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Het  kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid beleid van Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. is erop 
gericht dat het kwaliteits- en veiligheidsniveau van de uitgeoefende werkzaamheden dient te worden 
gehandhaafd dan wel wordt verhoogd en dat de milieubelasting zo laag mogelijk dient te zijn. 
 
Om de kwaliteit en veiligheid in de toekomst continu te blijven verbeteren, en om de kwaliteit binnen 
het bedrijf te kunnen controleren en aantoonbaar te maken wordt gebruik gemaakt van een kwaliteits-, 
veiligheids- en milieumanagementsysteem (KAM-systeem) conform de ISO 9001 norm, de ISO 14001 
norm en de VCA norm Om het KAM-systeem vast te leggen is een kwaliteits-, veiligheids- en 
milieuhandboek gemaakt. Het hierin omschreven systeem is van toepassing op alle handelingen 
welke invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de door Schoonmaakdiensten van Vliet B.V.  
geleverde diensten en op haar eventuele milieubelasting en is kenbaar gemaakt aan alle personen die 
voor of namens  Schoonmaakdiensten van Vliet B.V.  werkzaam zijn. Deze handelingen hebben ook 
betrekking op de veiligheid, gezondheid en welzijn van eigen (toekomstige) werknemers, werknemers 
van derden alsmede bedrijven (en hun medewerkers) die gebruik maken van onze diensten. 
 
Het kwaliteits-, veiligheids-  en milieubeleid is vastgelegd in het handboek. In dit handboek is ons primair 
proces met de daarbij behorende ondersteunende processen beschreven. Daar waar dit noodzakelijk is, 
in termen van mogelijk afbreukrisico’s voor onze opdrachtgevers, zijn procedures opgenomen. Deze 
procedures geven tevens een beeld van “hoe wij werken”. In dit handboek is tevens het milieubeleid van  
Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. gedefinieerd. Kern van dit beleid is een committent om te komen 
tot continue verbeteringen en het voorkomen van milieuvervuiling en een committent om te blijven 
voldoen aan alle op haar van toepassing zijnde wettelijke milieu eisen en door relevante derden gestelde 
eisen. Het door Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. milieubeleid is beschikbaar voor het publiek 
 
Het VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)-beleid van Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. is een 
integraal onderdeel van het totale managementbeleid met als doel om bij de uitoefening van de 
bedrijfsactiviteiten op  het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te komen tot een 
proces van continue verbetering. Basis hiervoor is het behalen en behouden van de  ISO 9001:2015, 
de VCA* en de NEN-EN ISO 14001 norm en de in het kader hiervan uitgevoerde risico-inventarisatie 
en evaluatie en vastgelegde milieuaspecten. 
 
Om bovengenoemd doel te kunnen bereiken zal de leiding zowel middelen beschikbaar stellen als 
regels en procedures vastleggen. O.a. zullen diverse vormen van voorlichting, instructie en overleg 
plaatsvinden. Tevens zal gebruik worden gemaakt van een erkende dienst (Arbodienst) voor zaken als 
een periodiek medisch onderzoek en het begeleiden van zieke medewerkers. 
 
Hierdoor zal de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en van derden zo goed mogelijk 
worden gewaarborgd en persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk worden 
voorkomen.  
 
Het beleid wordt op een evenwichtige wijze meegenomen met het financieel-economische en 
technische beleid. Ieder jaar wordt het beleid getoetst en eventueel bijgesteld, terwijl de 
hoofddoelstellingen worden geconcretiseerd in een kwaliteits-, veiligheids- en milieujaarplan met 
gedetailleerde actiepunten. Deze toets kan eveneens leiden tot een herziening van deze 
beleidsverklaring.  
 
Jaarlijkse zal dit jaarplan worden getoetst en indien nodig zal het worden aangepast. Hierbij zullen 
maatschappelijke, technische en wettelijke veranderingen worden meegenomen.  De uitwerking van 
het  beleid is vastgelegd in dit handboek waarin alle functie-eisen, VGM-taken en –
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de functiebeschrijving en in de TBV-matrix bij iedere    
procedure. Alle medewerkers van Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. hebben de opdracht de in 
procedures en instructies vastgelegde verplichtingen na te komen.  
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Het KAM-handboek is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van 
Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. De Directie van Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. is tevens 
verantwoordelijk dat iedere (toekomstige) medewerker  op de hoogte is van zijn/haar bijdrage tot de 
doelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen (waarbij zoveel mogelijk de SMART-
systematiek) zijn opgenomen in het “jaarplan”. Deze doelstellingen zullen jaarlijks zoveel mogelijk 
geactualiseerd worden. 
  
Naast de bovengenoemde algemene c.q. kwaliteitsdoelstellingen is het genoemde streven naar een zo 
laag mogelijke milieubelasting  bedrijf onderdeel van het streven naar continue verbetering. Onder 
andere zijn de volgende algemene doelstellingen geformuleerd. 
 
§ Bodem  afvoer aanwezige afval 
§ Water  inzicht in het waterverbruik door, zoveel mogelijk, registratie van het     

             waterverbruik 
§ Geluid  niet van toepassing bij Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. 
§ Afvalstoffen  inzicht in de hoeveelheden afval die ontstaan   
§ Energie  inzicht in het gasverbruik en elektraverbruik  
 
Bovenstaande algemene milieudoelstelling, bieden een kader om de meer specifieke 
milieudoelstellingen en –taakstellingen vast te stellen en te beoordelen. Deze doelstellingen worden 
jaarlijks vastgesteld en zijn, net als het milieubeleid, gedocumenteerd, geïmplementeerd en worden 
bijgehouden. Bij het vaststellen van de  milieudoelstellingen en –taakstellingen wordt rekening gehouden 
met de vastgestelde milieuaspecten en met wettelijke en andere eisen. 
 
De directie van Schoonmaakdiensten van Vliet B.V. heeft de heer J. van Vliet, als lid van het 
managementteam benoemd tot KAM-manager en daarmee tot VGM functionaris. Hij  is bevoegd om alle 
benodigde maatregelen te nemen om het managementsysteem zo optimaal mogelijk te laten 
functioneren. 
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