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Inleiding 
BK Groen is als groep bedrijven actief als producent en leverancier van secundaire (bio)brandstoffen en uit renewa-
bles van groen-hout uit regionaal bomen en landschapsonderhoud, voor duurzame professionele toepassingen in 
de Benelux en Duitsland. De activiteiten zijn te verdelen in twee hoofdactiviteiten ( business units): 
 
Bruins & Kwast Groenprojecten BV :   
Bruins & Kwast Groenprojecten is een groenaannemersbedrijf gespecialiseerd in  
verwijderen en onderhoud van landschappelijk groen, voor overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven, voorna-
melijk in de provincies Overijssel en Gelderland. 
   
Pure Ecowood BV  
In Pure Ecowood zijn alle stromen bestaande uit vershout producten (houtsnippers, rondhout) ondergebracht en 
worden opgewerkt tot product of direct afgezet in de markt. 
Enkele eigen geproduceerde producten zijn; Enerwood® ( gezeefd en gedroogd houtsnippers voor hout gestookte 
ketels tot 2 M.watt) in Duiven GRR gestationeerd.  
Dekowood®; een product van schoon resthout. Dekowood is een met pigment ( ijzeroxide) bewerkt hout, dat name 
in Nederland afgezet als veilige speelbodem. 
 
Ontwikkeling ; 
BK Groen heeft als hoofddoel afzet van duurzame bio-houtproducten. Daarom maken we budget en capaciteit vrij 
voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten uit reststromen van vers groen. Daarbij is voor ons het "local 
to local" principe van belang. 
 
Bruins & Kwast Exploitatie BV:  
Is de holdingmaatschappij, die de activiteiten van de werkmaatschappijen beheert. 
 
Kernwaarden 
BK Groen  heeft, geleerd vanuit het verleden en met zicht op de toekomst, vijf kernwaarden geformuleerd. Deze 
waarden zijn genetisch verankerd in ons denken en doen. Zij vormen de ruggengraat van onze organisatie:  Professioneel – “wij zijn vakmensen met toewijding”  Betrouwbaar – “ wij doen wat wij zeggen”  Milieubewust – “wij denken en doen groen”  Maatschappelijk – “wij acteren breed en sociaal”  Praktisch – “wij zijn probleemoplossend” 
 
  



 

 

 

A2 
Beleidsverklaring  

KAM zorg 

Hoofdstuk; A. Algemeen  
Pagina; 2 van 3  
Revisie nr; 1.8 
Datum uitgifte;01-08-2017 

Alg. dir.   
KAM 
coord. 

 

 

 

Kwaliteitsbeleid 
BK Groen  wil, als solide gevestigde naam, een belangrijke positie innemen in specifieke markten van biomassa 
exploitatie, bewerking en handel. Om dit te bereiken is een professionele en kwalitatief hoogwaardige dienstverle-
ning aan de klant van groot belang. Wij streven naar de productie en verkoop van kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten, dat wil zeggen, dat alle producten worden geleverd overeenkomstig de kwaliteitseisen. De samenstelling 
van eisen zijn vastgesteld in speciale productbladen, waarin kwaliteit, exterieur, en specifieke eigenschappen zijn 
beschreven. 
Wij zijn innovatief op het gebied van nieuwe productontwikkeling en productietechnieken om zodoende onze klan-
ten voortdurend van dienst te kunnen zijn. Dat laat zich niet uitsluitend vertalen in scherpe markttarieven. 
Ons streven is, de juiste kwaliteit en betrouwbaarheid in dienst en product te leveren en zo voordeel voor de klant 
bieden.  
 
Arbo- en mensgericht beleid 
BK Groen wil voor haar werknemers en onderaannemers goede arbeidsomstandigheden creëren. Veiligheid en 
welzijn van de werknemer op de werkplek leiden tot een zo laag mogelijk ziekteverzuim en ongevallenpercentage. 
Wij willen dit doel bereiken door goede en frequente voorlichting en scholing van onze werknemers. Door contact te 
onderhouden met onze Arbo-dienst en relevante overheidsinstanties blijven wij op de hoogte van de wet – en regel-
geving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. 
Niet alleen de veiligheid van eigen werknemers, maar ook die van derden dient gewaarborgd te zijn. Onze produc-
tielocaties zijn toegankelijk voor derden (medewerkers van andere bedrijven en bezoekers). Op deze locaties gel-
den veiligheidsvoorschriften en procedures om een veilig verblijf te kunnen waarborgen. 
Als erkend opleidingsbedrijf bieden wij stagiaires de kans hun vakmanschap te ontwikkelen.  
 
Milieu- en energiebeleid 
BK Groen maakt duurzame bio-houtproducten uit groen reststromen, waarbij maximaal hergebruik gewaarborgd is. 
Het hergebruik levert een positieve bijdrage aan het reduceren van CO2 emissie. Onze bio-houtproducten hebben 
een zo hoog mogelijke kwaliteitsstandaard.  
Ons groenaannemers bedrijf, gespecialiseerd in onderhoud en verwijderen van landschappelijk groen waaruit hou-
tige biomassa stromen ontstaan, werkt op een duurzaam en ecologisch verantwoorde wijze, zodat dit niet ten koste 
gaat van bos en natuur.  Bruins & Kwast Groenprojecten is daarom CoC gecertificeerd voor FSC /PEFC hout om 
een bijdrage te leveren aan duurzaam bosbeheer.  
Het verwerken van groene hout reststromen en het produceren van bio-houtproducten gebeurt onder vastgestelde 
procedures en protocollen op basis van eisen uit de milieuwet- en regelgeving en uit een professionele aanpak. De 
kwaliteit van het milieu is en blijft hierdoor gewaarborgd.  
Energieverbruik en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen zijn nadelig voor mens, natuur en milieu. Wij zijn ons be-
wust van onze CO2 emissie. Daarom hebben wij de totale CO2 footprint van ons bedrijf in kaart gebracht. Er zijn 
doelstellingen geformuleerd om deze footprint te verminderen, zowel voor ons bedrijf als in de keten. Bij het product 
Enerwood® bieden wij onze klanten een officiële CO2 reductie certificaat aan. 
Ons doel is om de milieubelasting die wij veroorzaken te reduceren. Dat doen wij door het ontwikkelen van nieuwe 
energie en emissie zuinige productietechnieken. Het gaat niet alleen om gebruik van materieel dat technisch in 
goede staat verkeert, maar juist om een milieuvriendelijk verantwoorde wijze om schade aan natuur of leefmilieu te 
voorkomen. Natuurlijk moet hierbij orde en netheid op de werkplek behouden blijven. Voorlichting en instructie aan 
onze medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
Slotopmerking 
Het KAM beleid van  BK Groen geldt voor de gehele groep van bedrijven. KAM doelstellingen en taakstellingen zijn 
geformuleerd en opgenomen in het operationeel KAM Jaarplan. Mocht blijken dat de opgestelde KAM beleidsver-
klaring door de ontwikkelingen bijgesteld moet worden dan zal de directie maatregelen nemen. 
Op professionele wijze met het KAM zorgsysteem als leidraad, werken wij aan een continu beheer- en verbete-
ringstraject op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. 
Als leidraad voor naleving van het KAM beleid dient het door de directie opgestelde KAM Handboek. 
Door de directie opgestelde regels en voorschriften zijn in de organisatie verankerd. Werknemers worden geacht 
zelf de verantwoording te nemen voor het naleven hiervan. De directie houdt toezicht en spreekt zo nodig mensen 
op hun verantwoordelijkheid aan. De directie verwacht van haar werknemers een actieve, meedenkende houding 
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om kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn in de organisatie te waarborgen en waar mogelijk te verbe-
teren.   
 
Goor, juni 2017 
De directie van Bruins & Kwast 
 
H.G. Kwast  
Algemeen directeur  
 
 


