1. KAM beleidsverklaring 2016
De directie verklaart dat binnen Cnossen Infra bv een kwaliteit-, arbo- en milieusysteem functioneert dat
voldoet aan de eisen zoals gesteld in de geldende versie van de NEN-ISO 9001 norm en de geldende VCA**
norm. De directie stelt alles in het werk om dit systeem te onderhouden en de kwaliteit van de organisatie bij
voortduring te verbeteren.
Het K[waliteit], A[rbo] en M[ilieu]-beleid is gericht op:
 Het komen tot een zo optimaal mogelijke productkwaliteit door middel van een goede proces
beheersing.
 Een zo groot mogelijke klanttevredenheid door het uit voeren van de opdrachten volgens de eisen van
de opdrachtgever, met in achtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 Het waarborgen van een goede procesbeheersing.
 Het streven naar een voortdurende verbetering van zowel de organisatie als de manier waarop projecten
worden uitgevoerd.
 Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade. Dit aan de hand van het in kaart
brengen van de risico's, welke de veiligheid, gezondheid en het welzijn van het eigen personeel, tijdelijke
medewerkers en derden in gevaar kan brengen om zodoende deze risico's te beheersen en te
minimaliseren.
 Het stimuleren van alle medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden binnen
Cnossen Infra en ketenpartners, om continue mogelijkheden te zoeken en maatregelen te nemen om
CO2 uitstoot te reduceren.
 Optimaliseren van transport- en bedrijfsmiddelen met duurzamere schonere brandstof, waarbij minder
schadelijk CO2 wordt uitgestoten.
 Kennis over onze CO2 uitstoot mogelijkheden en maatregelen transparant te delen met
belanghebbenden.

De directie van Cnossen Infra bv zal het eigen personeel en tijdelijke medewerkers constant stimuleren om
(bijna) ongevallen, gevaarlijke situaties en materiële- en milieuschades te melden met als doel hiervan te leren
en tot corrigerende maatregelen te kunnen komen.
Het beleid van Cnossen Infra bv wordt per jaar besproken in de directiebeoordeling. KAM is hierbij
onderdeel van het totale organisatiebeleid. Het beleid wordt vertaald in concrete, meetbare doelstellingen
De directie van Cnossen Infra bv staat garant voor het ter beschikking stellen van voldoende arbeidsmiddelen. Tevens worden voldoende middelen ingezet voor onderhoud en vervanging van het (voor het
productieproces noodzakelijke) materieel. De KAM- coördinator coördineert alle daartoe vereiste acties. De
directie van Cnossen Infra bv zorgt voor gekwalificeerde medewerkers voor de uitvoering van verificaties.
Deze medewerkers zijn bekend met de normen (bv RAW) en overige verificatieafspraken.
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