Kwaliteitshandboek ISO 9001:2015

Koetsenruyter MetaalBewerkingen V.O.F.

1.1 Beleidsverklaring
De directie van Metaalverwerkingsbedrijf Koetsenruyter M.B. – hierna te noemen Koetsenruyter - is
sinds haar oprichting bezig met het creëren en behouden van een veilige, prettige en zo gezond
mogelijke werkomgeving.
Het doel van dit kwaliteitshandboek is vastleggen van procedures, documenten en formulieren
overeenkomstig ISO 9001:2015 normering. Tevens is Koetsenruyter terdege bewust dat er in ruime
mate aandacht is voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu dit voor mens en werkomgeving. Een andere
doelstelling is om tenminste te voldoen aan alle wettelijke voorschriften, procedures en beleidsregels
en het continue streven naar verbetering op het gebied van Kwaliteit en VGM.
Onderdeel van het kwaliteitssysteem is het naleven van de wettelijke voorschriften op het gebied
van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit is een verantwoordelijkheid van de directie van
Koetsenruyter en tevens ook een individuele verantwoordelijkheid van de eventuele werknemers
van Koetsenruyter. Zoveel als mogelijk worden eventuele werknemers betrokken en geïnformeerd
over het beleid omtrent Veiligheid, Gezondheid en Milieu vanaf ontwikkeling tot en met de
uitvoering hiervan.
De directie van Koetsenruyter verklaart daadwerkelijk betrokken te zijn bij het voeren van een actief
kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid, gericht op het voorkomen van ongevallen en
persoonlijk letsel, het vermijden van risico’s, adequaat handelen bij calamiteiten en het voorkomen
van materiële en milieuschade.
Dit beleid omvat het onderhouden van een veilige, gezonde werkomgeving, maatregelen
overeenkomstig gedocumenteerde procedures, eigen normen, gestelde eisen door de
opdrachtgevers en wettelijke vereisten en de zorg voor de veiligheid van derden. Er zal op
zorgvuldige wijze en overleg met opdrachtgevers alle voorzienbare gevaren/risico’s in beeld te
krijgen door middel van een projectmatige risicoanalyse. Ter voorkoming van beroepsziekten, brand
en schade aan eigendommen van de klant en Koetsenruyter zal aan Veiligheid de hoogste prioriteit
toekennen in de bedrijfsvoering.
Schade, zowel materiële, persoonlijke als financiële, zullen zoveel als mogelijk worden voorkomen
door goed management, gecombineerd met een actieve betrokkenheid van alle werknemers,
inleenkrachten en overige tewerkgestelden bij Koetsenruyter.
Koetsenruyter zal indien nodig haar eventuele werknemers en inleenkrachten in de gelegenheid
stellen om door middel van opleiding en training werkzaamheden op een veilige en verantwoorde
manier uit te kunnen voeren.

Datum: 13 oktober 2018

Directie:

R. Koetsenruyter

Beleid
Doc. nummer: 18.A.001
8 april 2020, Vers: 1.0

C. Sebrechts

Pagina 1 van 1

