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BELEIDSVERKLARING 
 

 
B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. regisseert en verzorgt veilig en betrouwbaar personenvervoer voor het 
schoolvervoer op contractbasis, losse busverhuur en dagtochten met bus en taxi. We doen dat voor 
tevreden opdrachtgevers die net als wij geloven in langdurige samenwerking met flexibele en persoonlijke 
dienstverlening. 
 
Onze opdrachtgevers wensen een efficiënte planning, veilig en stipt vervoer met goed opgeleide chauffeurs 
en voertuigen die aan de laatste milieueisen voldoen. E.D.A.D. probeert zich bij de uitvoering van haar 
activiteiten actief in te zetten voor een duurzame samenleving door een balans te zoeken in de drie 
elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap: people, planet en profit. 
 
Deze ambitie geven wij onder andere vorm door: 
 

● Onze resultaatgerichte samenwerking: met onze klanten en opdrachtgevers, leveranciers en 
andere stakeholders werken we samen op basis van openheid en transparantie. Ook de 
communicatie is hierop toegespitst. 

 
● Onze kwaliteitsborging: management en medewerkers kijken positief kritisch naar onze 

bedrijfsprocessen. Zowel met interne als externe middelen en diensten worden die processen 
getoetst, verbeterd en afgestemd op de eisen en wensen van de klant en andere stakeholders. 

 
● Onze arbeidsomstandigheden: de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers, onze 

passagiers en medeweggebruikers staat voorop. Het belangrijkste doel hierbij is geen ongevallen, 
zowel op de weg als in de werkplaats. Om dit te bereiken volgen onze chauffeurs trainingen en 
hebben we als organisatie een handboek met regels dat voor alle medewerkers beschikbaar is. Ook 
hebben orde en netheid van het wagenpark onze continue aandacht. 

 
● Onze zorg voor een duurzame samenleving: het beperken van de impact op het milieu van onze 

activiteiten en diensten heeft een hoge prioriteit. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk ons afval 
scheiden, waar mogelijk de CO2-uitstoot beperken door onze medewerkers bekend te maken met 
Het Nieuwe Rijden en bij de aanschaf van nieuwe voertuigen rekening te houden met de nieuwste 
milieunormen. 

 
● Onze beheersing van risico’s: risico's worden in een zo vroeg mogelijk stadium integraal - dus ook 

die van alle stakeholders - geïnventariseerd en beheersbaar gemaakt. 
 
Al onze medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van ons beleid. Bij onze 
bedrijfsvoering voldoen we aan alle van toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving. 
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