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TBI Infra bestaat uit een aantal ondernemingen die invulling geven aan vraagstukken op de gebieden van 
ontwerpen, realiseren en onderhouden van beton- en waterbouwprojecten ten behoeve van (rail)infrastructuur, 
water en industrie. Op deze scope is ons managementsysteem van toepassing.  

 
De door ons gehanteerde kernwaarden waar continu aan gewerkt wordt zijn: constructief, coöperatief, creatief, 
competitief. 
 
Om hier invulling aan te geven wordt een beleid gehanteerd, waarbij naast de hoofddoelstelling 
(winstgevendheid en waarborgen van de continuïteit), kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu een 
belangrijke rol spelen. De wil om continu te verbeteren, blijvend te voldoen aan wet- en regelgeving  
(Arbeidsomstandighedenwetgeving en Milieuwetgeving) en het toepassen van bedrijfserkende regelgeving 
(VCA) ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen speelt hierbij een grote rol. 

 
Kwaliteit:  Als onderdeel van de totale onderneming is de zorg voor kwaliteit binnen de organisatie van 
groot belang. Onder kwaliteit verstaan wij het zo optimaal mogelijk beheersen van onze processen om zo 
tot een kwalitatief goed product te komen. Daarnaast streven wij ernaar om aan de huidige en toekomstige 
eisen van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen en te zorgen dat, ondanks de meer complexe projecten 
en grotere aansprakelijkheid, de vermijdbare kosten geminimaliseerd worden. 

 
Veiligheid & gezondheid:  Veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers staan centraal. Naast 
het voldoen aan wet- en regelgeving, teneinde ongewenste gebeurtenissen, lichamelijk letsel en onveilige 
handelingen en situaties te voorkomen, hanteert TBI Infra de volgende principes om het 
veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te verbeteren: Veilig en gezond werken kan altijd, Veiligheid 
kost tijd, Veilig werken doe je samen, Wij spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties en 
Veiligheid zit in je, ook buiten werktijd. 

 
Milieu: Het beleid van TBI Infra richt zich op het continu verbeteren en optimaliseren van onze 
milieuprestaties en het zorgvuldig omgaan met grondstoffen en energiebronnen. Het besteden van zorg 
aan deze specifieke onderwerpen is het uitgangspunt om milieuvervuiling te voorkomen. Dit uit zich in de 
praktijk door het terugdringen van emissies, evenals het monitoren en verbeteren van de prestaties op het 
gebied van het materiaalgebruik en energieverbruik. Ook op milieugebied worden organisatorische en 
technische maatregelen geïmplementeerd zodat gewaarborgd is dat wordt voldaan aan de wettelijke 
verplichtingen op milieugebied.   

 
Energie: Energiebronnen zijn eindig en moeten spaarzaam en doordacht gebruikt worden. Daarom willen 
wij ons energieverbruik actief reduceren en de gebruikte energie efficiënter benutten. TBI Infra brengt haar 
energieverbruik halfjaarlijks in beeld en communiceert eveneens halfjaarlijks, zowel intern als extern, over 
de voortgang van haar energiebeleid. Het voortdurend monitoren van het energieverbruik en het periodiek 
beoordelen van de prestaties leidt tot een continue optimalisatie van energiebesparende maatregelen. TBI 
Infra hecht grote waarde aan de individuele bijdrage door medewerkers en wil de inbreng van initiatieven 
stimuleren en waar mogelijk steunen. 

 
 

 






