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De directie van Flexurance B.V. verklaart hierbij dat: 

 

Het kwaliteitsbeleid erop gericht is: 
� Blijvend te voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en daarbij de dienst leveren 

die met de opdrachtgever is overeengekomen 
� Blijvend te voldoen aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan de werkzaamheden en de 

eisen die voortvloeien uit de van toepassing verklaarde normen en richtlijnen 
� Continue verbetering van het bedrijfsvoeringsysteem te realiseren 
� De continuïteit van het bedrijf te waarborgen door kosteneffectief te werken 
 
Om dit te bereiken heeft de directie zich de onderstaande doelen opgelegd: 
� Het instandhouden van een eenvoudige, directe en flexibele organisatie 
� Opzetten en instandhouden van een gecertificeerd bedrijfsvoeringsysteem dat voldoet aan de 

eisen en voorwaarden uit de VCU en de norm NEN-EN-ISO 9001 
� Stimuleren van het kwaliteitsdenken en -handelen bij medewerkers door voorlichting en training 
� Het beschikbaar stellen van de juiste middelen om werkzaamheden naar behoren uit te voeren 
� Medewerkers stimuleren om tekortkomingen en afwijkingen te melden en verbeteringen aan te 

dragen 
� Onderhouden van nauwe contacten met opdrachtgevers en toezichthoudende instanties 
� Het inrichten en in stand houden van de bedrijfsvoering conform de eisen van de AVG 
 
Het beleid van Veiligheid en Gezondheid gericht is op: 
� Het waarborgen van een zo groot mogelijke veiligheid voor het voorkomen van persoonlijk letsel 

voor de interne medewerkers, technisch adviseurs en derden 
� Het zo goed mogelijk beschermen van de gezondheid van de interne medewerkers en technisch 

adviseurs 
� Het voorkomen van ziekteverzuim ten gevolge van de arbeid 
� Het vastleggen van de prioriteiten van veiligheid en gezondheid in de bedrijfsvoering 
� Het voorkomen van materiële schade 
 
De directie acht het van het hoogste belang dat er wordt gestreefd naar een continue verbetering van 
de prestaties over kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Om dit te bereiken heeft de directie zich als doel 
gesteld om het bestaande gecertificeerd bedrijfsvoeringsysteem, dat voldoet aan de eisen en 
voorwaarden uit de normen NEN-EN-ISO 9001 en VCU, in stand te houden. Daarnaast is elke 
medewerker d.m.v. VGM informatie bewust gemaakt van de noodzaak tot achtzaam werken m.b.t. 
veiligheid en gezondheid. Specifiek is een risico-inventarisatie en -evaluatie over VGM-aspecten 
uitgevoerd met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. 
 
Om deze continue verbetering en de genoemde doelen te bewerkstellingen zijn binnen het 
bedrijfsvoeringsysteem diverse procedures en instructies opgesteld. Jaarlijks zal het beleid (en de 
doelstellingen) worden bekend gemaakt met behulp van een jaarplan. Toetsing van het beleid zal 
jaarlijks plaatsvinden met behulp van een jaarverslag en zal minimaal, indien noodzakelijk, om de drie 
jaar worden geactualiseerd. 
 
Zwijndrecht, 29 november 2019 
 
 
 
 
B. Wit  
Algemeen Directeur 
 


