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BELEIDSVERKLARING KWALITEIT, VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Het management van Service Glasherstel Franchise B.V. stelt zich tot doel dat het gevoerde
beleid leidt tot een zodanig kwaliteitsniveau, dat de opdrachtgever ons als vaste partner
beschouwt.
Met dit beleid werken we voortdurend aan een voorkeurspositie.

Naast deze klanttevredenheid streven wij naar een veilige en efficiënte bedrijfsvoering, als
onderdeel van een continu verbeterproces van onze gehele organisatie. Als bedrijfsdoelstelling
streven wij er niet naar de grootste onderneming in de branche te worden, wel de beste qua
vakmanschap. Door de organisatiestructuur plat te houden en communicatielijnen kort, trachten
wij een niveau te bereiken dat klantwensen overtreft en aansluit op de eisen van de wet en
branche.

Ons beleid betreffende Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (KVGM) omvat de volgende
stelregels:

 Wij komen de verbintenissen met onze opdrachtgever integraal na en willen beter dan de
gemiddelde concurrent voldoen aan eisen zoals veiligheid, service en tijdigheid.

 Wij zullen waar mogelijk een hoog kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn bij iedere
medewerker trachten te realiseren. Door onder andere het motiveren van de medewerkers,
waarbij inspraak en betrokkenheid bij verbeterprojecten wordt gestimuleerd.

 Wij zullen de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden, evenals het milieu
zo goed mogelijk waarborgen. Ons beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en
milieuschade te voorkomen.

 Tekortkomingen die worden vastgesteld bij de beoordeling op de uitvoering, de
kwaliteitsregistraties en rapportages, evenals tekortkomingen die worden gemeld door de
gebruiker, de opdrachtgevers, de medewerkers en de certificerende instantie zullen worden
verbeterd.

 Aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende gevaren zal,
met in acht name van wetten en normen, aandacht worden gegeven aan een continu
verbeterprogramma van ons KVGM-beleid.

Jaarlijks formuleren wij doelstellingen t.b.v. de uitvoering van ons beleid. Deze doelstellingen, in
meetbare cijfers, zijn terug te vinden in het rapport van de jaarlijkse beoordeling van het
managementsysteem door het management.

Het in onze organisatie gehanteerde managementsysteem voldoet aan de eisen van
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 en VCA* 2008/05.1 Alle middelen die ten behoeve van een
goed functionerend managementsysteem ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de eisen
van Service Glasherstel Franchise B.V, de opdrachtgever, de omgeving en de wetgeving. Het is
van belang dat de medewerkers voldoende theoretisch onderlegd zijn om hun taak naar behoren
te kunnen uitvoeren.

Het handboek is voor iedere medewerker en tijdelijk personeel, dat op regelmatige basis
werkzaamheden voor ons verricht, beschikbaar gesteld. Zij dienen dan ook in overeenstemming
met dit boek te handelen.
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