
Kwaliteitsbeleid BKB Precision
Sinds 1997 is BKB Precision in het bezit van een kwaliteitscertificaat conform de ISO 9000- en later 
de ISO 9001-normering. Op dit moment is de organisatie ingericht om te voldoen aan de normen van 
ISO 9001:2015.

De directie van BKB Precision streeft ernaar de processen binnen de onderneming op een zodanige 
manier te organiseren dat wij invulling geven aan de wensen van de doelgroep en de stakeholders. 
Door het initiëren en uitvoeren van verbeterprojecten op basis van ontwikkelingen in de markt of 
door afnemers en/of stakeholders geuite wensen wordt de organisatie verbeterd. Daarbij worden de 
wijzigingen of verbeteringen vastgelegd en regelmatig getoetst op doelmatigheid. Door open en effectieve 
communicatie met de medewerkers, afnemers en overige van belang zijnde stakeholders streeft BKB 
Precision ernaar afdoende gevoel te houden bij de behoeften en wensen van de belanghebbenden.

De organisatie BKB Precision heeft in het kader van het behoud van het kwaliteitscertificaat van haar 
managementsysteem op lange termijn de volgende maatregelen genomen om:

- Duidelijk de verwachtingen en behoeften van klanten vast te leggen en intern te communiceren. 

- De medewerkers te voorzien van een werkklimaat waarin de werkzaamheden zo effectief 
mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit wordt gedaan door de juiste middelen te verschaffen en 
jaarlijks trainings- en opleidingsprogramma’s vast te stellen en te implementeren. Ook worden 
medewerkers betrokken bij de aanschaf van nieuw materieel en het invoeren van nieuwe 
werkmethoden.

- Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving door de eisen de vertalen naar 
werkmethoden en het ter beschikking stellen van het juiste materieel.

- Toeleveranciers te kiezen voor het uitvoeren van werkzaamheden of leveren van materialen die 
de zekerheid kunnen bieden dat de werkzaamheden worden verricht volgens gestelde eisen.

- Het managementsysteem te beoordelen op zijn effectiviteit door de betrokkenheid van de 
directie, het organiseren van audits en het voortdurend bespreken van de voortgang en het 
initiëren en stimuleren van preventieve of correctieve maatregelen.

- Te streven naar continue verbetering zodat de organisatie, werkwijzen en diensten worden 
geoptimaliseerd.
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