Beleidsverklaring Directie
CCI wil in de gekozen marktsegmenten met producten die voldoen aan de overeengekomen en
wettelijke eisen, een betrouwbare partner zijn voor haar opdrachtgevers. Hiervoor is het noodzakelijk
om continu te werken aan onderscheidend vermogen en innovatieve klantgerichte oplossingen,
waardoor de winstgevendheid en daarmee de continuïteit gewaarborgd wordt.
Continue aandacht voor veiligheid, vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, snelheid, nauwkeurigheid en
flexibiliteit leiden tot relatietrouw en klanttevredenheid.
De voorwaarde voor CCI om aan dit beleid te kunnen voldoen is in grote mate afhankelijk van de
mogelijkheid om een goede planning, organisatie en project controle te organiseren.
Het geïntegreerde Kwaliteit- Arbo- en Milieu management systeem omschrijft de project controle
methodes en is opgezet om minimaal te voldoen aan ISO 9001:2015 en veiligheid volgens VCA*
2017/6.0 en tevens gericht op het continu verbeteren van de prestaties en de bedrijfsvoering.
Met de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft privacy van zowel
opdrachtgever als werknemer een nog belangrijkere rol gekregen binnen CCI.
Vanuit het besef dat de medewerkers het menselijk kapitaal van CCI Leidingsystemen vormen is het
veiligheids- en gezondheidsbeleid gericht op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.
Daarbij worden de Arbowet en het Arbobesluit volledig nageleefd.
In onze bedrijfsvoering wordt nauwlettend en permanent aandacht besteed aan veiligheid,
bescherming van de gezondheid en het milieu. Door optimale werkomstandigheden te creëren en
door een goede persoonlijke begeleiding, moet een goede werknemerstevredenheid en een zo laag
mogelijk ziekteverzuim bereikt worden.
Indien interne ontwikkelingen, veranderende wetten en normen of veranderingen op het gebied van
techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid aanscherpen.
Het personeel wordt minimaal eens per jaar geïnformeerd omtrent het beleid en tussentijds als er
relevante wijzigingen in het beleid zijn doorgevoerd.
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Policy Statement Management
CCI wants to be a preferred reliable partner for her clients in the chosen markets with
products and services that meet the contractual and legal requirements. For this purpose
it is essential to focus on distinctive capacity and innovative customer-focused solutions
which will ensure profitability and continuity. Constant focus on safety, competence,
reliability, speed, accuracy and flexibility will lead to customer satisfaction and long term
relationships.
The condition for CCI to live up to this policy relies heavily on the ability to organize solid
planning and project control. The integrated Quality, Health, Safety and Environmental
management system describes the methods of project control and has been laid out to
meet as a minimum the requirements of ISO9001:2015 and VCA* 2017/6.0 and aims for
continuous improvement of the operational management performances.
By implementation of the General Data Protection Regulation, the privacy of both our
customers and employees has been emphasized even stronger than before within CCI.
The strong conviction that our employees form the true capital of CCI Leidingsystemen,
gives continuous focus on creating a safe and healthy working environment. We comply
with the Dutch Health and Safety Act and the Dutch working conditions decree.
In our operational management we specifically pay attention to Safety, Health and the
Environment. By optimizing the working circumstances and solid personal supervision we
aim for a high employee satisfaction and minimal sick leave.
When internal developments, changing laws and standards or changes in technique, health
or environmental care demand it, we will refine our policy. All personnel will be informed
about our policy once a year or shortly after relevant changes in our policy have been
implemented.
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