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Beleidsverklaring
Hier volgt een verklaring over het KAM-beleid van Gebr. Van der Aa BV. Met deze verklaring willen wij
als directie het belang aangeven van een goed functionerend KAM-systeem. Het KAM-beleid heeft
een centrale positie in de bedrijfsvoering. Door de implementatie van het systeem, dat voldoet aan de
eisen van de ISO 9001-norm (versie 2015) en VCA**-checklijst (versie 2017/6.0), beogen wij:

-

De kwaliteit van onze producten te waarborgen en voortdurend te verbeteren.
De veiligheid en gezondheid van zowel onze eigen medewerkers als andere betrokkenen te
waarborgen en voortdurend te verbeteren.
Bijdragen tot duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van bevoegdheden
en door het vastleggen van procedures en werkwijzen.
Het grijpen van kansen en beperken van risico’s door inzicht in de context van de analyse en
risico’s en kansen op procesniveau.
Het bevorderen van de eenduidigheid in werken.
Het verschaffen van een vertrouwensmiddel naar de klanten.
Vastleggen van het in de organisatie aanwezig zijnde vakmanschap.

Daarbij willen wij de voorwaarden scheppen om blijvend te kunnen voldoen aan wensen en eisen uit
de markt, zowel van onze klanten maar ook de wet- en regelgeving en onszelf continu blijven
verbeteren.
Het kwaliteitssysteem geldt voor alle activiteiten van Gebr. Van der Aa BV (lees: scope):
“Het aannemen en uitvoeren van projecten op het gebied van grond-, water- en wegenbouw.”
Uitsluiting: Paragraaf 8.3 ontwerp en ontwikkeling wordt niet van toepassing geacht.
De directie van Gebr. van der Aa BV heeft haar kwaliteitsbeleid duidelijk gedefinieerd (zie
Kwaliteitsbeleid, VCA-beleid en de Bedrijfsdoelen). Het geheel van maatregelen, procedures en
middelen op het gebied van kwaliteitszorg is vastgelegd en gedocumenteerd in dit KAM-handboek.
Concrete doelstellingen met betrekking tot het KAM-systeem zijn aangegeven in de jaarlijkse
directiebeoordeling, deze komen tevens terug in de beleidsdoelen. Het beleid is erop gericht om
persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen en te streven naar
continue verbetering op het gebied van VGM. De basis hiervoor is onder andere de Risico
Inventarisatie en Evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende gevaren, maar ook relevante wetten en
normen en de stand van de techniek, gezondheids- en/of milieukunde kunnen aanleiding zijn om het
beleid aan te scherpen. Wij verplichten ons daarom om op basis van deze ontwikkelingen, het beleid
(in de vorm van deze verklaring en de bijbehorende procedures) minimaal om de drie jaar, waar nodig
te herzien.
Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een (ernstig) ongeval of gevaarlijke situatie
ontstaan, dan zijn er procedures die de effecten hiervan direct weg kunnen nemen. Indien er letsel is
ontstaan zal Gebr. van der Aa BV de getroffen werknemer stimuleren om aangepast werk te verrichten
binnen het bedrijf.
Een externe instantie zal Gebr. van der Aa BV toetsen en certificeren. Dit certificaat is voor onze
klanten een extra garantie dat we onze werkzaamheden volgens efficiënte procedures uitvoeren,
veiligheid en gezondheid voorop stellen en ons voortdurend afvragen hoe we onze afspraken met hen
nog beter na kunnen komen.
Tenslotte willen wij alle medewerkers er nog op wijzen dat hun rol essentieel is in het geheel.
Uiteraard is de directie eindverantwoordelijk voor de mate van functioneren van het systeem. We
hebben hiervoor een directievertegenwoordiger en KAM-coördinator aangesteld die zorg draagt voor
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de praktische bewaking en uitvoering van een en ander. Het uiteindelijke functioneren van het
kwaliteitssysteem is echter afhankelijk van de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers van Gebr.
van der Aa BV.
Het resultaat zorgt ervoor dat wij onze klanten nog beter kunnen bedienen dan de dag ervoor en dat
zij succesvol in de markt kunnen opereren. Het succes van onze klant is immers onze uitdaging.
Namens de directie van Aannemersbedrijf Gebr. van der Aa BV
W. F.C. van der Aa (directeur)
Den Dungen, 3-12-2018

