Beleidscommunicatie

Beleidsverklaring
Verklaring m.b.t. kwaliteits-, arbo- en milieubeleid

SCM Diensten BV biedt aan haar opdrachtgevers c.q. afnemers de onderstaande (soorten) dienstverlening :
certificatie-advisering en -dienstverlening
opleiding en training (handelend onder de handelsnaam SCM Opleidingen)
bedrijfs- & omgevingsadvies.
De directie streeft ernaar dat in onze onderneming het winstoogmerk samengaat met betrouwbaarheid voor onze opdrachtgevers, onze
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, alsmede onze verantwoordelijkheden voor een goed
leefmilieu.
Met dat voor ogen streeft de directie ernaar, dat onze onderneming:
een optimaal resultaat behaalt, om zodoende de continuïteit van de onderneming te verzekeren, en haar historische positie in de
markt te handhaven en zo mogelijk te verbeteren, waardoor tevens de werkgelegenheid binnen de onderneming en de toe te
passen arbeidsvoorwaarden zo goed als mogelijk zijn gediend
het veiligheidsbeleid volledig binnen onze organisatie integreert, om werknemers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden, en zo de voorwaarden te scheppen voor optimale prestaties. Het doel is dan ook:
het voorkómen van persoonlijk letsel dan wel gezondheidsschade
de zorg voor de veiligheid van derden die betrokken bij, of in de nabijheid van onze projecten zijn
het zo veel mogelijk beperken van de kans op materiële schade en schade aan het milieu
het streven naar continue verbetering op het gebied van proceskwaliteit, veiligheid, gezondheid en leefbaarheid
gestructureerd werkt aan verbetering van onze dienstverlening en product.
Onze onderneming heeft verder als beleid:
dat de ontplooiing van onze medewerkers (mede) gericht is op het verkrijgen van aansluiting tussen de inzetbare kwaliteiten van
medewerkers en onze dienstverlening
dat middels aandacht voor o.a. klanttevredenheid, leveranciersbetrouwbaarheid, klachtpreventie en -afhandeling een zodanig
kwaliteitsniveau wordt bereikt dat men over SCM Diensten spreekt als Dé adviseur en Dé opleider waar mee men wil
samenwerken.
Aan de certificatie-advisering en -dienstverlening ligt onder andere ISO 9001:2015 ten grondslag, naast de eisen die de bedrijfscertificeringen
van onze opdrachtgevers aan onze opdrachtuitvoering stellen.
Aan onze opleidingswerkzaamheden liggen ISO 9001:2015 , SOOB en Code 95 en grondslag.
De hierboven genoemde/bedoelde keurmerken/erkenningen zijn tevens grondslag van ons bedrijfsmanagement- ofwel KAM-systeem m.b.t.
opleidingen, en verwerkt in ons bedrijfshandboek.

Verklaring van uitgifte bedrijfshandboek

Met ingang van 05-04-2019 verklaart ondergetekende dit bedrijfshandboek van kracht voor alle medewerkers.

Benoeming functionarissen m.b.t. kwaliteits-, arbo- en milieumanagement

Met ingang van 05-04-2019 is Tj.H. (Tjalling) Frieswijk benoemd tot directievertegenwoordiger. De taak van de directievertegenwoordiger
bestaat uit het vertegenwoordigen van de directie naar auditerende, certificerende en toezichthoudende instanties.
Met ingang van 25-07-2019 zijn Tj.H. (Tjalling) Frieswijk en N. (Nikita) Westmaas benoemd tot KAM-team. De taken van het KAM-team
bestaan uit het ontwikkelen, verbeteren en beheren van het KAM-managementsysteem (zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
leefomgeving).

Reikwijdte van onze werkzaamheden c.q. bedrijfscertificaten (scope)
-

ondersteuning, advisering en projectmanagement op het gebied van kwaliteits-, arbo-, milieu- en project-/branche-specifieke
bedrijfscertificeringen
ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen en trainingen ten behoeve van infrabouw, transport en afvalstoffen- en milieubeheer.

Meer weten over ons bedrijfs- en KAM-beleid ?

Ons beleid is op verzoek voor iedereen (ook externe betrokkenen) op te vragen. Een telefoontje of mailtje naar de bedrijfsleiding volstaat.

SCM Diensten BV & Opleidingen
Roermond, 25-07-2019
Tj. H. Frieswijk, directeur
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