BL-11 - Beleidsverklaring Kwaliteit, Arbo en Milieu
1
Inleiding
Vialis bv voert een integraal kwaliteits-, arbeidsomstandigheden- en milieubeleid (KAM-beleid).
Hierdoor kunnen afwegingen tussen kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu vooraf worden
gemaakt en procedures eenduidig worden geformuleerd. Het beleid is op deze wijze overzichtelijker
en duidelijker over te dragen. Ook efficiënte en effectieve invoering en onderhoud van het beleid is
hiermee beter gewaarborgd.
Het KAM-beleid is afgeleid van het totale ondernemingsbeleid. Het KAM-beleid is vastgelegd in het
Managementsysteem van Vialis bv.
De directie acht het voeren van een actief KAM-beleid van essentieel belang voor tevreden klanten,
gezonde en gemotiveerde medewerkers en een goed leefbaar milieu. Voor de directie is het KAMbeleid onlosmakelijk verbonden met een professionele bedrijfsvoering.
2
Toepassingsgebied managementsysteem
Het managementsysteem van Vialis bv is van toepassing voor het verkopen, ontwikkelen en
ontwerpen, adviseren, produceren, reviseren, realiseren, installeren, inbedrijfstellen en het beheren
en onderhouden van installaties voor dynamisch verkeersmanagement, utiliteit, industrie en
railinfrastructuur. Het is van toepassing op Vialis bv.
3
KAM-beleid
Het algemene KAM-beleid is gericht op:
• voortdurende verbetering van de klantenwaardering;
• voortdurende verbetering van producten en diensten;
• voortdurende verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
• het voorkomen van kwaliteitsgebreken en materiële schade;
• het voorkomen van schade aan de gezondheid van personen (medewerkers en derden) en in het
bijzonder van ongevallen en persoonlijk letsel;
• het voorkomen van milieuvervuiling en beperken van milieubelasting, waaronder beperking van de
uitstoot van CO2;
• het adequaat handelen in noodsituaties;
• het voldoen aan wet- en regelgeving, o.a. op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu;
• het blijvend voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals beschreven in de regeling brandmeldinstallaties
(vigerende versie regeling installeren BMI).
Jaarlijks worden de in deze beleidsverklaring opgenomen doelen geconcretiseerd.
4
Certificering
De wijze waarop deze doelen bereikt moeten worden zijn vastgelegd in het Managementsysteem van
Vialis bv. De hierin vastgelegde procedures dienen minimaal te voldoen aan de eisen gesteld in:
• NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen;
• NEN-EN-ISO 14001: Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik;
• Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers;
• Handboek CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
voor niveau 5 van het CO2-bewust Certificaat;
• BMI: Certificatieschema Brandmeldinstallaties.
5
Bekendmaking
Het KAM-beleid en het Managementsysteem worden op alle niveaus binnen de organisatie
bekendgemaakt, ingevoerd en onderhouden. Het Managementsysteem is op het intranet van Vialis
b.v. gepubliceerd.
De directie verwacht, en zal er op toezien, dat alle medewerkers van Vialis bv volledig medewerking
verlenen aan het tot uitvoer brengen van het KAM-beleid. Enerzijds door betrokkenheid en inbreng bij
het vaststellen ervan, anderzijds door bereidwillige naleving van de vastgelegde procedures en
instructies.
6
Organisatie
Het KAM-beleid van Vialis bv wordt centraal door de afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)
aangestuurd en gecoördineerd. In relatie tot certificering treedt Manager KAM op als contactpersoon.
7
Borging
Uitvoering van het beleid wordt regelmatig getoetst en indien noodzakelijk aangepast aan gewijzigde
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omstandigheden in de bedrijfsvoering en aan wijzigingen in de stand van kennis, techniek en
wetenschap.
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