Beleidsverklaring kwaliteit,
gezondheid, veiligheid, welzijn en milieu
Missie van Bus:
Bus’ Handelmij b.v. is totaalleverancier voor de on/offshore, metaal en industriesector. Wij leveren niet alleen producten, maar zijn ook partner in de realisatie van efficiënte oplossingen in de techniek. We zijn ons ervan bewust
dat elk probleem op zich staat en vraagt om nuchter ondernemerschap, vakinhoudelijke kennis, flexibiliteit en
wederzijds vertrouwen. Deze aspecten kenmerken ons dagelijks denken en doen. Daarnaast hanteren wij een hoog
kwaliteitsniveau voor onze producten/diensten en streven naar lange termijnrelaties met klanten, leveranciers en
medewerkers.
Visie van Bus:
Wij willen als totaalleverancier en dé partner in techniek voor de on/offshore, metaal en industriesector van Nederland gezien worden. In onze bedrijfsvoering wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen in toenemende
mate als uitgangspunt gehanteerd.
Ontwikkelingen waarin wij voorop willen lopen:
• Kwaliteit van dienstverlening en vakinhoudelijke kennis als onderscheidende factoren in de techniek;
• Het leveren van producten, maatwerk in producttoepassingen en services die bijdragen aan succes en kostenbe
sparing voor onze klanten en die voldoen aan wet en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en arbeids
omstandigheden;
• Snelle vertaling van innovaties in producten, producttoepassingen en services naar de markt;
• Snel en flexibel kunnen inspelen op uiteenlopende klantvragen door Persoonlijk contact, waarbij onze
medewerkers eigen verantwoordelijkheden nemen vrijheid in handelen hebben;
• Betrokkenheid bij de business van onze klanten.
Uitgangspunt van de organisatie is:
• Producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant, de overheid en andere
instellingen die toezicht houden op de kwaliteit, veiligheid en milieuaspecten van de producten;
• Er voor zorg te dragen dat de juiste middelen, inclusief mensen, systemen en uitrusting worden ingezet om goede
kwaliteit te leveren, milieubelasting te voorkomen en veilige werkomstandigheden te realiseren;
• Kwantificeerbare doelstellingen op te stellen om een betere dienstverlening te realiseren met minder
fouten en klachten;
• Kwantificeerbare doelstellingen op te stellen om de belasting van het milieu te verminderen en daarmee de
milieuprestatie te verbeteren;
• Kwantificeerbare doelstellingen op te stellen om de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers te verhogen;
• Alle zaken in één keer goed te laten verlopen en kwaliteitsonvolkomenheden te verminderen, dan wel in zijn
geheel te voorkomen;
• Beheersen van kansen risico’s in de organisatie ten aanzien van kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid
en psychosociale aspecten;
• Beperking van risico op calamiteiten en hun gevolgen;
• Tenminste voldoen aan wet- en regelgeving en andere eisen, als onderdeel van verantwoord ondernemerschap
zowel op gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en welzijn;
• Betrokkenheid van onze medewerkers voorafgaand aan én bij besluitvorming gezond en veilig werken faciliteren
en stimuleren;
• Iedere medewerker voldoende kennis geven om te werken conform processen en instructies om zo een
bijdrage te leveren aan een kwalitatief, veilige en milieubewuste werkomgeving.

Het voortdurend streven naar verbetering van de prestatie op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en welzijn
is volgens de directie de basis van het beleid van dit bedrijf. Als hulpmiddel voor het bereiken van deze doelstellingen is een gecertificeerd KAM-management-systeem ingesteld dat in overeenstemming is met de voorschriften uit
NEN ISO 9001 “Kwaliteitsmanagementsysteem” NEN ISO 14001 “Milieumanagementsysteem” en NEN 45001 “Managementsysteem voor gezond en veilig werken”.
Het beleid en het managementsysteem is met de medewerkers gecommuniceerd en wordt op verzoek van belangstellenden toegezonden.
De directie zal de uitwerking van het beleid periodiek toetsen aan de hand van de rapportages, voortgang doelstellingen, interne en externe audits van het managementsysteem.
De directie verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de genoemde ISO normen en verklaart
al het nodige te doen om het managementsysteem zoals in dit handboek beschreven is op peil te houden en de
effectiviteit van het systeem continu te verbeteren.
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