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Beleidsverklaring
Beleidsverklaring voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit

Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar
belanghebbenden te voldoen.
Uitgangspunt van het Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleid van “Van Gameren
Aannemingsbedrijf” is, dat bij alle bedrijfsactiviteiten de veiligheid, gezondheid, milieu en
kwaliteitsaspecten, in acht moeten worden genomen. De directeur, de werknemers, onderaannemers ,
inleenkrachten en leveranciers, dienen aan veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteitsaspecten
minimaal dezelfde aandacht te geven als aan economische aspecten.

Om dit beleid om te zetten in meetbare doelstellingen en acties is op basis van de NEN-EN-ISO9001:2015 norm en de VGM Checklist VCA** 2017/6.0 een managementsysteem opgezet en
ingevoerd. De KVGM doelstellingen en resultaten worden periodiek gemonitord, geëvalueerd en
indien nodig bijgestuurd. Dit managementsysteem, en de resultaten hiervan, worden jaarlijks door
een Certificerende Instelling beoordeeld.

Het KVGM beleid is gericht op;
• het voldoen aan de verwachtingen van de klant en het verhogen van de klanttevredenheid.
• een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor de klanten en bij te dragen aan
het bereiken van hun strategische doelen.
• op basis van de internationale norm NEN-EN-ISO-9001:2015 kunnen aantonen consequent
goede producten en diensten te leveren, en daar continu in te verbeteren;
• Het voorkomen van materiële en milieuschade;
• Streven naar continu verbetering op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu;
• Het bevorderen van herstel en beperken van verzuim door na een ongeval met verzuim aan
de betrokken medewerker, gebruik makend van zijn/haar restcapaciteit, aangepaste
werkzaamheden aan te bieden;

Deze beleidsverklaring wordt 3-jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.
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