
 

 
Bijlage 4  Beleidsverklaring Kwaliteit, ARBO en Milieu. 

 

Smeulders Interieurwerken BV is een toonaangevende producent van kwalitatief hoogwaardige en duurzame interi-
eurs voor zowel de zakelijke als particuliere markt.  

In samenwerking met architecten begeleidt Smeulders Interieurwerken de opdrachtgever naar een product dat vol-
doet aan de gestelde kwaliteits, milieu en veiligheidseisen en doet daaraan geen concessies. 

Bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden zijn wij afhankelijk van de vaardigheden en bekwaamheden 
van onze medewerkers. Samenwerking, motivatie, discipline, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn hierbij 
erg belangrijk. 

Om de kwaliteit, service en continuïteit binnen onze organisatie richting onze opdrachtgevers te waarborgen wordt 
de ISO 14001 en de VCA* norm aangehouden, is er een RI&E opgesteld en Smeulders Interieurwerken zal de voor-
schriften die voortvloeien uit de wet- en regelgeving strikt naleven en op toekomstige ontwikkelingen anticiperen. 

Enkele doelstellingen uit het KAM-beleid zijn het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade. Het 
bedrijf streeft naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en stelt hier-
aan dezelfde prioriteit als aan de overige ondernemingsdoelstellingen. 
 
Jaarlijks worden doelstellingen vastgelegd, opgevolgd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Hierbij streven we naar 
een zo groot mogelijke betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie en stellen wij eenieder op de hoogte 
van de regels zoals deze gelden binnen het bedrijf. Alle medewerkers binnen de onderneming zijn verantwoordelijk 
voor een goede toepassing van ons KAM-beleid. Terugkoppeling van opgedane ervaringen is dan ook van essentieel 
belang voor het opstellen en aanpassen van de doelstellingen. 
 
De directie zal zorg dragen voor de beschikbaarheid van middelen die van essentieel belang zijn voor het inrichten, 
implementeren, onderhouden en verbeteren van het KAM- managementsysteem. Middelen omvatten personele 
middelen en gespecialiseerde vaardigheden, infrastructuur van de organisatie, technologie en financiële middelen. 

Door de directie is besloten niet extern te communiceren over de aspecten uit het KAM-beleid. Het beleid wordt op 
verzoek ter beschikking gesteld aan belanghebbende.  
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