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Doelstelling 

Onze doelstelling is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming door een gezonde winstgevendheid 

en een sterke financiële basis. Ons streven naar een succesvolle onderneming komt tot uitdrukking door het 

blijvend investeren in kwaliteit, veiligheid en milieu, en de balans tussen de belangen van onze klanten, 

medewerkers, aandeelhouders en niet in de laatste plaats onze hedendaagse samenleving.  

 

Beleid 

Door te luisteren naar klanten, een proactieve houding en het inzetten van vakbekwame en deskundige 

medewerkers, streeft de directie van de Cuijpers Groep ernaar dat haar onderneming zal functioneren en zich zal 

gedragen als een professionele organisatie.  

Het kwaliteits-, arbeidsomstandigheden- en milieubeleid is een integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid 

van de Cuijpers Groep. De uitvoering van het beleid voldoet aan de normen NEN-EN-ISO 9001 en VCA-checklist** 

en is vastgelegd in procedures en werkvoorschriften. De uitwerking, uitvoering en controle van het beleid, 

alsmede het in standhouden van de continue verbetering van het managementsysteem door PDCA-cyclus, is in 

principe een lijnverantwoordelijkheid en komt aan de orde  in het reguliere overleg op alle niveaus. De directie 

van de Cuijpers Groep draagt zorg voor een goede infrastructuur en een adequate werkomgeving die nodig zijn 

om te voldoen aan de producteisen. 

Het managementsysteem geldt hierbij als leidraad. De Cuijpers Groep laat zich op verschillende gebieden 

ondersteunen door externe deskundigheid. Via periodieke audits wordt getoetst of de voorschriften en 

procedures worden nageleefd en de vastgelegde doelstellingen bereikt worden. Indien nodig worden acties 

bijgesteld of nieuwe acties geïnitieerd. Op basis van bereikte resultaten, de stand van de techniek en van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving, worden jaarlijks de te bereiken doelstellingen herzien.  

 

De directie van de Cuijpers Groep wil veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor eigen personeel, 

personeel van onderaannemers, tijdelijke medewerkers, inleenkrachten, leerlingen en stagiaires alsmede de zorg 

creëren voor veiligheid en gezondheid van derden, met als uitgangspunt:  

 

- Geen ongevallen met persoonlijk letsel; 

- Geen nadelige gevolgen voor de gezondheid; 

- Een laag ziekteverzuim; 

- Zo laag mogelijke belasting / aantasting van het milieu; 

- Streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. 

 

Samen met onze medewerkers willen we de vaardigheden en capaciteiten van een ieder van hen verder 

ontwikkelen en vergroten door het zorgvuldig begeleiden van in- en doorstromend personeel. Wij zorgen voor een 

goede communicatie met onze medewerkers door middel van informatie en overlegprocedures. De Cuijpers 

Groep streeft een werkomgeving na waarin mensen elkaar met vertrouwen en respect tegemoet treden en 

waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van de onderneming.  

 

Bij de Cuijpers Groep staan integriteit, oprechtheid, openheid en respect voor de belangen van klanten en de 

samenleving hoog in het vaandel. Integriteit is van essentieel belang voor de activiteiten van de Cuijpers Groep 

en mag onder geen beding ondergeschikt worden gemaakt aan de resultaten. Dit beleid is vastgelegd in een 

gedragsreglement. 
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