Bedrijfshandboek
BELEIDSVERKLARING M.B.T. KWALITEITS-, EN VEILIGHEIDSBELEID
Goede arbeidsomstandigheden en milieuzorg zijn een must voor ons bedrijf.
Wij zullen er als Directie alles aan doen om menselijke leed te voorkomen, zowel in fysieke als psychische zin.
Dit streven wij na voor alle medewerkers, als ook eventuele inhuur die werken voor Perfect Brandpreventie.
Tevens voorkomen wij materiële- en milieuschade.
Perfect Brandpreventie wil binnen de regio de toonaangevende partner zijn op het gebied van brandpreventie.
Alles wat wij doen, doen wij met passie, kwaliteit en voor een langdurige relatie.
Dit doen wij door:
 Onze klanten te ondersteunen bij het verhogen en waarborgen van de brandveiligheid van zowel de
organisatie als ook het individu;
 Onze klanten garanderen dat het geleverde totaalpakket van diensten en producten ten goede komen aan
de brandveiligheid voor mens, die en milieu;
 Onze medewerkers een prettige, veilige en vertrouwde werkomgeving bieden waarin persoonlijke
ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Hiervoor zullen we de benodigde middelen en mensen beschikbaar stellen.
Tevens zullen wij voldoen aan wet- en regelgeving en aan onze eisen, zoals vermeld in onze bedrijfshandboeken.
Door het laten uitvoeren van externe audits, alsook het zelfstandig uitvoeren van interne audits, zullen wij jaarlijks
beoordelen of we voldoen aan alle eisen zoals hierboven omschreven.
Jaarlijks zullen we veiligheids- en kwaliteitsdoelstellingen benoemen, deze staan vermeld in de
directiebeoordelingen en worden jaarlijks geëvalueerd en teruggekoppeld in een personeelsbijeenkomst.
Met behulp van de diverse handboeken wil de directie van Perfect Brandpreventie duidelijk maken, op welke wijze
binnen ons bedrijf wordt gewerkt en vooral ook samengewerkt.
Dit betreffende de volgende handboeken:
 Kwaliteitshandboek ISO, in te zien bij de VGWM coördinator;
 VCA handboek, in te zien bij de VGWM coördinator;
 Bedrijfshandboek, in te zien bij de VGWM coördinator en is digitaal en als hardcopy beschikbaar;
 Personeelshandboek.
Het is voor iedere medewerker van belang het gehele Personeelshandboek en Bedrijfshandboek goed door te lezen
en te gebruiken en toe te passen.
Perfect brandpreventie gaat ervan uit dat iedereen binnen ons bedrijf zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden
en het voorkomen van nadselige gevolgen voor ons materieel een milieu.
Dit houdt in dat men niet afwacht tot er een maatregel genomen wordt, maar meedenkt, meedoet en waarschuwt.
Door het geven van voorlichting aan werknemers en aan derden, wordt beoogd om het veiligheids- en
kwaliteitsbewustzijn van werknemers en derden te verhogen.
Alleen op deze wijze kan Perfect Brandpreventie een goed bedrijf blijven, en daardoor blijven voortbestaan, groeien
en bloeien en een blijvende werggelegenheid bieden aan onze medewerkers.
Hoensbroek, 19 september 2018
Roy Rienties
Algemeen Directeur
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