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Beleidsverklaring - Kwaliteits-, arbo- en milieuzorg
Het beleid van MOH is er op gericht alle bedrijfsactiviteiten zodanig uit te voeren dat de kwaliteit van
geleverde producten of diensten aan gestelde eisen van onze stakeholders voldoet.
MOH levert service aan bedrijven waarbij de klant volledig wordt ontzorgt en waarbij kennis, kwaliteit,
veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit voorop staan.
Om te zorgen dat MOH in dit standpunt wordt gesteund, wordt er voldaan aan de internationale
standaardnormen NEN-EN ISO 9001:2015, NEN-EN 14001:2015, VCA** 2017/6.0, EN-ISO 3834-2:2005,
NEN-EN 1090-1:2009 en NEN 4400-1. MOH is daarnaast een SBB-erkend leerbedrijf en zet zich in om
jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het werkproces.
Bij MOH streven we naar:
-

Klantgerichtheid zijn; de verwachtingen van de klant te overtreffen door interne deskundigheid
Tevreden, gemotiveerde medewerkers die het leuk vinden om bij MOH te werken
Duurzaam inzetbare medewerkers die graag iets terug doen voor de omgeving
Het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en innovaties met de juiste specificaties
Het leveren van betrouwbare en flexibele dienstverlening
De werkomgeving te verbeteren en vernieuwen om effectiever en efficiënter te kunnen werken

Ook dragen wij actief bij aan de zorg voor ons milieu en leefomgeving door;
-

Te voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving
Rationeel gebruik te maken van water, energie en grondstoffen en vooruit te lopen op maatregelen
om het verbruik te verminderen
Het verminderen van afvalstromen door juiste hoeveelheden in te kopen en rest materialen te
recyclen of anders in te zetten
Gevaarlijke stoffen te elimineren en waar dit niet haalbaar is correct en zorgvuldig te gebruiken

In het uitvoeren van het werk accepteren wij geen verliezen met betrekking tot personen, kwaliteit of het
milieu. De belangrijkste doelstellingen zijn dan ook;
-

Het voorkomen van persoonlijk letsel,
Het voorkomen van materiële schade of milieuschade.

Door de arbobeleidsverklaring, en het uitdragen van doelstellingen, op te nemen in onze processen en in
alle lagen van de organisatie, wordt het denken en handelen vanuit KAM-oogpunt ‘cultuur’ en worden onze
medewerkers en de overige stakeholders van MOH betrokken bij het proces van continu verbeteren.
Jeffrey van Hoorn – Directeur
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