Ploegam Algemeen Beleid

De belangrijkste ontwikkelingen die voor Ploegam van toepassing zijn, zijn het investeren in het
verbeteren van waterveiligheid, hogere eisen stellen aan de infrastructuur en geïntegreerde,
hoogwaardige en duurzame oplossingen bieden. Wij willen organisch groeien en meerwaarde
leveren aan de unieke klantwensen, om zo verder te ontwikkelen.
De directie onderkent het belang van Ploegam om op een eerlijke wijze te besturen, te voldoen
aan geldende wet- en regelgeving en een verbetersysteem op basis van het PDCA-principe te
hanteren. Kwaliteit is een voorwaarde voor continuïteit. Het beleid is er dan ook op gericht om
producten en diensten te leveren, die van verifieerbare en met de klant overeengekomen prijs en
kwaliteit zijn. Dit beleid past binnen een financieel kader dat gericht is op continuïteit van de
onderneming.
We willen een goede klantrelatie opbouwen, en procesmatig en risico-gestuurd werken.
Daarnaast willen we creatief en innovatief te werk gaan en vakmanschap in grondverzet,
infrastructuur en waterbouw combineren. Zo versterken we Ploegam in haar positie als
middelgrote speler in de branche.

Ploegam maakt Nederland op een duurzame, emissie-loze wijze, mooier en veiliger. Dat doen we
door in plannen duurzame ontwikkelingen te stimuleren en deze in de uitvoering toe te passen.
Door zowel duurzaam te denken als te doen, dragen we optimaal bij aan een beter milieu voor
onszelf en de volgende generaties. We realiseren dat, door nu te investeren in het vergroten van
het milieubewustzijn en inzetten van milieutechnisch verantwoord materieel. We zijn actief
betrokken bij het realiseren van een elektrisch machinepark, stimuleren onze mensen
voortdurend mee te denken, en maken ze bewust van hoe ze het emissie-loos werken. Van onze
mensen maken we duurzame denkers en doeners. Daarmee geven we ze extra bagage en krijgen
ze de kans nu in te spelen op de toekomstige uitdagingen.
Door nu actief te investeren en te sturen op duurzame werkmethoden, is onze positie ook voor
de toekomst geborgd. Nu kiezen om ook in de toekomst gekozen te worden. Wij gaan voor
emissie-loos werken met al onze grondige denkers en gedreven doeners.

Ploegam wil Nederland op een duurzame manier veiliger en mooier maken.

Alle mensen, die aan het familiebedrijf Ploegam verbonden zijn, dragen onze kernwaarden uit.
Die waarden vinden hun oorsprong in de basis van het bedrijf; de bedrijfskarakteristieken. De
dienstverlening door alle medewerkers is gebaseerd op deze kernwaarden. De kernwaarden van
Ploegam zijn:
1.
Ondernemen
2.
Veilig & Gezond
3.
Duurzaam
4.
Samenwerken
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5.

Vakmanschap

Ploegam onderneemt. Wij staan niet stil, zien kansen, en pakken die. We investeren voortdurend
in vernieuwing, verbetering en vooruitgang, en behalen zo resultaat. Dat doen we niet alleen,
maar samen met onze mensen. Samen groeien we en halen we het beste uit onszelf naar boven.
Een Ploegammer denkt en doet als een ondernemer.
Door projecten met een positief resultaat af te ronden, borgen we de continuïteit van Ploegam.
Voor een goed resultaat is iedereen verantwoordelijk. Elke schakel in ons bedrijf levert een
bijdrage aan het eindresultaat. Het betekent dat we weloverwogen beslissingen nemen,
doelgericht werken, en verantwoordelijkheid nemen.

Ploegam hecht veel waarde aan het borgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Wij
streven ernaar dat iedereen elke avond weer veilig thuiskomt. Met iedereen bedoelen we niet
alleen onze mensen. Het gaat ook om de mensen waar we mee samenwerken, mensen die
woonachtig zijn in de omgeving waarin we werkzaam zijn, of mensen die gebruik maken van deze
omgeving.
Door pas op de plaats te maken met regels en te kiezen voor het coachen van onze mensen en
mensen waar we vaak mee samenwerken, vergroten we het veiligheidsbewustzijn in de aanpak
van ons werk.
* Het VGM-beleid gaat dieper in de aspecten “Veiligheid, Gezondheid en Milieu”.

Als familiebedrijf willen wij ons bedrijf in nog betere staat doorgeven aan de volgende generatie.
Dat doen we door nu te investeren in duurzame oplossingen, voortdurend te innoveren, en te
ondernemen met oog voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met onze
werkzaamheden zorgen we dat we op de lange termijn van meerwaarde blijven voor mensen,
omgeving, en milieu. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met sectorgenoten
en brancheorganisaties aan duurzame oplossingen.
* Het aspect “Duurzaam” vindt zijn oorsprong in het Duurzaamheidsbeleid van de organisatie en in de Nederlandse Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Deze zijn te raadplegen op Mijn.Ploegam.NL

Samenwerking is bij ons gebaseerd op respect en gelijkheid. We mogen fouten maken en
gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de verbetering.
Alleen door samen te werken met onze mensen, opdrachtgevers, collega’s, partners, en
omgeving zijn we succesvol. Wij gaan bewust strategische allianties binnen de keten aan om
projecten te verwerven en te realiseren. Op werkvloeren acteren we als één team en maken we
gebruik van elkaars kennis, ervaring, en daadkracht.

Wij zijn zo goed als onze mensen. Daarom krijgen onze mensen alle ruimte om het beste uit
zichzelf te halen binnen Ploegam. Onze mensen zijn vakmensen. Zij krijgen van ons de opleiding,
kansen, en het materieel om de beste in hun vakgebied te worden én te blijven. Daarbij schenken
we speciale aandacht aan duurzaam, veilig, en gezond werken. Zo bieden wij iedereen de
handvaten om op de projecten meerwaarde te bieden aan hunzelf, Ploegam, opdrachtgever, en
omgeving.
Wij zijn trots op wat we gezamenlijk realiseren. Dit is voelbaar binnen de projecten en binnen de
totale organisatie.
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De beleidsverklaring van Ploegam wordt ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd en wanneer
van toepassing geactualiseerd. De beleidsverklaring wordt via Mijn Ploegam beschikbaar gesteld
aan alle (tijdelijke) medewerkers.

Opgemaakt te Oss, d.d. 1 juni 2022
Directie Ploegam
Gijs Ploegmakers
Chris Ploegmakers
Ilvy Ploegmakers
Huib Scheffer
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