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KAM-beleidsverklaring   
  
Mudde Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. is een organisatie die zich bezighoudt met bouwkundige 
werkzaamheden op het gebied van renovatie,  onderhoud en nieuwbouw in de utiliteitsbouw en de 
particuliere sector. Tot onze klanten behoren onder andere woningcorporaties, gemeenten, scholen, 
bedrijven en particulieren.   
  
Mudde Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. beschouwt kwaliteitsborging en de zorg voor Arbo en Milieu 
als essentieel onderdeel van het ondernemingsbeleid en draagt de primaire verantwoording voor de 
invoering, de beoordeling en de instandhouding van het Kwaliteits-, Arbo- en Milieu 
managementsysteem (= KAM-managementsysteem).   
  
Om een constante kwaliteit van onze diensten te blijven leveren is onze organisatie gecertificeerd 
volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 9001:2015.  
  
Daarnaast is de organisatie gecertificeerd op basis van de VCA** 2017 V 6.0 norm  (veiligheid) en 
FSC- norm (Scoop: Hout en houtproducten voor woning- en utiliteitsbouw).   
  
De NEN–EN-ISO 14001:2015 norm is een internationale norm met eisen voor een 
milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie 
passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het 
milieumanagementsysteem is de 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA).   
  
Deze KAM-beleidsverklaring is opgesteld door de directie en gericht op het continu verbeteren van onze 
dienstverlening, waardoor Mudde Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. hoogstaande en betrouwbare 
diensten kan leveren en zich positief kan onderscheiden binnen het beschreven marktsegment. Zowel 
de zorg voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu zijn inmiddels goed in de organisatie ingebed. 
Hierbij is het uitgangspunt de continue verbetering van het KAM-managementsysteem te 
waarborgen. De KAM-beleidsverklaring biedt een kader voor het vaststellen van onder andere 
kwaliteitsdoelstellingen en is daarom passend bij de missie en visie, strategische richting en de context 
van de Muddebouw en Aannemingsbedrijf B.V..  
  
Missie  
Mudde Bouw- en Aannemingsbedrijf is een bouwkundige aannemer waar innovatie centraal staat en 
waarin wij in onze processen klimaatvriendelijk opereren. Onze werkzaamheden bestaan uit renovatie, 
verbouw, (groot en planmatig) onderhoud, contractonderhoud, nieuwbouw en het leveren van 
hoogwaardig vervaardigde producten uit onze eigen machinale houtbewerking. Door het aanbieden van 
een breed dienstenpakket zijn wij in staat om opdrachtgevers (gemeenten, corporaties, bedrijven, 
schoolgemeenschappen, instellingen, etc.) geheel te ontzorgen. Alle disciplines die in dit proces nodig 
zijn hebben wij zelf in dienst, hierdoor kunnen wij flexibel en onafhankelijk opereren.   
  
Visie  
Muddebouw streeft ernaar middels voortdurende innovatie de klant een nog betere dienstverlening en 
een hoogwaardiger product te kunnen bieden. Wij bieden een veilige en sociale werkomgeving waarin 
de medewerkers centraal staan.  Wij streven in de toekomst naar een uitbreiding van ons 
dienstenpakket rekening houdend met sociale en culturele aspecten.    
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Daarnaast streven wij dat binnen onze afdeling machinale houtbewerking met duurzame materialen 
wordt gewerkt, waar mogelijk conformeren wij ons aan de FSC-norm.    
Tevens staan duurzaamheid, techniek en verantwoord ondernemen centraal in onze organisatie. Dit 
houdt in dat wij ontwikkelingen hieromtrent op de voet volgen en onderdeel maken van onze 
organisatie.  Onze ambitie is om de bestaande dienstverlening en productlevering uit te breiden naar 
een groter regionaal werkgebied.   
  
Uitgangspunten  
  
§ Wil om te vernieuwen; 
§ Klanteis staat centraal;  
§ Resultaat gericht samenwerken voor een optimaler duurzamer eindproduct;  
§ Terugdringen, tot het minimaal haalbare, van onze CO2 uitstoot.  
  
De doelstellingen die gefaseerd worden ingevoerd zijn uiteraard ook gericht om het doel, strategische 
richting en de context van de organisatie vorm en inhoud te geven.  
  
De KAM-beleidsverklaring wordt 3-jaarlijks geëvalueerd, zonodig bijgesteld en gecommuniceerd met 
belanghebbenden. De KAM-beleidsverklaring is van toepassing op alle eigen medewerkers, tijdelijke 
medewerkers en overige belanghebbenden en dient daarom altijd te worden nageleefd.   
  
Het KAM-managementsysteem en de daarin opgenomen processen wordt periodiek door het 
management getoetst en via continue verbeteringsprocessen (PDCA-model) bijgestuurd. Het beheersen 
van de processen leidt ertoe dat het KAM-managementsysteem continue verbeterd wordt en aansluit 
op onze dienstverlening.  Muddebouw en Aannemingsbedrijf B.V. ziet erop toe dat het KAM-beleid 
periodiek wordt gecommuniceerd, begrepen en toegepast binnen de organisatie.   
  
Door het vaststellen van een strikt Arbeidsomstandighedenbeleid geeft de werkgever duidelijk inhoud 
aan de verplichting te zorgen voor een zo veilig mogelijk werkklimaat, teneinde persoonlijk letsel te 
voorkomen voor alle medewerkers als ook tijdelijk personeel.  
 
Daarnaast is het beleid erop gericht een minimale milieubelasting te bereiken. Wat uiteindelijk moet 
resulteren in het voorkomen van materiële- als ook milieuschade.   
  
Muddebouw bevordert het herstel en het beperken van verzuim door na een ongeval met potentieel 
verzuim aan de betrokken medewerker - gebruik makend van de nog aanwezige restcapaciteit - 
aangepast werk aan te bieden.  
  
De directie van Mudde Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V., verklaart middels deze KAM-beleidsverklaring 
te voldoen aan o.a. de bepalingen onderdeel van het KAM-managementsysteem, de geldende 
Arbowetgeving en de van toepassing zijnde (milieu)wetgeving.  
   
Capelle aan de IJssel, d.d. 01-01-2022.  
  
Dhr. Peter Koning     Dhr. Henk Hartman  

                              
Algemeen directeur                Directeur    

 


