Beleidsverklaring Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V.
De directie Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 32028916, streeft bij het uitvoeren van al haar activiteiten naar kwaliteit, veiligheid
en betrouwbaarheid waarbij blijvend wordt voldaan aan de relevante wet en regelgeving en eisen
van onze opdrachtgevers.
Het kunnen garanderen van veiligheid, gezondheid en welzijn voor eigen en ingeleend personeel,
inclusief eventuele derden, en het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële- en milieuschade
wordt gezien als primaire voorwaarde voor de uitvoering van opdrachten.
Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid,
gezondheid, milieu en kwaliteit. Daarnaast zullen wij voldoen aan de eisen van onze
opdrachtgever.
Het kunnen garanderen van veiligheid, gezondheid en welzijn voor personeel inclusief eventuele
derden en van minimale milieuschade wordt gezien als primaire voorwaarde voor de uitvoering
van opdrachten.
Bij inkoop, uitbesteding en uitvoering zal Fokker-Oomen Aannemersbedrijf rekening houden met
de CO2 uitstoot. Het beleid van Fokker-Oomen is om de eigen CO2 uitstoot voortdurend verder
terug te brengen. Bij inkoop van materialen of externe diensten wordt binnen de eisen van de
opdrachtgever gekozen voor materialen of diensten met een lage CO2 uitstoot.
Met name het omgaan met asbest bevattende materialen en vervuilde grond vereist continue
alertheid van al het personeel in een organisatie.
Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V. gaat zorgvuldig om met het eigendom van de
opdrachtgever wanneer dit beheerd of gebruikt wordt. Indien enig
eigendom van de
opdrachtgever verloren gaat, beschadigd wordt of anderszins ongeschikt geacht wordt voor
gebruik, dan wordt dit gerapporteerd aan de opdrachtgever en moeten registraties daarvan
worden bijgehouden.
Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V. is van mening dat het uitvoeren van grond-/straat/riolerings- en sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringswerkzaamheden dan ook alleen
plaats kan vinden met goed opgeleide medewerkers, goede producten en het streven naar een
continue verbetering van de kwaliteit.
Hiervoor zijn (meetbare) doelstellingen vastgelegd in het verslag van de jaarlijkse
directiebeoordeling welke jaarlijks worden geëvalueerd en eventueel aangescherpt teneinde een
continue verbetering in de dienstverlening en VGM te waarborgen.
Hoewel het behalen van de doelstellingen een taak van iedereen binnen Fokker-Oomen
Aannemersbedrijf B.V., is, blijft het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de directie.
Het kwaliteitszorgsysteem is een belangrijke stap om deze doelstellingen te bereiken. De directie
heeft zich tot doel gesteld bovenstaande te realiseren, continu te verbeteren waar mogelijk en dit
te stimuleren, onder meer door middel van voorlichting, opleiding en beschikbaar stellen van
budgetten.
Doormiddel van interne en externe controles zal het systeem getoetst worden op doeltreffendheid.
Tekortkomingen zullen worden besproken, onderzocht en adequaat worden verholpen. Preventief
zullen alle mogelijke maatregelen getroffen worden om tekortkomingen in de toekomst te
voorkomen
De handboeken en de ondersteunende delen zijn in het bezit van de directie die er voor zorg
draagt dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en begrepen wordt.
Getekend te Bussum op 4 januari 2021

De heer M. Fouchier, directeur

De heer M.Waterreus, directeur

Ondersteunende verklaring:
De directie heeft de heer M. Waterreus benoemd tot directievertegenwoordiger kwaliteit (incl. VGM-taken). De
directievertegenwoordiger heeft de volledige autoriteit en verantwoordelijkheid dit beleid (te laten) onderhouden en zorg te
dragen voor de implementatie en doorlopende effectiviteit van het systeem.
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