturing van het beleid of het verbeteren van processen wordt gewaarborgd door het doorlopen 
van de 4 stappen van het PDCA model en dit conform de normeisen ISO9001:2015 en ISO14001:2015. Om dit alles te kunnen 
verwezenlijken engageert de directie van Nelissen Steenfabrieken zich om de nodige middelen ter beschikking te stellen om 
de beoogde milieu-, kwaliteits- en energiedoelstellingen en doelstellingen m.b.t. veiligheid, welzijn en gezondheid te bereiken 
en te behouden. Dit op gebied van infrastructuur, materieel en de competenties van, informatie naar en de opleiding van haar 
werknemers. Jaarlijks worden concrete doelstellingen en KPI’s geformuleerd en op geregelde tijdstippen geëvalueerd. 
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Voor de realisatie van dit beleid is de betrokkenheid en engagement van iedere werknemer van zeer groot belang. Daarom 
zullen zij geïnformeerd en gemotiveerd worden zodat zij zich bewust zijn van het SHEQ-beleid. Daardoor zorgt iedere 
medewerker er op zijn/haar beurt voor dat individuele verantwoordelijkheden genomen worden op vlak van veiligheid en 
welzijn, milieu, kwaliteit en energie. Ieder gebrek, iedere onveilige situatie of (bijna) ongeval en iedere calamiteit op vlak van 
milieu, kwaliteit en energie wordt onmiddellijk aan een directe leidinggevende gemeld waarbij directe feedback aan de 
werknemer wordt gegeven. 

Deze beleidsverklaring zal jaarlijks herbekeken worden tijdens de management review en indien nodig aangepast of 
aangevuld worden in functie van de ervaringen en de situatie op dat moment teneinde een continue evolutie te verzekeren in 
dit beleid en het bijhorende KMS. 

 

De directie. 


