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Beleidsverklaring
Hierbijverklaart de directie van Voorbij Prefab B.V. dat ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid is gericht op
het prbduceren van hoogwaardige probucten en diensten die voldoen aan de wet- en regelgeving van -d9
Arbeidsomstandighedernvet en de normen uit ISO '1400'1 en 45001 en de CO2-Prestatieladder versie 3.0.
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Dat doen wij omdat we kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid net zo belangrijk vinden als tevreden klanten
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medewerkeis. Ons kwaliteits-, arbo- én milieubeleid
blijven verbeteren. Het doel van de directie is kwalitatief hoogwaardig producten maken tegen een
financieel aanvaardbare kostprijs die voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de opdrachtgevers
en afnemers.

Om dit te waarborgen is ons managementsysteem zo opgezet dat onze producten voldoen aan de
kwaliteitseisen en voorwaarden coÀform de normeringen voor de KOMO en CE keurmerken. Wij worden
gecontroleerd door certificerende instanties, waardoor we beschikken we over verschillende certificaten.
Onze focus ligt op de volgende beleidsthema's:

VEILIGHEID OP #1

leders veiligheid is voor ons van groot belang en heeft de hoogste prioriteit. De TBI waarden en onze
"levensredJende regels" vergrote-n het veiligÉeidsbewustzijn onder medewerkers en partners. We zorgen
voor een veilige werkomgeving, betrekken áe medewerkers hierbij, doen nieuwe kennis op en delen deze
met elkaar.
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Ons Arbo-managementsysteem is NEN-EN-ISO 45001 gecertificeerd. Op dit moment zijn wij bezig om
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lOO% KWALITEIT
Wij streven naar een hoge kwaliteit van onze producten. Wij verbeteren continu ons productieproces en
organisatie door afstemiring in de voorbereiding, planning, engineering, productie en logistieke
afÀandeling. Door continu tè investeren in onze-procesoptimalisatie blijven we kwalitatief hoogwaardige
producten leveren.
PROCESBEHEERSING
Wij streven naar een strakke en eenduidige beheersing van alle processen, vanaf de offerte,
opdrachtverwerking, werkvoorbereiding, naO I ontwiklieling, engineering, productie tot aan de logistieke
aihandeling. De bedrijfsvoering wordt vanuit een duidelijke en realistische productieplanning
aangestuuid, afgestemd en bewaakt. Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid staan daarbijvoorop'

DUURZAAM & MILIEUBEWUST
Duurzaam materiaalgebruik en milieubewust produceren is één van onze drijfveren in de bedrijfsvoering.
Wij gebruiken opgevángen regenwater, zoveel mogelijk gerecycled grondstoffen , 100o/o duurzaam
gepioOuceerde energiel we hórgebruik of recyclen afval, optimaliseren onze processen om te streven
min mogelijÈrestafval. óit is beloond met de erkende ontwikkeling van Het Groene Casco, de
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coz-prestatieladder en lso140o1 certificeringen. onze leveranciers en opdrachtnemers vragen wij naar
een duurzaam beleid waarbijwijvoorkeur hebben voor een COz of 1SO14001 certificering.
Om dit internationaal inzichtelijk te maken willen wij binnenkort het CSC-certificering behalen.

Managementverklaring

Wij veiklaren dat we alló inspanningen verrichten die redelijkerwijs genomen worden om er voor te
,oig"n dat onze activiteiten aan allé van toepassing zijnde wettelijke regelgeving, eisen, regels, wetten
en regelementen voldoen.
De directie en het management team zal zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte
houden van ontwikkelingïen in de markt en opgedane ervaring tijdens de uitvoering van werkzaamheden
evalueren. lndien geweisynoodzakelijk zal há beleid van naar aanleiding daarvan worden bijgesteld.
Als gevolg van de hoge kwaliteitseisen van ons product, de aard van de werkzaamheden en de
wer[pletÈen is desku-ndigheid, ervaring, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, flexibiliteit, kennis van en
aandacht voor kwaliteit eh veiligheid door onze medewerkers van groot belang'
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Dit geven wij vorm door de inrichting van een VGM-beheerssysteem, dat een proces omvat van
voortdurende verbetering (zie onderstaand schema).
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De beleidsverklaring is opgenomen in het personeelshandboek en/of bedrijfsreglement, die aan
een
in
medewerker wordt verstrekt. Bij substantiële wijzigingen in het beleid zal dit besproken worden
personeelsbijeenkomst.
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De beleidsverklaring wordt jaarlijks beoordeeld op actualiteit en compleetheid en indien nodig
geactualiseerd.
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