
 

Beleidsverklaring kwaliteit, veiligheid en milieu 

 

 

 

 

 

 

De directie van Ancora Multidiensten b.v. verklaart zich bereid om, ter realisering van het 

onderstaande, het in het handboek vastgelegde kwaliteit- en veiligheid en milieuzorgsysteem 

onvoorwaardelijk te hanteren: 

 Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten geheel overeenkomstig de met onze klanten 

overeengekomen specificaties en hun vanzelfsprekende verwachtingen worden uitgevoerd; 

 Het centrale beleid dat wij voeren dient in alle vestigingen op dezelfde wijze (kwalitatief, veilig 

en milieutechnisch) uitgevoerd te worden. Dit checken wij stelselmatig door een interne audit; 

 Wij willen voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu.  

 Wij streven naar continue verbetering op kwaliteit, veiligheid en milieu. Dit houdt in dat wij ons 

blijven focussen op nieuwe maatregelen/producten die de veiligheid van onze medewerkers 

vergoot en het milieu nog meer ontlasten; 

 Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder 

in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van veiligheid en 

gezondheid van onze medewerkers; 

 Leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en 

organisatie. Efficiency, kwaliteit, milieu en veiligheid spelen hierin een grote rol; 

 Voorts is het beleid erop gericht fouten, schade en ongevallen te voorkomen en de oorzaken 

hiervan weg te nemen. Door lering te trekken uit deze incidenten, willen wij de kwaliteit en 

veiligheid van onze dienstverlening en ons KAM-zorgsysteem continu optimaliseren;  

 Het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor persoonlijk letsel voorkomen en 

de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, ingeleende werknemers en derden zoveel 

als mogelijk gewaarborgd is en waardoor het welzijn van de werknemers zoveel als mogelijk 

wordt bevorderd; 

 Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse bedrijfsgang zullen afwegingen plaatsvinden waarbij aan 

bovenstaande uitgangspunten getoetst wordt. 

 Wij streven naar continue verbetering op het gebied van het milieu. Dit houdt in dat wij ons 

blijven focussen op nieuwe maatregelen/producten die het milieu nog meer ontlasten. 

 Er wordt gewerkt volgens de ladder van Lansink hetgeen betekent: afval voorkomen, afval 

stromen verminderen, afval scheiden, afval hergebruiken, afval verbranden, afval storten. 

 Wij ondersteunen de code Verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak. 

 

Amsterdam, 02 mei 2016 

 

 

R. Th. van Tol 

directeur 

De mate van veiligheid en de invloed op het milieu welke bereikt wordt is niet afhankelijk van 

procedures en aan papier toevertrouwde informatie en regelgevingen, maar van de inzet en 

bereidheid tot verbetering van de veiligheid van alle medewerkers.  

De directie verwacht, in het belang van alle medewerkers in het bedrijf dat eenieder actief meewerkt 

aan het verbeteren van de veiligheid bij de uitvoering van de werkzaamheden, de gezondheid en 

het welzijn van de medewerkers en de bescherming van het milieu.  

Aan ons en u de taak daar voor zorg te dragen met bij alles wat we doen de aandacht voor de 

veiligheid, het milieu en ons welzijn. 
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