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Beleidsverklaring ISO9001:2015 – ISO14001:2015
Het beleid van Smelt Drunen is er op gericht om zich continu te verbeteren waardoor Smelt
een waardevolle partner is van haar klanten en zich positief onderscheidt binnen de branche.
De directie heeft de overtuiging dat een op kwaliteitsborging afgestemd beleid zal leiden tot
het bereiken en in stand houden van een kwaliteitsniveau dat nodig is om blijvend te kunnen
voldoen aan de klanteisen en een efficiënte en veilige bedrijfsvoering te realiseren. Met
continue verbetering van het kwaliteitssysteem, wordt nagestreefd optimaal te blijven voldoen aan wensen
van onze stakeholders. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de ISO9001:2015.
Uitgangspunten voor de kwaliteitsborging zijn:
• Bij uitvoering van werkzaamheden te zorgen voor optimale tegemoetkoming aan de wensen van de
stakeholders.
• Bij de uitvoering rekening te houden met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
• Het betrekken van alle medewerkers(-sters) bij de kwaliteitsgedachte door te zorgen dat deze
bekend zijn met het beleid tot kwaliteitsborging en de doelen die worden nagestreefd, alsook
bekend zijn met de middelen (wet- en regelgeving) die hiertoe worden verstrekt.
• Door het geregistreerd bewaken van de product en proces kwaliteit en het vastleggen van regels
hiervoor, te komen tot verbeteringsacties die een bijdrage leveren in het continu verbeteren van
onze kwaliteit.
Het steeds verder beperken van de milieubelasting van activiteiten op de leefomgeving.
Duurzaam ondernemen is belangrijk.
Smelt kan dit realiseren door verstandig om te gaan met de beschikbare middelen, materialen,
energiebronnen en door aan de milieuwetgevingen te voldoen.
De directie van Smelt heeft de overtuiging dat een op een milieubewuste bedrijfsvoering afgestemd beleid zal leiden tot duurzame productie en de ontwikkeling van milieuvriendelijke oplossingen en continue verbetering op dit gebied. Het milieubeheersysteem is gebaseerd op de ISO14001:2015.
Uitgangspunten voor een effectief milieubeheersysteem zijn:
• Het afvoeren en hergebruiken van materialen en het voorkomen van materiële en milieuschade.
• Bij de uitvoering rekening houden met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
• Het besparen van energie.
• Het betrekken van alle medewerkers(-sters) bij de milieugedachte door te zorgen dat deze bekend
zijn met het beleid tot milieubeheersysteem en de doelen die worden nagestreefd, alsook bekend
zijn met de middelen (wet- en regelgeving) die hiertoe worden verstrekt.
De directie is verantwoordelijk voor het invoeren en in stand houden van het kwaliteitsmanagementsysteem
en het milieubeheersysteem, alsmede te zorgen dat het kwaliteits- en milieubeleid bij alle medewerkers
bekend, begrepen en toegepast wordt. Dit gebeurt onder andere door tussentijdse instructie van nieuwe medewerkers en kwartaalmeetings. De effectiviteit van de systemen en van de overeengekomen acties worden
eenmaal per jaar, voorafgaand aan de functioneringsgesprekken, getoetst op basis van ISO19011.
De directievertegenwoordiger geeft het handboek en de daaruit voortvloeiende documenten vrij, voert het
beheer over het kwaliteits- en milieubeheersysteem ter handhaving onderhoud en verbetering, en ziet toe op
de juiste toepassing. Iedere medewerker is vrij om voorstellen tot verbetering van de systemen te doen.
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