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Balance Kwaliteits- en veiligheidsbeleid 

 
Klanten van Balance staan voor grote en veelzijdige uitdagingen om Nederland 
toekomstbestendiger te maken en vertrouwen daarbij op de kennis, expertise en ervaring van 
Balance en haar medewerkers. Dit zien we ook dagelijks terug in de achtergrond en diversiteit van 

de Balance professionals. Dit doen we met eigen medewerkers, ondersteund door partners en een 
flexibele schil van externe medewerkers. 
 
Weten wat er van je verwacht wordt en hoe je gezond en veilig samenwerkt met anderen is daarbij 
van groot belang. Kwaliteit betekent daarbij voor ons het op consistente en veilige wijze leveren 
van producten en diensten in overeenstemming met de eisen en behoeften van onze klanten.   
 

Ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid dient als kader voor onze kwaliteits- en 
veiligheidsmanagementsystemen en omvat de volgende doelstellingen: 

• Het creëren van meerwaarde voor onze klanten en medewerkers; 

• Continue optimalisatie van onze klant- en medewerkerstevredenheid; 
• Aandacht voor en ontwikkeling van leiderschap op alle niveaus; 
• Heldere en eenduidige processen, procedures en werkinstructies met daarbij behorende 

rollen, taken en verantwoordelijkheden teneinde efficiënt, effectief en veilig te kunnen 

(samen)werken zowel bij onze klanten als in de interne (support)organisatie; 
• Een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen die voor, met of namens Balance 

werkt. 
 

waarbij deze principes worden geïntegreerd in relevante HR-instrumenten. 
 
Naast de inzet van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers dragen onze geïntegreerde 

kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen bij aan het op gezonde en veilige wijze leveren van 
veilige- en hoogwaardige kwalitatieve producten en diensten voor onze klanten, medewerkers en 
andere belanghebbenden.  
 
Onze prestaties worden periodiek getoetst door middel van evaluaties, klant- en medewerkers 

tevredenheidsonderzoeken, kwaliteits- en veiligheidsaudits en directiebeoordelingen. We leren van 
onze eigen ervaringen en die van onze klanten en volgen daarbij een proces van continue 

verbetering. We acteren daarbij onder het motto; kwaliteit en veiligheid dat ben jij, kwaliteit en 
veiligheid dat zijn wij.  
 

Amsterdam, 3 mei 2021 

 
 
    
 
 
Sadako Huitema      Yke Bonenberg 
Chief Executive Officer      Chief Financial Officer 

 
 

Bedrijfsprofiel Balance  
 
Balance maakt Nederland toekomstbestendiger. Samen moet onze klanten, professionals en partners. Hiertoe 
zijn we de meest veelzijdige dienstverlener voor het definiëren en implementeren van oplossingen voor 
vraagstukken in de fysieke leefomgeving: energietransitie, gebiedsontwikkeling, mobiliteit & infrastructuur en 
water. 
 
Onze professionals lopen zichtbaar voorop met advisering, professionalisering, interim- en 
productdienstverlening op het gebied van integrale projectbeheersing en project-, contract- asset- en 
omgevingsmanagement. 
 
We nemen initiatief en verantwoordelijkheid en worden door onze klanten en partners herkend als echte 
aanpakkers. We schakelen snel en leggen voortdurend de verbinding tussen beleid en realisatie. Hier zijn we 
trots op. Het is onze grootste kracht; de fysieke leefomgeving van de toekomst ontstaat immers door te 
verbeelden én te doen. Met energie, met focus, met aandacht, waarbij de ontwikkeling van onze mensen 

voorop staat. 
 
Door een integrale aanpak, begeleiden wij op een veilige wijze complexe projecten naar een 
toekomstbestendiger Nederland, samen met onze klanten. 
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Balance beleid voor gezond en veilig werken 
 
Klanten van Balance staan voor grote en veelzijdige uitdagingen om Nederland toekomstbestendiger te maken 
en vertrouwen daarbij op de kennis, expertise en ervaring van Balance en haar medewerkers. Dit zien we ook 
dagelijks terug in de achtergrond en diversiteit van de Balance professionals. Dit doen we met eigen 
medewerkers, ondersteund door partners en een flexibele schil van externe medewerkers. 
 
Weten wat er van je verwacht wordt en hoe je gezond- en veilig samenwerkt met anderen is daarbij van groot 
belang. Kwaliteit betekent daarbij voor ons het op consistente en veilige wijze leveren van producten en 
diensten in overeenstemming met de eisen en behoeften van onze klanten.   

 
Ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid dient als kader voor onze kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen en 
omvat de volgende doelstellingen: 

• Het creëren van meerwaarde voor onze klanten en medewerkers; 
• Continue optimalisatie van onze klant- en medewerkerstevredenheid; 
• Aandacht voor en ontwikkeling van leiderschap op alle niveaus; 
• Heldere en eenduidige processen, procedures en werkinstructies met daarbij behorende rollen, taken en 

verantwoordelijkheden teneinde efficiënt, effectief en veilig te kunnen (samen)werken zowel bij onze 
klanten als in de interne (support)organisatie; 

• Een gezonde- en veilige werkomgeving voor iedereen die voor, met of namens Balance werkt. 
 
waarbij deze principes worden geïntegreerd in relevante HR-instrumenten. 
 
Naast de inzet van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers dragen onze geïntegreerde kwaliteits- en 
veiligheidsmanagementsystemen bij aan het op gezonde en veilige wijze leveren van veilige- en hoogwaardige 
kwalitatieve producten en diensten voor onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden.  
 
Onze prestaties worden periodiek getoetst door middel van evaluaties, klant- en medewerkers 
tevredenheidsonderzoeken, kwaliteits- en veiligheidsaudits en directiebeoordelingen. We leren van onze eigen 
ervaringen en die van onze klanten en volgen daarbij een proces van continue verbetering. We acteren daarbij 
onder het motto; kwaliteit en veiligheid dat ben jij, kwaliteit en veiligheid dat zijn wij.  
 
De nadere invulling van het Balance Veiligheidsbeleid omvat o.m. het: 

• continu vergroten van het gezondheids- en veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen als 
onderdeel van de professionele vaardigheden van iedereen die voor of namens Balance werkzaam is; 

• periodiek uitvoeren van risico inventarisaties en -evaluaties en initiëren en opvolgen van daaruit 
voortvloeiende acties zowel op directie, management als uitvoerend niveau; 

• bekend maken van preventiemedewerkers en bedrijfshulpverleners; 
• opstellen van een bedrijfsnoodplan t.b.v. het omgaan met noodsituaties; 
• daar waar relevant of vereist worden afzonderlijke (projectspecifieke) gezondheids- en/of 

veiligheidsplannen opgesteld en nageleefd; 
• op termijn minimaal voldoen aan de eisen van de SAQ+ Safety Culture Ladder (“Veiligheidsladder”) 

trede 3 van de gehele Balance organisatie; 
 

Waarbij Balance medewerkers en diegenen die voor of namens Balance werken de volgen veiligheidsprincipes 
naleven: 

• Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen; 
• Ik ben een rolmodel voor anderen en toon daarbij leiderschap op het gebied van gezondheid en 

veiligheid; 
• Ik sta open voor feedback en daag anderen uit zodat we daar beiden van kunnen leren; 
• Ik houd mij aan de veiligheidsprincipes en regels van Balance en haar opdrachtgevers; 
• Ik rapporteer veiligheidsincidenten en mogelijk onveilige situaties, ook als die (nog) niet tot letsel 

hebben geleid; 
• Ik draag waar mogelijk/noodzakelijk ideeën aan voor het verbeteren van de veiligheid. 
 

  
 
 
Amsterdam, 3 mei 2021 
 
 
     
 
 
Sadako Huitema       Yke Bonenberg 
Chief Executive Officer      Chief Financial Officer 
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