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Beleidsverklaring 

De directie van Leehove Metaalbewerking B.V. streef t naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij het 
voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever en het leveren van kwaliteit de hoogste 
prioriteiten hebben. Om deze doelstelling te realiseren heef t Leehove Metaalbewerking B.V. een 

managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met ISO9001:2015. 
 
Missie 

Leehove Metaalbewerking B.V. wil een bedrijf  zijn dat kwalitatief  producten maakt waar ook voor 
langere tijd een continuïteit in bestaat; heel sterk gericht op kwaliteit, met goede mensen, op de juiste 
plek. Hierbij moeten binnen het bedrijf  lachende positieve mensen kunnen werken.  

 
Visie 
Af leveren van een hoogstaand kwalitatief  product en continuïteit nastreven. 

 
Strategische doelstellingen 
Ons bedrijf  heef t zich als doel gesteld de komende jaren te groeien naar een bedrijf  dat ook doordraait 

zonder de directeur-eigenaar en op dezelfde kwalitatieve en f inancieel posit ieve manier verder kan.  
 
Kwaliteit 

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt 
gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet  bij de toewijzing van taken erop toe dat alle 
medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en ef f iciënt 

te kunnen functioneren. 
Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar verbetering op het gebied van 
bedrijfsprocessen, veiligheid, gezondheid , milieu en kwaliteit. Zij worden gemotiveerd om 

verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe worden de medewerkers 
opgeleid in principes en methodes van verbetering waar dat mogelijk is. Verschillende methodes van 
monitoring en meting worden gebruikt om weer te geven in hoeverre de kwaliteitsdoelstellingen zijn 

behaald. 
In onze strategie en het kwaliteitsactieplan worden de doelstellingen genoemd die ons beleid verder 
uitwerken. Tijdens de jaarlijkse beoordeling door de directie wordt bepaald of  de doelstellingen zijn 

gerealiseerd of  dat bijstelling noodzakelijk is. Gezien het belang dat de directie van Leehove 
Metaalbewerking B.V. hecht aan het kwaliteitssysteem, heef t zij zich persoonlijk belast met het 
toezicht op en de instandhouding van het kwaliteitssysteem.  

 
Duurzaamheid 
Wij volgen het beleid om zorgzaam om te gaan met alles wat schade kan toebrengen aan onze 

leefomgeving. Daarom worden afvalstof fen zoveel mogelijk vermeden en waar mogelijk hergebruikt , 
zoals onze gebruikte vloeistof fen. Afvalstoffen die niet hergebruik kunnen worden, zamelen we 
gescheiden in. Op deze manier realiseren we dat het merendeel van ons afval wordt gerecycled. 

Verder zijn onze machines uitgerust met intelligente voorzieningen om zo ef f iciënt mogelijk om te gaan 
met ons energiegebruik. 
 

De heer Ronald Arkesteijn treedt op als KAM-coördinator. De in dit handboek vastgelegde werkwijzen 
zijn van toepassing op alle door Leehove Metaalbewerking B.V. aanvaarde opdrachten en uit te 
voeren werkzaamheden. 

 
De Lier, 19 januari 2023 
 

 
 
Jan van Dijk 

Directie 


