BEREIDHEIDSVERKLARING
De directie van ATENSUS wenst haar kwaliteitsbeleid vast te leggen in een kwaliteit
managementsysteem volgens normering NEN- EN- ISO 9001:2008, NEN-EN-ISO
14001:2008 en het managementsysteem volgens de normering C02 prestatieladder 3.0 trede
3. Doelstelling hierbij is het onderhouden van een continue verbeteringsproces binnen de
organisatie m.b.t. de kwaliteit van de activiteiten, veiligheid, gezondheid, milieudoelstellingen
en C02 reductie. Hierbij zijn de doelstellingen met betrekking tot de C02 reductie:
•
•
•
•
•

Aanschaf bevorderen van auto’s met een lage C02 uitstoot
Bewustwording C02 reductie onder het personeel, bv. door een instructie “het nieuwe
rijden”
Carpoolen wanneer gezamenlijk bezoek aan een opdrachtgever aan de orde is
Meer telefonisch overleg
Gebruik van het platform voor projectmanagement AT-lectus, waarmee digitale
uitwisseling van gegevens wordt bevorderd

De directie stelt hiervoor de benodigde capaciteit en geldelijke middelen beschikbaar. De
uitvoering van het milieubeleid vergt de inzet van de gehele organisatie. Daarom verwachten
wij van elke medewerker een actieve bijdrage met betrekking tot de zorg voor het milieu en zal
van zijn/haar kant zorg dragen voor een goed kennisniveau van de medewerkers voor het
milieubewust uitvoeren van hun taken.
Jaarlijks zal de directie een interne audit (laten) uitvoeren en vastleggen. Op basis van
gerapporteerde bevindingen wordt een directiebeoordeling opgesteld over de werking van de
systemen voor de organisatie en haar medewerkers. Voor gesignaleerde tekortkomingen en
mogelijke verbeteringen wordt een plan van aanpak vastgelegd, waarvan de voortgangevaluatie onderdeel is van periodieke analyses en metingen.
Ook zal de directie jaarlijks externe audits laten uitvoeren door een erkende certificerende
instantie om continuïteit van kwaliteit- en zorgcertificatie alsmede de CO2 prestatieladder
certificatie te waarborgen. Het plan van aanpak en de gerealiseerde verbeteringen zullen
worden gecommuniceerd binnen de organisatie als stimulans voor medewerkers in hun
persoonlijk functioneren.
Door ondertekening van dit document heeft de directie van ATENSUS de
kwaliteitshandboeken geautoriseerd als bindend document voor de organisatie en haar
medewerkers
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