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Het beleid van De Rooy Slijpcentrum B.V. en De Rooy Precision B.V. is erop gericht een zo groot mogelijke toegevoegde 

waarde op het gebied van kwaliteit te leveren. Dit beleid ondervangt onder andere gezondheid, welzijn, veiligheid, milieu 

en kwaliteit. Om dit te waarborgen ligt de focus van het beleid op het selecteren, behouden en vergroten van kennis en 

vaardigheden van alle medewerkers. Ter uitvoering hiervan zijn de volgende beleidsregels opgesteld: 

- Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers, zodanig dat onze 

opdrachtgevers een positief gevoel ervaren als direct gevolg van de kwaliteit van dienstverlening.  

- Het in acht nemen van alle wettelijke regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en 

sociale wetgeving.  

- Het inventariseren, controleren en optimaliseren van de werkomgeving en werkomstandigheden om zo mogelijke 

risico’s op het gebied van veiligheid, persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen.  

- Het continue streven naar verbetering van de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu door deze onderwerpen 

bespreekbaar te houden middels open communicatie.  

- Het periodiek inplannen van zowel interne evaluaties met medewerkers als externe evaluaties met opdrachtgevers.  

De Rooy Slijpcentrum B.V. en De Rooy Precision B.V. staan open voor verbetering van processen en beleid waar mogelijk. 

Ze biedt haar medewerkers altijd de mogelijkheid om inbreng te leveren. 

Het management van De Rooy Slijpcentrum B.V. en De Rooy Precision B.V. vervult een voorbeeldfunctie en zal erop 

toezien dat bovenstaande strikt wordt nageleefd. Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid naar zowel De Rooy Slijpcentrum B.V., De Rooy Precison B.V., opdrachtgevers en collega’s.  

Het beleid wordt nader toegelicht in procedures alsook het KAM handboek op basis van ISO9001 & ISO14001 en heeft 

betrekking op alle activiteiten van medewerkers van De Rooy Slijpcentrum B.V. en De Rooy Precision B.V. Deze 

beleidsverklaring zal minimaal eenmaal per drie jaar worden herzien en gepubliceerd worden op de interne omgeving voor 

medewerkers en publieke bedrijfswebsite.  
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