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De directie van Hofkens HIG is eindverantwoordelijk voor het beleid ten
aanzien van beheersing, verbetering en zorg voor kwaliteit, veiligheid,
gezondheid, welzijn en milieu.
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Deze verantwoordelijkheid draagt de directie uit naar iedereen. Van ons allen, r
werkzaam binnen Hofkens HIG, wordt vereist dat wij de werkzaamheden i
zodanig uitvoeren dat dit streven zichtbaar is. Deze zorg is een integraal ;
onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden.

Het beleid van Hofkens HIG is er op gericht om te voldoen aan de
Nederlandse/ Europese wet- en regelgeving alsmede aan de normen ISo
9001:20L5, vcA*x 2017/6.o en ISo 14001:2015. Hiermee streven wij naar
tevreden klanten, tevreden en gezonde medewerkers en naar gezonde
ontwikkeling van ons bedrijf.

Kwaliteit
De hoofddoelstelling is het creëren van een cultuur waarbij het streven naar
een optimale kwaliteit actief wordt gestimuleerd. De klantgerichtheid staat
hierbij centraal met daarnaast nadrukkelijke aandacht voor de
kwaliteitsborging van de uitvoeringsprocessen en het waarborgen van de
vakbekwaamheid en tevredenheid van de medewerkers. Hofkens HIG wil
hierbij telkens haar prestaties verbeteren.

Veiligheid, gezondheid en welz¡jn
Het creëren en continu verbeteren van een gezonde en veilige werkomgeving,
waardoor het ontstaan van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid
wordt voorkomen. onze medewerkers en andere betrokkenen moeten
optimaal kunnen functioneren, zonder daarbij onaanvaardbare risico,s te
lopen.

Milieu
Het steeds verder beperken van de belasting van onze activiteiten op het
milieu. Het voorkomen van milieuschade is belangrijk voor Hofkens HIG, onze
klanten, onze medewerkers en andere betrokkenen.
Hofkens HIG onderneemt hiertoe stappen om er voor te zorgen dat met de
benodigde schoonmaakmiddelen en energiebronnen zorgvuldig wordt

omgegaan.

Nauwe betrokkenheid van de directie en het management bij de uitvoering
van dit beleid is de beste garantie voor succes. De directie zal zich door
regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking
en naleving van haar beleid. Met deze opgedane ervaring zal het Directieteam,
indien nodig, de doelstellingen bijstellen.
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