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Algemeen
Kwaliteit, Arbo, en Milieu management (KAM Management) worden in het ondernemingsbeleid van HFI steeds meer
als één beschouwd zodat de zorg voor het milieu en veiligheid, naast kwaliteit een totaal beeld vormt in het bestaande
managementsysteem.
De directie van HFI streeft ernaar een KAM management te voeren dat geschikt is voor de aard, omvang en de effecten
van milieu en Arbo
rbo ten behoeve van haar activiteiten, producten en diensten.
die
Het is tevens gericht op het belang van het vinden van een optimale balans tussen de bedrijfseconomische doelen en de
wettelijke en maatschappelijke verplichtingen, waarbij rekening gehouden wordt met:
Wet en regelgeving:
- wettelijke verplichtingen
en worden beoordeelt, nageleefd en uitgevoerd conform de daarvoor geldende normen en
richtlijnen.
Klant eisen en wensen:
- klanten wensen worden, daar waar mogelijk, geïmplementeerd
- Klanten eisen worden na beoordeling geaccepteerd
Kwaliteit:
- dat de klant het volledige vertrouwen heeft in het verloop van de opdracht;
- dat de opdracht voldoet aan de overeengekomen productkwaliteit en levertijd;
- dat de klant terugkomt met herhalingsopdrachten;
- de beheersing van risico’s.
Milieu:
- Nakomen van
an door de milieuwetgeving gestelde voorschriften
- Het geven van de zorg die verwacht mag worden met betrekking tot het zoveel mogelijk
voorkomen c.q. beperken vanuit haar ondernemingsactiviteiten voorvloeiende milieuoverlast
voor derde
- Het beheersen en continue verbeteren van de effecten op het milieu, veroorzaakt door diverse
activiteiten (milieuaspecten) binnen de organisatie en het voorkomen van milieu vervuiling
- Een goede relatie met de omgeving, door adequaat in te spelen op klachten
klachte
Arbo:
- Nakomen van door de Arbowetgeving gestelde voorschriften
- Het creëren en continu verbeteren van een goede en veilige werkomgeving voor de
medewerkers waardoor schade aan de gezondheid wordt voorkomen
- Het zorgdragen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden
arbeidsomstandigheden voor het optimaal functioneren
van de medewerkers zonder daarbij onaanvaardbaar risico te lopen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
Met de 3 uitgangspunten, Kwaliteit, Arbo en Milieu, wil HFI zich profileren als een MVO partner met de daarbij
behorende 3 aspecten van ‘people, planet en profit’.
De algemene richtlijnen van Aalberts Industries worden hiervoor gehandhaafd.
Teneinde het bovenstaande op een blijvende basis te realiseren, zijn de volgende onontbeerlijke randvoorwaarden
randv
nodig:
- goed opgeleid personeel en juiste middelen
- een continue, gestructureerde aanpak van geconstateerde afwijkingen en de correctie daarvan
en voorgestelde verbeteringen
- bepalen, analyseren en het beheersen van risico’s bij het accepteren
accept
en verwerken van de
opdracht
- de milieu-, veiligheids- en gezondheidsaspecten in acht te nemen
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