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De directie van Vink+Veenman verklaart hiermee dat in alle aspecten van de bedrijfsvoering aandacht
geschonken wordt aan kwaliteit, veiligheid en milieu, waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eisen en
aan de verwachtingen van de opdrachtgevers.
Doel is het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade en het streven naar continue
verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Concreet betekent dit: het zoveel als
mogelijk is voorkomen van ongevallen en incidenten, het voorkomen van faalkosten en het
stroomlijnen van de communicatie tussen de verschillende afdelingen met als doel maximale
klanttevredenheid cq maximaal resultaat. Voor afgifte van een offerte wordt een risico-inventarisatie
gemaakt van het te offreren project.
Het beleid van Vink+Veenman is erop gericht om op een zorgvuldige wijze met de grondstoffen hout
en houtachtige materialen om te gaan. Indien gewenst kan projectmatig FSC hout geregistreerd
worden. De directie vraagt van alle medewerkers inzet en betrokkenheid om de vastgestelde
procedures te handhaven.
Door middel van een KAM systeem wordt geprobeerd dit doel te bereiken. Dit KAM systeem voldoet
aan de normen ISO 9001:2015 en VCA**2017.60 2017/6.0.
Het systeem is niet meer, maar ook niet minder dan een hulpmiddel om de organisatie te laten
voldoen aan de verwachtingen van stakeholders.
Alle aandachtspunten en doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
worden opgenomen in een Plan van Aanpak, dat periodiek door de directie wordt bewaakt en
eventueel aangevuld.
Minstens 1x per 3 jaar zal deze beleidsverklaring op actualiteit worden bekeken en indien nodig
worden aangepast.
De specifieke activiteiten en verbeteringen inzake de belasting van het milieu door Vink+Veenman is
in een Milieuplan verwoord en zal jaarlijks geëvalueerd worden.
De scope van de activiteiten waarvoor deze certificering geldt is:
Projectontwikkeling, woningbouw en utiliteitsbouw.
Uitsluitingen : De volgende paragrafen uit de NEN‐EN‐ISO 9001: 2015 zijn uitgesloten:
§8.3 Ontwerp en ontwikkeling. In de praktijk worden woningen ontworpen aan de hand
van bestaande concepten. Deze worden voorgelegd aan de opdrachtgever – tekening afkomstig van
architect, dan wel berekening van externe constructeur.
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