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Het Kwaliteits, Arbo en Milieu(KAM)beleid:
Binnen Broeze Nijverdal is het belangrijkste motto:
”We doen wat we beloven.”
Broeze Nijverdal is een organisatie met goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen, die met
behulp van een modern machinepark hoogwaardige projecten binnen de bouw en industrie
realiseert.
Mijn visie is dat alleen een goed afgestemde organisatie ontstaat als wordt gekeken naar de
kwaliteiten, voorkeuren/eigenschappen en opleiding van elk individu, om zo de juiste “man” op
de juiste plaats te krijgen.
Deze werkwijze resulteert in het optimaal gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten
waardoor medewerkers meer gemotiveerd en betrokken zijn bij het product en organisatie.
Het uiteindelijke resultaat is dat wordt gepresteerd met een uitstekende prijs/kwaliteit
verhouding.
Een zo goed mogelijk product leveren binnen de gestelde tijdsplanning is de doelstelling die wij
nastreven. Het product moet natuurlijk op een veilige en gezonde wijze vervaardigd worden en
daarom zijn wij ons ervan bewust dat we moeten blijven verbeteren! Het inzichtelijk maken
van de verbeterpunten binnen de organisatie m.b.t. het KAM-systeem is dan ook van groot
belang.
Met onze organisatie zijn we in een hoger segment van de markt gekomen waar klanten nog
hogere eisen aan onze organisatie stellen. Mede hierdoor is de keuze gemaakt om de
organisatie te gaan stroomlijnen en een KAM-systeem op te zetten conform de norm NEN-ENISO 9001 en VCA*. De uit het KAM-beleid voortvloeiende doelstellingen zijn vastgelegd in de
directiebeoordeling van het KAM-systeem.
Door continue de ontwikkelingen in de markt te volgen en te luisteren naar de wensen van
klanten kan de organisatie en de opleidingsbehoefte binnen de organisatie hierop worden
afgestemd. Door deze pro-actieve houding is Broeze Nijverdal klaar voor de markt die is en die
gaat komen.
Uitgangspunten voor het KAM-beleid zijn:
• De uitvoering van de opdracht voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever als
aan de wet- en regelgeving;
• Er vindt een efficiënte bedrijfsvoering plaats zodat het voortbestaan van het bedrijf beter
wordt gegarandeerd;
• Iedere medewerker is bekend met en betrokken bij de eisen en KAM-doelstellingen van het
bedrijf;
• Creëren en in stand houden van een optimaal werkklimaat waardoor ziekteverzuim,
persoonlijk letsel, arbeidsongeschiktheid, materiële- en milieuschade zo veel mogelijk
worden voorkomen;
• Nastreven van continue verbetering van het KAM-systeem, processen en de
klanttevredenheid;
• Continu blijven streven naar een verlaging van de CO2 footprint van Broeze door
energiebesparende maatregelen te treffen.
Het KAM-systeem ondersteunt de organisatie om de kwaliteit van ons product en de
organisatie op een hoger niveau brengen. M.b.v. de jaarlijkse directiebeoordeling worden
concrete verbeteringsacties opgesteld en vastgelegd.
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