Schaap Product Kwaliteitssysteem
Certificatie van Schaap:
• Vakgebied: BRL 1201 (2016)
• Veiligheid: VCA (2017/6.0)

Verklaring Kwaliteit
Kwaliteit
Als directie van Schaap streven wij naar optimale
kwaliteit met betrekking tot haar organisatie als wel
tot haar producten.

De kwaliteitsmanager stelt eventuele
wijzigingsvoorstellen op, toets deze aan de
geldende normen en voert deze, na goedkeuring
door de directie, door in het kwaliteitssysteem.

Tevens streven wij ernaar om bij het uitvoeren van
onze bedrijfsactiviteit het in- en externe milieu zo
min mogelijk te belasten, als wel materiele schade te
voorkomen.

Wijzigingen in de procedures zullen via interne
publicaties c.q. reguliere werkoverleg bekend
worden gemaakt.

Kamer van Koophandel
Het bedrijf staat ingeschreven in de Kamer van
Koophandel (nr 38017716) als bliksembeveiligingsen aardingsinstallateur, alsmede installateur voor
EMC technieken.
Erkende installateur
Wij beschikken over een erkenningsregeling van
Installateurbranche (Sterkin nr 7831) en de Stichting
erkenning installatiebedrijven (SEI nr E-16747).
Vaste medewerkers
Al onze werknemers of personen die werken en
handelen namens Schaap, zijn in vaste loondienst,
tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat dit niet het geval is
(inleenkrachten).

Slotwoord
Wij verwachten dat iedereen bij de realisatie van de
doelstelling een duidelijke betrokkenheid tonen.
Wij zullen alle mogelijke gelegenheden aangrijpen
om deze beleidsverklaring uit te dragen.
Deventer, 1 jan 2021

M.H. Hartmann
Directeur Schaap Bliksembeveiliging bv

Kwaliteitssysteem
De kwaliteit wordt gewaarborgd door ons
kwaliteitssysteem
Het kwaliteitssysteem is zoveel mogelijk
gedigitaliseerd. Zowel op documentatie niveau als
op procedure niveau (software programma’s die
procedures omvatten) en is op gericht om blijvend te
laten voldoen aan de eisen van kwaliteitsnormen.
De directie is verantwoordelijk voor het
kwaliteitssysteem en beoordeelt jaarlijks aan de
hand van afwijkingsregistratie, klachtenregistratie en
interne audits of het kwaliteitssysteem voldoet.
Interne audits worden jaarlijks geprogrammeerd. Het
kwaliteitssysteem wordt door de certificatie-instelling
extern geaudit.
Het onderhoud van het kwaliteitssysteem valt onder
de verantwoording van de kwaliteitsmanager.
Een medewerker die van mening is dat het
kwaliteitssysteem moet worden aangepast, kan dit
bij de kwaliteitsmanager melden.
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