Scope en beleidsverklaring kwaliteits, milieu en veiligheidssysteem.
Scope
Het handboek zorgsysteem beschrijft het kwaliteits-, veiligheids- en milieusysteem, zoals dat
door de directie van Bouwgroep De Nijs-Soffers is ingevoerd.
In het handboek zorgsysteem zijn de procedures, formulieren, instructies en standaarden
beschreven.
Het kwaliteits-, veiligheids, en milieusysteem systeem is opgezet om te voldoen aan:
De NEN-EN-ISO-9001norm (versie 2015)
De VCA**-checklist (2008/05.1)
De NEN-EN-ISO-14001norm (versie 2015)
De Nationale BeoordelingsRichtLijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor
houten gevelelementen (BRL 0801 d.d. 20-12-2011)
De FSC© standaard voor Chain of Custody Certificering (FSC-STD-40-004© V3-0 NL) en
de PEFC standard (ST2002:2013).
De beschrijvingen in dit handboek zijn goedgekeurd door de directie.
Het beschreven systeem werkt aldus in de praktijk.
Het toepassingsgebied (=scope) waarvoor dit zorgsysteem is opgezet is voor de ISO-9001 en
de ISO-14001 norm:
Het aannemen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden voor nieuwbouw en renovatie.
Het toepassingsgebied (=scope) waarvoor dit zorgsysteem is opgezet is voor de VCA**checklist:
Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden voor nieuwbouw en renovatie.
De werkzaamheden bestaan uit:
- Nieuwbouw;
- Verbouw en onderhoud;
- Renovatie;
Dit betreft zowel particulieren, als bedrijven, als overheidsinstellingen als voor
projectontwikkelaars.
Dit betreft zowel woningbouw als utiliteitsbouw.
Binnen het management zorgsysteem is ontwerp en ontwikkeling (deel 8.3 van de ISO9001;2015 versie) geen onderdeel van het productrealisatie proces. De ontwerp en
ontwikkelingsactiviteiten worden door een aparte besloten vennootschap uitgevoerd, die niet
onder de Bouwgroep De Nijs-Soffers valt.
Daarnaast heeft Bouwgroep De Nijs-Soffers de Nationale BeoordelingsRichtLijn voor het
KOMO attest-met-productcertificaat voor houten gevelelementen (BRL 0801 d.d. 20-122011).
Het toepassingsgebied (=scope) waarbinnen de FSC©/PEFC-certificering van Bouwgroep De
Nijs-Soffers plaatsvindt is weergegeven in het hiervoor opgestelde handboek.
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Beleidsverklaring
Bouwgroep De Nijs-Soffers heeft als doel het fungeren als een klantgerichte organisatie voor het aannemen en
uitvoeren van diverse bouwprojecten. Dit dient plaats te vinden bij langdurige relaties waarbij kwaliteit, milieu en
veiligheid hoog in het vaandel staat.
Met betrekking tot milieu is de bescherming van milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling, het zo veel
mogelijk duurzaam bouwen en het beperken van de uitstoot van CO2 extra verbintenissen die Bouwgroep De
Nijs-Soffers zich heeft opgelegd.
Om deze positie te handhaven en ervoor te zorgen dat het bovenstaande bereikt wordt is het hieronder staande
beleid ontwikkeld.
Om deze doelstelling te realiseren heeft Bouwgroep De Nijs-Soffers een kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met de normen: NEN-EN-ISO
**
9001: 2008, VCA 2008/05, NEN_EN-ISO-14001, de BRL 0801 en FSC- en PEFC-certificering en de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Binnen deze klantgerichte organisatie is de leiding erop gericht om de diverse medewerkers zodanig aan te
sturen, dat zij zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien. De medewerkers dienen betrokken te zijn bij hun
doen en laten en moeten zich met de organisatie verbonden voelen.
Dit dient te gebeuren in een veilige en milieuvriendelijke omgeving die zich kenmerkt door een goede sfeer.
Primair is dit gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, gezondheidsklachten, materiele en milieuschade
voor eenieder.
Daarom geldt voor iedere (tijdelijke)medewerker die binnen onze organisatie werk is:

het voldoen aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden,
veiligheid en milieu.

het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij alle activiteiten omtrent arbeidsomstandigheden,
veiligheid en milieu.

het creëren van een werkomgeving waarin het ontstaan van persoonlijke, materiele en/of milieuschade
voor eigen medewerkers, inleenkrachten en derden tot een minimum wordt beperkt.

indien gewenst informeren wij onze opdrachtgevers en onderaannemers over de aanwezigheid van een
VGM-(deel)plan.

het voorrang geven aan het terugdringen van arbeids- en milieurisico’s.

het onderhouden van een open communicatie over arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu, zowel
in- als extern.

het voortdurend blijven werken aan een verbetering van de arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

het mogen onderbreken van de werkzaamheden indien de VGM-aspecten in het geding komen, onder
voorwaarde van een directe melding aan de leidinggevende.

het beleid is er tevens op gericht om langdurig zieken zo snel mogelijk te integreren in het
arbeidsproces, door het aanbieden van aangepast werk.
Het kwaliteits-, milieu- en veiligheidssysteem is zodanig opgezet om het proces te beheersen. De primaire en de
ondersteunende processen zijn daarom beschreven en de kritieke punten zijn benoemd. Daarnaast wordt het
gehele bedrijf aangestuurd door het management, waarbij de diverse deelprocessen worden vastgesteld,
aangestuurd en verbeterd om het hier genoemde beleid te realiseren.
Bouwgroep De Nijs-Soffers is er tevens op gericht om op basis van analyses van gegevens en informatie
continue te verbeteren. Hiervoor worden jaarlijks doelstellingen vastgelegd om hier sturing aan te geven.
Het beleid is erop gericht om een win-win situatie te creëren met onze klanten en toeleveranciers om zo de
toegevoegde waarde voor alle betrokkenen te vergroten.
De directie ziet erop toe dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven. Het beleid wordt ondersteund
door voorlichting en opleiding en waar nodig een corrigerend optreden.
Vastgesteld op 7 augustus 2017 te Hoogerheide
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