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De directie van Schipper Recycling b.v. heeft het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het bedrijf vastgelegd in
deze verklaring. Om de vastgestelde beleidsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken is een organisatiesysteem
opgezet voor kwaliteitszorg, veiligheid, gezondheid en milieu (KVGM systeem). De directie is verantwoordelijk
voor zowel het beleid als voor het in standhouden van het KVGM systeem. Hieruit volgt onder andere, dat de
directie zich verplicht voldoende mensen en financiële middelen beschikbaar te stellen om het KVGM-systeem in
stand te houden.
Het geheel van maatregelen, procedures en middelen met bijbehorende formulieren betreffende de organisatie,
arbeidsomstandigheden en milieu in het bedrijf is vastgelegd in dit handboek. Het doel van dit handboek is:
















het werken conform de eisen van de VCA*-checklist, editie 2008;
het werken conform de eisen van NEN-ISO 9001, editie 2015;
het werken conform de eisen van BRL 2506, versie 2012
het vergroten van de omzet en/of winst;
het continu verbeteren van de organisatie en haar werkwijze;
het bevorderen van het bewustzijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
het zoveel mogelijk rekening houden met het milieu;
zo gezond en veilig mogelijk te werken;
het vergroten van het welzijn van het personeel;
het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie en geweld;
duidelijkheid te verschaffen in verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen
van alle medewerkers;
het vergroten van de concurrentiekracht van de organisatie;
het verschaffen van een hulpmiddel bij het opleiden van (nieuwe) medewerkers;
het vastleggen van het aanwezige vakmanschap in de organisatie;
het vaststellen en waar mogelijk vergroten van de klanttevredenheid.

Middels het KVGM-systeem en terugkoppeling van opgedane ervaringen streeft Schipper Recycling b.v. naar
continue verbetering van de werking van de organisatie en de kwaliteit van haar producten en diensten.
Beleid
Het beleid van Schipper Recycling b.v. is gericht op het voorkomen van fouten, klachten en het optreden van
persoonlijk letsel, materiele schade en milieuvervuiling bij eigen personeel, inleenpersoneel of derden. Voor het
bedrijf is zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit. Met de in het organisatiesysteem
opgenomen terugkoppeling van opgedane ervaringen streeft het bedrijf naar continue verbetering van de
organisatie, van de kwaliteit van producten en dienstverlening, veiligheid, gezondheid en milieu. Hierbij spelen
normen en wetten, de stand van de techniek, gezondheids-, veiligheids- en milieukunde een belangrijke rol.
Voorwaarde hiervoor is dat werknemers het beleid begrijpen, het in praktijk brengen en op peil houden op alle
niveaus in de organisatie. De zorgcoördinator licht om die reden de medewerkers in over de inhoud van de
beleidsverklaring.
Tijdens de directiebeoordeling stelt de directie specifieke, meetbare en praktische doelstellingen vast op het
gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.
De organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden, zoals omschreven in dit handboek, zijn in
overeenstemming met de feitelijke situatie. Als in ons handboek gesproken wordt over beleid, dan is dit van
toepassing op zowel ‘kwaliteit’, organisatie als arbeidsomstandigheden/veiligheid en milieu.
De directie verklaart hierbij dat binnen het bedrijf een organisatiesysteem functioneert, dat voldoet aan de in NENISO 9001 (versie 2015) geformuleerde eisen. Er vindt binnen Schipper Recycling geen ontwerp en ontwikkeling
plaats, paragraaf 8.3 wordt dus uitgesloten.
Tevens worden de richtlijnen zoals gesteld in de VCA* (versie 2008) en die in de BRL 2506 (versie 2012)
gehanteerd.
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