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European Bulk Services (E.B.S.) B.V. en haar medewerkers staan voor excellente op- en overslag van mineralen en 
agribulk gebaseerd op een lange historie en opgebouwd vakmanschap. Ons bestaansrecht baseren wij op 
samenwerking en passie voor onze business, ons leven, onze klanten, elkaar, de zaak en bij de zaak betrokkenen. 
 

De leidende principes van EBS zijn respect, integriteit en pro-activiteit. Alles wat wij besluiten en doen wordt 
getoetst aan deze drie kernwaardes. Respect voor de medemens, het leven, onszelf, klanten, onze omgeving en 
onze spullen en die van onze klanten en relaties. Integriteit betekent voor ons, ja zeggen en ja doen. We brengen 
in de praktijk wat we afspreken. Met pro-activiteit streven we na niet te handelen vanuit primaire emoties of 
vanuit de drive van een ander, maar zelf bewust vanuit onze rol en verantwoordelijkheid richting te geven aan 
onze prioriteiten en werkzaamheden. 
 

Onze visie is gericht op drie elementen: 

 Een kerngezond bedrijf, waar met plezier gewerkt wordt, waar de stakeholders met een glimlach naar kijken 
en mee geassocieerd willen worden. We zijn ons bewust van onze rol en invloed op alle stakeholders. De 
voor de organisatie belangrijke kengetallen worden gevolgd en het beleid is er op gericht deze in een 
positieve richting te verbeteren; 

 we zijn #1 in Europa in het bieden van hoogwaardige gesloten opslag in combinatie met flexibele overslag en 
bouwen deze kracht verder uit; 

 verbondenheid met al onze partners. 
 

Jaarlijks worden onze doelen op alle bedrijfsaspecten (Veiligheid, Welzijn, Arbeidsomstandigheden, Milieu, 
Kwaliteit, Bedrijfseconomisch en Strategisch) vastgesteld en vastgelegd in een jaarplan. De uitvoering wordt 
gevolgd, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Veiligheid, het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en 
milieuschade en het streven naar een hoge klant-tevredenheid nemen hierbij een belangrijke plaats in. 
 

Om dit efficiënt en effectief te kunnen doen, wordt permanent gewerkt aan verbetering en borging van de 
bedrijfsprocessen. Een goed geborgd digitaal KAM-zorgsysteem, gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001, VCA*, Skal, 
GMP+ en GMP+FRA module MI105, is hierbij een belangrijke tool. Daarnaast worden technische en 
organisatorische middelen beschikbaar gesteld om het werk goed te kunnen doen en aan de normeisen en wet- 
en regelgeving te voldoen.  
 

Om het KAM-bewustzijn bij iedere EBS-er op een hoog niveau te houden, is leiderschap, voorbeeldgedrag en 
continue aandacht voor deze onderwerpen van belang. Elke vorm van communicatie (uitingen, overlegvormen, 
correctiegesprekken en werkplekinspecties) wordt ingezet om focus en aandacht te geven aan het belang van 
onze doelen en onze werkwijze.  
 

Wij hanteren een systeem dat kan worden gezien als een hulpmiddel, dat stimuleert, motiveert en ruimte laat 
voor creativiteit en groei. Uiteindelijk zijn het de initiatieven vanuit iedere medewerker die de daadwerkelijke 
verbeteringen creëren. Wij zullen die initiatieven van harte ondersteunen. 
 

Als directeur van EBS reken ik het tot mijn taak om het KAM-beleid uit te dragen en om handhaving en verdere 
ontwikkeling te waarborgen. Ik ga er van uit dat iedere medewerker van ons bedrijf zorg voor klanten en relaties, 
zorg voor onze spullen en het milieu en bovenal zorg voor zichzelf en elkaar in zijn hart draagt. De voertaal bij EBS 
is Nederlands, zodat wij elkaar in alle situaties goed kunnen begrijpen. 
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