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De ondernemingsdoelstelling van Eyecatcher is 
gericht op continuïteit. De ontwikkeling, vaststelling 
en uitvoering van het kwaliteit, veiligheid, gezond-
heid en milieu (KVGM) beleid vindt plaats binnen de 
kaders van het vastgestelde algemene bedrijfsbe-
leid (financieel/ bedrijfseconomisch-, commercieel-, 
technisch-, productie-, en sociaal beleid) en vormt 
als zodanig een integraal onderdeel van het alge-
mene bedrijfsbeleid. De scope van de VCA** 
2008/5.1 certificering focust op het monteren, on-
derhouden en inspecteren van valbeveiligingssys-
temen. De scope van de ISO 9001:2015 certificering 
omvat het ontwikkelen, verkopen, assembleren, 
monteren en inspecteren van valbeveiligingssys-
temen. 
 
Eyecatcher beschouwt KVGM als prioriteiten in de 
bedrijfsvoering en in het bijzonder ten aanzien van 
de werkzaamheden van beide scopes. Onderdelen 
hiervan zijn: 
 voldoen aan wet- en regelgeving; 
 instructie, overleg en toezicht; 
 terugkoppeling van opgedane ervaringen en 

streven naar voortdurende verbetering en pre-
ventie van de belasting van de mensen en de 
omgeving op het gebied van KVGM; 

 zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid 
en gezondheid van onze werknemers, werkne-
mers die worden ingeleend / gehuurd van der-
den en derden zelf, alsmede het milieu;  

 voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en 
milieuschade met in achtnemen van wet- en 
regelgeving, normen, voorschriften en vergun-
ningen, terwijl ook de stand der techniek, ge-
zondheid- of milieukunde aanleiding kan zijn 
om ons KVGM-beleid aan te scherpen; 

 verliezen door ongevallen en milieu incidenten 
kunnen worden beheerst door goed manage-
ment én een actieve betrokkenheid van allen, 
dus leidinggevenden en overige werknemers 
samen. 

 
Voor het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en 
gezondheid (KVG) van de medewerkers, alsmede 
het milieu, heeft de directie van Eyecatcher bor-
gingssystemen opgezet die voldoen aan de VCA** 
2008/5.1 (VGM) en ISO 9001:2015 (kwaliteit). Te-
vens is de KAM-coördinator aangesteld die verant-
woordelijk is voor het beheer van de borgingssys-
temen en de coördinatie van activiteiten ten aan-
zien van KVGM. 
 
 
 

 
KVGM wordt door alle medewerkers beïnvloed.  
Alle medewerkers worden daarom betrokken bij de 
implementatie en het onderhoud van de borgings-
systemen. De borgingssystemen zijn ook altijd voor 
al het personeel ter inzage beschikbaar. Daarnaast 
worden de medewerkers van Eyecatcher geacht 
hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den te kennen en de door het bedrijf gewenste 
kwaliteit te kunnen leveren. Zij worden gewezen op 
hun verantwoordelijkheden met betrekking tot 
KVGM in de praktijk. Van hen wordt verwacht dat 
zij elkaar aanspreken op VGM-zaken, gevaren met 
betrekking tot VGM melden, etc. 
 
Medewerkers worden geselecteerd op vakbe-
kwaamheid voor hun functie en geïnstrueerd ten 
aanzien van de inhoud van hun functie. De kennis 
van de medewerkers wordt bijgehouden en ver-
groot door middel van opleidingen en trainingen. 
Zonodig wordt er geld vrijgemaakt voor opleidin-
gen, cursussen en nieuwe middelen ter verbetering 
van de KVGM-zorg. 
 
Het KVGM-beleid is over een periode van 3 jaar 
vastgesteld en wordt zonodig elk jaar bijgesteld. De 
doelstellingen worden jaarlijks uitgewerkt en in een 
taakstellend jaarplan opgenomen. De toetsing van 
de uitvoering van dit jaarplan is tevens de directie-
beoordeling van het functioneren van het borgings-
systeem en wordt vastgelegd in het jaarverslag. De 
prioriteiten voor de acties worden vastgesteld tege-
lijk met het op- bijstellen van de Totaal Actielijst. 
 
De documenten van de borgingssystemen en het  
KVGM-beleid van Eyecatcher worden bekend ge-
maakt onder de medewerkers van Eyecatcher en 
andere belanghebbenden. Daarnaast kunnen be-
langstellenden de borgingssystemen en bijbeho-
rende documenten op verzoek inzien. 
 
Zorg voor KVGM bij Eyecatcher gaat ons allen aan. 
 
Nieuwkoop, 11 februari 2020 
 
 
 
M. Schuurman, directeur  


