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BELEIDSVERKLARING KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM)  
 
Het ondernemingsbeleid is gericht op continuïteit. De directie is ervan overtuigd dat deze 
continuïteit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor kwaliteit, arbo en milieu 
een wezenlijk onderdeel vormt van het totale ondernemingsbeleid. Daartoe handhaaft Van 
Wylick een KAM-managementsysteem op basis van ISO 14001, VCA* en BRL 4713.  
Het beleid bevat de onderstaande uitgangspunten, waarbij de directie zich verplicht voelt en 
zich voortdurend ten doel stelt om de voorschriften en regels verband houdende met wet- 
en regelgeving en overige eisen strikt na te leven en op toekomstige ontwikkelingen te 
anticiperen. 
 
Kwaliteit  
Het kwaliteitsbeleid van Van Wylick is erop gericht om op een zo efficiënt mogelijke manier 
isolerende mortels te produceren en te appliceren, die ruimschoots aan de daarvoor 
geldende kwaliteitsnormen en voorschriften voldoen.  
 
Arbo 
Ongevallenpreventie 
Getracht wordt om het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten 
behelzen o.a. de opleiding en instructie van medewerkers, het onderhouden en keuren van de 
betreffende arbeidsmiddelen en PBM’s, het registreren en bespreken van gevaarlijke situaties, 
onveilige handelingen, (bijna-)ongevallen en incidenten. 
 
Veiligheid eigen medewerkers en derden 
De veiligheid op de werkplekken dient zodanig te zijn, dat risico’s voor letsel of schade bij 
eigen medewerkers en/of derden voorkomen wordt. 
• Naast informatie en instructie aan de medewerkers met betrekking tot veilige 

werkmethoden, wordt zorggedragen voor veilige arbeidsmiddelen. 
• Derden worden gewaarschuwd en geweerd op gevaarlijke plaatsen tijdens het werk.  
• Bij de werkvoorbereiding wordt aandacht besteed aan een veilige uitvoering voor en door 

alle betrokkenen. 
 
Voorkomen van materiële schade 
De medewerkers worden betrokken bij gerichte instructies teneinde schade te voorkomen.  
Bij het voorbereiden wordt terdege gekeken naar de mogelijke risico’s voor schade en/of 
letsel. 
 
Voortdurende verbetering van veiligheid en gezondheid 
Middels inspecties en het regelmatig bespreken van specifieke onderwerpen wordt gestreefd 
naar een voortdurende verbetering van de veiligheid en gezondheid. 
  
Milieu 
De organisatie streeft ernaar het milieu zoveel mogelijk te ontzien.  
De directie staat open voor nieuwe ontwikkelingen die processen, producten en 
dienstverlening milieuvriendelijker kunnen maken, zoals op de volgende belangrijke 
onderdelen: 

• milieubelasting door goederenvervoer en zakelijk verkeer; 

• milieubelasting door (gevaarlijk) afval; 

• het zo veel als mogelijk beperken van hinder. 
 
Continue verbetering 
Iedereen dient te streven naar voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied 
van kwaliteit, arbo en milieu (KAM). Dit is van groot belang voor een gezonde toekomst van 
ons bedrijf. Uw ideeën hieromtrent worden door de directie zeer op prijs gesteld. 
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Doelstellingen 
De directie stelt jaarlijks concrete KAM-doelstellingen vast die van belang zijn voor de 
verwachtingen van klanten, medewerkers en het bedrijf en overige belanghebbenden.  
Jaarlijks worden na evaluatie van de resultaten nieuwe doelstellingen vastgesteld.  
 
Heeswijk-Dinther, 3 december 2021, 
 
 
Floris van Wylick  
Directeur 
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