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KWALITEITSBELEID  

 

RSK Group verzorgt veiligheid, gezondheid, milieu, geowetenschappen, engineering, sanering en 

aanverwante contracten en consultancy diensten. RSK Group zet zich volledig in voor ons Kwaliteit 

Management Systeem (QMS), dat is ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van ISO 9001: 2015, ISO 

17025: 2005 en ISO 17020: 2012, opdat consistent wordt voldaan aan de hoogste standaarden van 

kwaliteit en professionaliteit, die  van toepassing zijn op alle gebieden van onze bedrijfsactiviteiten.  

Dit gedrag-bebaseerde QMS geldt voor al onze activiteiten, van afzonderlijke taken tot aan full-scope 

projecten, om ervoor te zorgen dat alle gestelde kwaliteitsdoelstellingen worden verwezenlijkt. Voor 

alle gebieden waar we actief zijn, met inbegrip van activiteiten zowel in de UK als internationaal, 

streeft RSK naar: 

 
 Implementatie van alle QMS eisen, inclusief het proactieve gebruik van beheersmaatregelen. Dit is de plicht van 

alle medewerkers van RSK, zijn/haar aannemers en leveranciers.  

 Voorkomen van kwaliteitsproblemen door identificeren, aanpakken en beheren van risico's en kansen, inclusief 
bronnen die van invloed kunnen zijn op de afstemming van producten en diensten, in plaats van het opsporen en 
corrigeren nadat ze zich voordoen. Voortdurende verbetering van onze kwaliteits-cultuur door het gebruik van 
ons “human performance” programma, door het opnemen van gedrag-gebaseerde processen in onze 
taakuitvoering. De eisen en behoeften van onze kwaliteit managementsysteem, met inbegrip van de juiste 
toewijzing van organisatorische rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, worden meegedeeld, en 
begrepen, via een positieve leercultuur die bevorderlijk is voor personeel raadpleging.  

 Borging van de accreditatie van onze laboratoria conform vereiste normen ,zoals  ISO 17025 voor de UK en 
internationaal  en MCERTS in de UK indien van toepassing. Klanten, die specifieke analyses eisen, leveren wij 
deze diensten in overeenstemming met relevante gepubliceerde accreditatie  en andere vereiste van relevante 
accreditatie. 

 Het voldoen aan de toepasselijke eisen, bepaald door wet- en regelgeving en belanghebbenden.  

 Voortdurende verbetering van onze QMS door het verhogen van de standaarden en reageren op de 
veranderende behoeften van onze klanten en de technologieën waarin we gespecialiseerd zijn.  

 Bepalen, controleren en herziening van de interne en externe kwesties, relevant zijn voor het doel en de context 
van het bedrijf en haar strategische koers die invloed hebben op het vermogen van de QMS om de beoogde 
resultaten te bereiken.  

 Het beschikbaar stellen van het beleid aan belanghebbenden, op redelijk verzoek. 

 
De bestuurders en ik nemen verantwoording voor de effectiviteit van de QMS en zullen ten minste 
jaarlijks:  

 Herzien dit beleid om ervoor te zorgen dat het is effectief (met de hulp van de SHEQ-directeur)  

 Herzien de verantwoordelijkheden en procedures voor kwaliteitsmanagement  

 Duidelijke kwaliteitsdoelstellingen en streefcijfers vaststellen, die verenigbaar zijn met de context en de 
strategische leiding van de business 

 Monitoren en meten van prestaties en de resultaten bekendmaken  

 Zorgen dat toereikende middelen zijn vrijgemaakt om het beleid te implementeren; en 

 Dit beleid te communiceren aan alle medewerkers en organisaties die werken voor of namens ons 
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