Beleidsverklaring
De directie van Gebr. van der Lee streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de
verschillende aandachtsgebieden (financieel, arbeidsomstandigheden, technisch, kwaliteit,
aandacht voor het milieu en duurzaamheid) binnen de te nemen afwegingen, zo veel als
mogelijk een gelijkwaardige weging ontvangen.
Uitgangspunt hierbij is dat alle geleverde producten en diensten voortdurend voldoen aan
de verwachtingen en behoeften van de klant (binnen de gecommuniceerde voorwaarden en
grenzen). Uiteraard wordt hierbij wel aandacht geschonken aan de winstgevendheid,
continuïteit en het kwaliteitsimago van de onderneming.
Om deze doelstelling te realiseren heeft Gebr. van der Lee een kwaliteits‐ en
milieumanagementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met
de normen NEN‐EN‐ISO 9001:2008, NEN‐EN‐ISO 14001:2004, VCA**, CO2‐prestatieladder
niveau 3, BRL SIKB 7000, BRL9101, BRL 9142, BRL 9161, BRL 9320, WSCS‐OCE en FPC en de
van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving.
Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd en uitgevoerd, waarbij de
grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten, het signaleren van risico’s,
het voorkomen van milieuschade, persoonlijk letsel en materiële schade. De directie ziet er
bij de toewijzing van taken op toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde
kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Gebr. van der Lee het integreren
van een goede balans tussen ‘People, Planet en Profit’. Door objectieve metingen en
zelfreflectie wordt getracht het verbruik van grondstoffen te reduceren tot het hoogst
noodzakelijke.

Alle medewerkers en inleenkrachten worden betrokken bij het streven naar
kwaliteitsverbetering en betere milieuprestaties van het bedrijf. Zij worden gemotiveerd om
verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe zullen de medewerkers
naar functie worden opgeleid in principes en methodes van kwaliteits ‐en milieuprestatie
verbetering. Interne kwaliteits‐ en milieuaudits maken de vooruitgang die geboekt wordt
zichtbaar en geven aan in hoeverre de kwaliteits ‐en milieudoelstellingen zijn behaald en of
deze kwaliteits ‐en milieudoelstellingen nog consistent zijn met het kwaliteits ‐en
milieubeleid.
Gezien het belang dat de directie van Gebr. van der Lee hecht aan kwaliteitszorg en haar
milieuprestaties, heeft zij zich belast met het toezicht op en de instandhouding van het in dit
handboek vastgelegde kwaliteits ‐en milieumanagementsysteem en daartoe een
vertegenwoordiger aangewezen.
Dat is de heer C.A. Zweistra (interim KAM‐ coordinator) treedt tevens op als Milieu
Management Coordinator (MMC) en is in dat kader door de directie aangewezen als
directievertegenwoordiger.
De in dit handboek vastgelegde werkwijzen zijn van toepassing op alle door Gebr. van der
Lee aanvaarde opdrachten en uit te voeren werkzaamheden.
Lelystad, 7 april 2016

E.R.J.. van der Lee
Directeur

