BELEIDSVERKLARING 0130
VERSIE 14-02-2017

Beleidsverklaring
Missie
•

Winstgevend uitvoeren van specialistische sloopprojecten

•

Advies, ontzorgen en leveren wat nodig is

•

Leveren van maatwerk, geen standaard

•

Kwaliteit

•

Duurzaam, veilig en milieukundig

•

Werken in een gezonde en prettige werksfeer

Visie
•

Specialist in slooptechniek op de Nederlandse markt

•

Innovatief, vakmensen en het beste materieel

•

Met al onze kennis worden wij automatisch betrokken in het voortraject

•

Duurzame relatie met collega-ondernemers en opdrachtgevers gebaseerd op vertrouwen, kwaliteit
en wederzijds respect

Kernwaarden
•

Vakkundig

•

Oplossingsgericht

•

Samenwerken

Binnen Sloopwerken van Lith B.V. zijn, door de directie, de onderstaande intenties ten aanzien van het
beleid geformuleerd:
•

Waarborging van de kwaliteit van de, aan de opdrachtgever geleverde, producten en/ of diensten,
die dienen te voldoen aan:
o

Gespecificeerde eisen opgegeven door de opdrachtgever (materiaalspecificaties en
aflevering)

o

Noodzakelijke eisen, niet door de opdrachtgever gespecificeerd

o

Vingerende wettelijke bepalingen, normen en richtlijnen ten aanzien van het mileu en de
arbeidsomstandigheden

o

Aanvullende eisen gesteld door de organisatie, al dan niet vastgelegd in het KAMzorgsysteem

•

Continue verbetering van de bedrijfsprocessen (slopen: opzetten, documenteren, invoeren en
onderhouden) en de geleverde diensten inclusief zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
milieu.

•

Voorkomen van letsel, materiele en/ of milieuschade als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.

•

Waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden voorafgaand, gedurend
en na het uitvoeren van de werkzaamheden.
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•

•

Continue preventie en verbeteringn van de milieubelasting door:
o

Milieukundig slopen op basis van de BRL SVMS 007

o

Actieve benadering van bedrijven om optimale verwerkingsmogelijkheden van reststoffen
(afvalstoffen) te waarborgen

Het bevorderen van het welzijn, zowel materieel al immaterieel, van de medewerkers – de prestatie
van de medewerkers wordt al medebepalende factor beschouwd in de gerealiseerde
bedrijfsresultaten.

Voornoemde uitgangspunten zijn geintegreerd in het KAM-zorgsysteem en de dagelijkse bedrijsfvoering. Dit
systeem is gebaseerd op de vigerende normen:
•

BRL SVMS 007 (sloop)

•

ISO 9001 (kwaliteit)

•

VCA** (veiligheid, gezondheid en milieu)

De directie stelt zich verantwoordelijk voor het invoeren en de naleving van bovenstaande intenties op alle
niveaus binnen haar organisatie en verklaart alles in het werk te stellen binnen haar mogelijkheden om de
uitvoering ervan te waarborgen. De beleidsverklaring vormt een kader voor beoordelen en vaststellen van
doelstellingen.
De directie heeft de nodige middelen vastgesteld om zorgvuldig, arbeidshygienisch en milieuhygienisch
sloopwerkzaamheden te kunnen verrichten, om zodoende de klanttevredenheid te borgen, te beheersen en
te verbeteren. Het implementatieniveau binnen de organisatie wordt periodiek bepaald door middel van
werkplekinspecties, interne audits, periodieke beoordelingen, een (in)formele overlegstructuur,
directiebeoordeling, alsmede de opvolging van corrigerende maatregelen.

Minimaal 1 maal in de 3 jaar wordt het beleid met be3trekking tot veiligheids-, gezondheidsaspecten,
welzijns- en milieuaspecten herzien. Het beleid is kenbaar gemaakt.
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