KAM-systeem
3.1
Missie en beleidsverklaring kwaliteit,
veiligheid, gezondheid en milieu
‘Samenwerken aan een mooiere wereld’, het is een slogan die in alle lagen van onze
organisatie terugkomt. We realiseren mooie projecten bij onze opdrachtgevers, streven
naar een energiepositieve wereld en we gaan enkel voor de hoogst mogelijke kwaliteit.
Regelmatig krijgen wij van klanten te horen dat we hoog scoren op onze
‘standaardeisen’ zoals kwaliteit, service en tijdigheid. Wow.
Maar het gaat verder. Wij garanderen én waarborgen ook kwaliteit en duurzaamheid in
de arbeidsomstandigheden en de veiligheid voor onze werknemers. Wij werken aan een
continue verbetering van de werkomstandigheden (Arbobeleid) en we zijn er trots op
dat we hierin als voorloper worden gezien. We zijn actief in het voorkomen van
ongevallen, letsel, ziekte, materiële schade én milieuschade. Dit kunnen we onder meer
bereiken door onveilige of ongezonde situaties weg te nemen, maar ook door –
simpelweg - het gezond verstand te gebruiken.
Werknemers willen graag bij en met ons werken. Er is overleg, voorlichting, instructie
en opleiding waarbij iedere werknemer inspraak heeft. Want juist de werkvloer weet
wat er speelt en daar kan de directie weer op inspelen. Samenwerken aan een mooiere
wereld, we doen het echt samen. En is volledige inzetbaarheid (tijdelijk) niet mogelijk,
dan zal KUUK er alles aan doen om aangepast werk te bieden in samenspraak met de
Arbodienst én de medewerker.
Alle eisen omtrent kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten (ISO 9001 en de
VCA) hebben we vastgelegd in een handboek. Dit is voor iedereen die werkzaamheden
voor ons verricht beschikbaar gesteld en waarnaar gehandeld wordt. Enkel een
betrouwbaar en werkbaar handboek functioneert. Daarom zal het zo nodig verbeterd en
aangepast worden. Vanwege de snelle ontwikkelingen in zowel onze branche, als op het
gebied van duurzaamheid én maatschappelijke kwesties, zal dit handboek minimaal
iedere drie jaar worden herzien.
Velsen-Noord, 1 mei 2020
Raymond Groenewegen, directeur

Samenwerken aan een mooiere wereld

w w w. k u u k . n l

