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Het besluit om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren is een strategische
beslissing voor onze organisatie die zal bijdragen aan het verbeteren van de algehele
prestaties en een goede basis kan bieden voor duurzame ontwikkelingsinitiatieven.
De voordelen voor onze organisatie die het implementeren van een
kwaliteitsmanagementsysteem op basis van deze internationale norm kan bieden zijn:
a) het vermogen om consequent te voorzien in producten en diensten die voldoen
aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
b) het faciliteren van kansen om de klanttevredenheid te verhogen;
c) het oppakken van risico’s en kansen in verband met de context en doelstellingen;
d) het vermogen om te voldoen aan gespecificeerde eisen voor een
kwaliteitsmanagement
e) systeem aan te tonen.
f) Respect voor EN 1090 en andere belanghebbende
Deze internationale norm maakt gebruik van de procesbenadering, die de Plan-Do-CheckAct-cyclus (PDCA-cyclus) en risicogebaseerd denken omvat.
Met behulp van de procesbenadering zullen we onze processen en de desbetreffende
interacties plannen, kunnen we bewerkstelligen dat alle processen over afdoende
middelen beschikken en op toereikende wijze gemanaged worden, en dat verbeterkansen
vastgesteld worden en dat er iets mee gedaan wordt.
Risicogebaseerd denken stelt onze organisatie in staat de factoren te bepalen die ertoe
zouden kunnen leiden dat de processen en het kwaliteitsmanagementsysteem afwijken
van de geplande resultaten, preventieve beheersmaatregelen in te zetten om negatieve
effecten te minimaliseren en maximaal gebruik te maken van kansen op het moment dat
die zich voordoen.
Het consequent voldoen aan de eisen en ingaan op toekomstige behoeften en
verwachtingen levert een uitdaging op voor onze organisatie.
Om dit te kaderen zullen er jaarlijks doelstellingen opgesteld worden, en zullen we zorgen
dat alle medewerkers een gepaste opleidingen krijgen, en dat de vereiste middelen ter
beschikking worden gesteld om deze te bereiken.
Het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen worden jaarlijks tijdens de management review
geëvalueerd en opnieuw vastgelegd. Hiermee wil de directie werken aan de voortdurende
verbetering van de organisatie om zo de continuïteit te waarborgen.
De firma doet geen enkele activiteit op het gebied van het ontwerpen van producten.
Om onze doelstellingen te verwezenlijken, wordt van alle medewerkers verwacht dat zij
optimaal hieraan zullen meewerken. Ook van onderaannemers en toeleveranciers wordt
verwacht dat ze hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen leveren. Hierop zal dan ook streng
nagezien worden.
Ten aanzien van de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) zijn de volgende,
concrete doelstellingen afgeleid :
a) het voorkomen van ongevallen en incidenten;
b) het voorkomen van persoonlijk letsel (eigen personeel, inhuurkrachten en
derden);
c) het voorkomen van beroepsziekten;
d) het voorkomen van schade aan materialen, materieel en objecten;
e) het voorkomen van schade aan het milieu.
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