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1.2 Beleidsverklaring Sky People B.V.
Sky People B.V. wil een partner en specialist zijn in werk op hoogte. We helpen cliënten op een veilige,
efficiënte en aantrekkelijke manier werk op moeilijk bereikbare locaties uit te voeren. Daarvoor willen wij
continu innoveren en onze prestaties op de gebieden kwaliteit, Arbo, veiligheid, gezondheid en milieu
verbeteren.
De werkzaamheden die Sky People B.V. uitvoert, zijn samen te vatten als:
Het leveren van diensten of personeel voor het uitvoeren van werk op moeilijk bereikbare locaties.
Hierbij zijn de wensen van de opdrachtgever het uitgangspunt en een tevreden opdrachtgever het doel.
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Schematische voorstelling van het KAM-management systeem
Sky People B.V. wil blijvend voldoen aan de (laatste versies van de) volgende regelingen/normen:
- ISO 9001:2015
- Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Uitzendorganisaties
(VCU)
- NEN 4400-1
(SNA)
- PayOK
- IRATA International Code of Practice
(ICOP)
Sky People B.V. wil een goede werkgever zijn. Concreet betekent dit dat Sky People B.V. de werknemer
een werkplek wil bieden waar hij/zij veilig en prettig kan werken en persoonlijk letsel wordt voorkomen.
Zo zal bijvoorbeeld bij de keuze van het materieel in het bijzonder worden gekeken naar veiligheid en
ergonomische aspecten.
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Sky People B.V. zal het milieu zo min mogelijk belasten en materiële en milieuschade voorkomen.
Hiertoe worden bijvoorbeeld afvalstromen gescheiden en waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van
milieuvriendelijke stoffen. De organisatie is erop gericht om hinder aan de omgeving van projectlocatieen
te voorkomen.
Uiteraard kan het hierboven verklaarde alleen worden bewerkstelligd bij een gezonde financiële situatie.
Ieder jaar worden specifieke KAM-doelstellingen vastgesteld en geëvalueerd.
Sky People B.V. verklaart hierbij zich te conformeren aan deze beleidspunten en minimaal te voldoen
aan de geldende wetgeving en zo mogelijk hierop te anticiperen. Het KAM-beleid en
managementsysteem is van toepassing op alle medewerkers, stagiairs en uitzendkrachten die binnen de
organisatie actief zijn.
Vertegenwoordigd door G.J. Sterrenberg
Datum:

Handtekening:

_________

______________________
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