
Beleidsverklaring                                                

 

Algemeen 

P. Kroonen Projectmanagement (KPM) ziet zichzelf als een marktgerichte organisatie met 

een sterke publieke binding. Vanuit een in de aard servicegerichte houding, proactief 

anticiperen op de marktvraag waarbij kennisdeling en waardecreatie hoog in het vaandel 

staan en (innovatieve) mogelijkheden worden aangedragen. Door het werken vanuit een 

transparante bedrijfsvoering met een goed opgeleide medewerker, specialistische kennis en 

hoogwaardige producten biedt het bedrijf toegevoegde waarde en heeft het een groen hart. 

 

Het directie bestaat uit: 

De heer P. Kroonen; 

Missie 

Het is onze missie om vanuit een transparante en rechtmatige bedrijfsvoering, ondersteund 

door specialistische kennis, creativiteit op het gebied van innovativiteit en duurzaamheid, 

door ontwikkeling en inzet van veilige, schone en efficiënte toepassingen duurzaam om te 

gaan met onze leefomgeving. 

 

Vanuit deze missie past KPM voor haar opdrachtgevers de meest vooruitstrevende 

producten toe op het hoogste niveau van dienstverlening. Daarnaast biedt KPM voor haar 

preferred suppliers uitstekende mogelijkheden, waarbij het realiseren van een duurzaam 

rendement voor hen en de organisatie voorop staan. 

Beleid 

Ter ondersteuning van het volbrengen van de missie voert KPM een actief beleid op het 

gebied van KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Het directie draagt het KAM beleid uit, scherpt 

een omgeving om dit te ondersteunen en vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Het beleid van 

KPM is erop gericht om alle activiteiten op een uniforme, effectieve en economisch 

verantwoorde wijze uit te voeren. Het voldoen aan overeengekomen eisen en verwachtingen 

van de opdrachtgever staat hierbij centraal. Het directie is verantwoordelijk voor alle 

beleidsmatige zaken binnen de organisatie.  

 

Naast het KAM beleid nemen de volgende beleidsmatige zaken een belangrijke plaats in bij 

het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen: verkoop-/marketingbeleid; financieel 

beleid (en hiermee samenhangend financiering- en investeringsbeleid) en VGM beleid 

(Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Ter ondersteuning van het KAM beleid wordt binnen 

KPM een KAM managementsysteem, gebaseerd op de principes van ISO 9001, gehanteerd.  

 

Uitgangspunten van dit managementsysteem: 

• Vanuit strategie, organisatiestructuur en taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden wordt door de directie jaarlijks een aantal concrete en meetbare 

kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd (volgens SMART principe), gericht op het 

realiseren van verbeteringen in de organisatie die zullen leiden tot betere efficiëncy 

en een hoger kwaliteitsniveau; 



• KPM is zich ervan bewust dat de klant hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het 

geleverde product en de dienstverlening. Om aan deze eisen te kunnen voldoen 

worden de kritische bedrijfsprocessen vastgesteld, gedocumenteerd en geborgd in 

eenduidige procedures; 

• Er worden uniforme werkwijzen gehanteerd (waar mogelijk); 

• Binnen KPM wordt gestreefd naar een procesmatige benadering waarbij de klant 

centraal staat, behoeften worden vertaald naar de organisatie, waarbij rekening wordt 

gehouden met geldende wet- regelgeving. Besluitvorming vindt plaats op basis van 

feiten; 

 

Kernpunten van het managementsysteem in het kort samengevat: 

• Vooraf vastgestelde strategie en doelstellingen; 

• Meten en monitoren aan de hand van vooraf gedefinieerde KPI’s; 

• Vooraf vastgestelde processtappen – ingericht rondom kritische besluitmomenten; 

• Continu verbetering – geïnitieerd vanuit interne en externe bronnen; 

• Er wordt een actief VGM beleid gevoerd; 

De directie heeft als taak KAM vertegenwoordiger te zijn waarbij deze het implementeren, 

onderhouden en verder verbeteren van het managementsysteem actief moet ondersteunen. 

Organisatiedoelstellingen 

Voorvloeiend uit het KAM beleid zijn de volgende algemene organisatiedoelstellingen 

geformuleerd: 

• Transparantie en integriteit, “zeg wat je doet en doe wat je zegt”; 

• Op de klant afgestemde product/dienstportfolio’s en klantgerichte serviceconcepten; 

• Toepassing van beproefde concepten enerzijds en ontwikkeling van innovatieve 

toepassingen anderzijds; 

• Zonder enig voorbehoud conformeren aan van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving; 

• Actieve maatregelen nemen ter voorkoming van persoonlijk letsel, materiële- en 

milieuschade; 

• Partnerships met preferred suppliers, afgestemd op behoefte en mogelijkheden; 

• Voorkomen van structurele tekortkomingen, vormen een kader van continu 

verbetering; 

• Heldere informatiestromen – besluitvorming op basis van feiten; 

• Goede financiële resultaten; 

De werking van het managementsysteem wordt geverifieerd aan de hand van de 

bedrijfseigen verbetersystematiek die door de directie hiermee is vastgesteld en worden 

doorgevoerd, daar vallen onder meting en monitoring van processen (KPI’s) van waaruit 

continu een bijstelling plaats vindt om deze te optimaliseren. De directie is Vol VCA 

gecertificeerd. 

Jaarlijks wordt het functioneren van het managementsysteem door de directie beoordeeld 

(management review). Hierbij wordt tevens beoordeeld in welke mate vastgestelde 

doelstellingen zijn gerealiseerd en/of worden aanvullende doelstellingen voor de komende 

periode vastgelegd. 


