
 
 
 
 

 
 

Procedure 
Versie 
Datum 
Pagina 

1.2.1 
01 
01-10-2019 
1/5 

 

 

1.2.1 BELEIDSVERKLARING   

 

 

    Op 2 november 1959 ging wijlen J.C.A. van Dalen van start met een eigen 

transportbedrijfje. De ervaring had hij meegekregen van zijn schoonvader, wijlen Willem 

Hegeman. Al snel bleek dat Van Dalen verder ging en breidde haar activiteiten uit met sloop- 

en grondwerken, rioleringen leggen en bodemsanering. 

Tijdens de jaren ’70 verspreidden de activiteiten zich niet enkel in Huissen, maar ook steeds 

meer in omliggende gemeenten. In 1979 werd de eerste afvalcontainer door Van Dalen 

geplaatst. De maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van een schoon milieu 

stimuleerde deze activiteit tot een eigen afvaloverslag en sorteercentrum in de jaren ’80 en 

de uitbreiding van de recyclingactiviteiten op ‘t Looveer vanaf de jaren ’90. Ook werd een 

start gemaakt met asbest saneren. 

Over de jaren werd de dagelijkse leiding overgedragen aan Theo en Antoine van Dalen. Zij 

hebben het bedrijf decennia lang met hart en ziel geleid en het gebracht tot een begrip in de 

regio. Helaas sloeg het noodlot toe binnen de familie en kwam Antoine na een ziekbed in 

november 2017 te overlijden. 

Om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst en de nieuwe generatie is Van Dalen B.V. 

medio 2018 opgesplitst in twee bedrijven, Van Dalen Huissen B.V. en Van Dalen Infra & 

Milieu B.V.. Beide bedrijven gaan zich richten op- en ontwikkelen in hun eigen disciplines 

maar zullen nauw blijven samenwerken om hun relaties de kwaliteit en service te kunnen 

bieden die zij gewend zijn. Per 1 januari 2020 is Van Dalen Sloop & Asbest B.V. ontstaan uit 

een afsplitsing van Van Dalen Huissen B.V. 

De dagelijkse leiding van Van Dalen Sloop en Asbest B.V. ligt in handen van Dick van Dalen. 

Hij wordt bijgestaan door een groep zeer gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. 
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Binnen Van Dalen Sloop en Asbest B.V. kunnen de navolgende productgroepen worden  

onderscheiden; 

   

Sloopwerkzaamheden en asbestsanering 

- Sloopwerkzaamheden 

- Asbestsaneringswerkzaamheden 

 

  Bovengenoemde activiteiten worden op diverse wijzen uitgevoerd, te weten: 

  - zelfstandig; 

  - als divisie; 

  - complementair (door samenwerking van de verschillende divisies); 

  - in combinatie met andere bedrijven; 

  - in regie. 

 

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. streeft ernaar om haar activiteiten uit te voeren op een 

economisch rendabele, maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste wijze, waarmee we 

willen bereiken dat we voldoen aan specificaties en gerechtvaardigde verwachtingen van 

opdrachtgevers en door de wetgever gestelde eisen binnen de randvoorwaarden van 

techniek, budget en levertijd. 

Om deze beleidsdoelen te realiseren, is een zorgsysteem ontwikkeld voor totale kwaliteit,  

arbeidsomstandigheden en milieu, dat alle relevante activiteiten van Van Dalen Sloop en 

Asbest B.V. omvat. 

Het KAM-zorgsysteem is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA**-eisen, waar  

nodig geïntegreerd met SC-530* asbest verwijderen en veilig en milieukundig slopen SVMS-

007. Daarnaast voldoet ons kwaliteitssysteem aan de eisen van de CO2 prestatieladder 

niveau 4. 

(* waar sc-530 staat vermeld is bedoeld het certificatieschema voor asbestverwijdering) 
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Van Dalen Sloop en Asbest B.V. voldoet aan alle eisen ten aanzien van onderstaande  

certificeringen: 

 

 NEN-EN-ISO 9001:2015; 

 VCA**; 

 SC-530 asbest verwijderen; 

 Veilig en milieukundig slopen SVMS-007; 

 CO2 Prestatieladder Niveau 4 

 CO2 Prestatieladder 

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. is CO2-prestatieladder niveau 4 gecertificeerd. Het 

certificeren volgens deze CO2-prestatieladder is voor ons een extra stimulans om de 

reductiedoelstellingen en -initiatieven verder uit te breiden. De belangrijkste doelstellingen 

zijn het terugbrengen van het brandstofverbruik van het wagenpark en het reduceren van 

het elektriciteitsverbruik. De directie stelt hiervoor de benodigde capaciteit en middelen 

beschikbaar. Medewerkers worden opgeleid en getraind, zodat zij binnen hun eigen 

verantwoordelijkheidsgebied een bijdrage leveren aan de uitvoering van het milieubeleid. Dit 

vergt immers de inzet van de gehele organisatie. 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid blijft voor Van Dalen Sloop en Asbest B.V. een prioriteit. We trachten ons op 

dit punt maximaal te onderscheiden. Dit doen we niet alleen door met onze kennis en 

advisering afvalstromen terug te dringen en afvalstromen gescheiden in te zamelen, maar 

ook door het maximaliseren van hergebruik van (mono)stromen zoals: puin, beton en asfalt. 

Natuurlijk spannen wij onszelf ook in om het milieu met onze activiteiten zo min mogelijk te 

belasten. Zo hebben wij geïnvesteerd in schonere auto’s, machines en roetfilters om de 

emissie te minimaliseren en het verbruik te verminderen. Ook proberen wij met een 

efficiëntere planning van onze voertuigen en machines en minder draaiuren het milieu 

minder te belasten. Voor het recyclen van materialen heb je zuivere afvalstromen nodig. Dit 

begint met de scheiding bij de bron, maar natuurlijk is ook onze eigen sortering van belang. 

Een groot gedeelte van bouw- en sloopafval bestaat uit beton, steenpuin en asfalt. Deze 

afvalstromen worden op ons eigen terrein gerecycled tot toepasbaar materiaal in de 

wegenbouw en als grondstof in de beton- en asfaltindustrie. Van Dalen Sloop en Asbest B.V. 
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heeft hierin al jarenlang knowhow opgebouwd door op grote schaal betonafval te recyclen 

en te hergebruiken als grondstof. Samen met onze klanten zoeken wij naar klantgerichte en 

innovatieve en duurzame oplossingen voor afval- en grondstofvraagstukken. Van Dalen Sloop 

en Asbest B.V. werkt met uiterst gemotiveerde en kwalitatief goed opgeleide medewerkers, 

die op een verantwoorde manier hun functie vervullen. Een actief veiligheids- en 

milieubeleid wordt gevoerd ter voorkoming van ongevallen en persoonlijk letsel en het 

voorkomen van milieuschades, waarbij de veiligheid voor derden wordt gewaarborgd. 

Missie 

Van Dalen Sloop en Asbest B.V. streeft naar oplossingen voor haar activiteiten om een 

bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. Samen moeten we werken aan een 

schonere omgeving. Deze missie is de basis voor het te voeren beleid. In het kader van 

hiervan stelt Van Dalen Sloop en Asbest B.V. zich tot doel om voortdurend: 

 met onze dienstverlening een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame 

samenleving; 

 ontwikkelen van efficiëntere, hoogwaardige en duurzamere bedrijfsprocessen; 

 zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving; 

 te streven naar een rendabele bedrijfsvoering, zodat continuïteit wordt gewaarborgd; 

 te streven naar klanttevredenheid; 

 milieubelasting van lucht, water en bodem te beperken. 

 door het voortdurende uitdragen van ons beleid, alsmede het doorvoeren van 

maatregelen, leveren wij onze bijdrage. 

Ambities 

   

Als doelstelling van de onderneming geldt: 

 

  Door het continu verbeteren van de interne organisatie komen tot een optimalisatie van het  

  kwaliteitsniveau van de door Van Dalen Sloop en Asbest B.V. geleverde diensten, waardoor de  

afnemers beter bediend kunnen worden en zo een duurzame samenwerking gewaarborgd 

blijft. 
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Intern hebben wij een aantal doelstelling geformuleerd. De belangrijkste zijn: 

 klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren; 

 toolboxen houden; 

 werkplekinspecties uitvoeren; 

 gedragscodes actualiseren; 

 ziekteverzuim laag houden; 

 streven naar het behouden van het uitblijven van ongevallen met verzuim; 

 investeren in schoner materieel; 

 bedrijfsprocessen verder optimaliseren; 

 duurzamere kantoorartikelen gebruiken. 

De actieve inzet van alle medewerkers is vereist om bovenstaande doelstellingen te  

realiseren. Daartoe verplicht Van Dalen Sloop en Asbest B.V. zich om medewerkers 

voortdurend te stimuleren, voor te lichten en te trainen. Door terugkoppeling van de 

opgedane ervaringen wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van het KAM-

zorgsysteem. Middels het systeem van planning – actie – controle – terugkoppeling verwacht 

de directie een systeem van continue verbetering. 

 

  De gevolgen van tekortkomingen, ongevallen en schade dienen zoveel mogelijk beperkt te  

worden. De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid, voor het scheppen en in stand 

houden van efficiënte werkprocedures, het streven naar continue verbetering, goede 

veiligheids- en arbeidshygiënische omstandigheden wordt door de directeur aanvaard.  

 

Het Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid is in alle gelederen van de organisatie geïmplementeerd 

volgens een systeem dat voldoet aan de bovengenoemde normen zoals beschreven in het 

handboek “Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu” 

 

  Huissen, 1 oktober 2019    

 

 

 

  D.J. van Dalen 

  Directeur  


