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Wij, EeStairs, hebben als missie: “EeStairs wil de norm zijn op het gebied van vormgeving, productie en montage van 
bijzondere maatwerk trappen. Wij doen dit voor de meest veeleisende klanten in de branche, zowel particulieren, bedrijven 
als winkelketens. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu.”. Om dit te bereiken hebben wij 
beleid opgesteld, waarvan deze beleidsverklaring de uitwerking is. 
 
Ons beleid omvat de volgende uitgangspunten en is van toepassing op onze (tijdelijke) medewerkers, medewerkers van 
derden en bezoekers: 
− het bereiken van een renderende en op continuïteit gericht bedrijf; 
− het benutten van kansen en beheersen van onze risico’s; 
− het bereiken en behouden van stakeholdertevredenheid; 
− het voldoen aan geldende wet- en regelgeving; 
− het bereiken van continue verbetering van de organisatie; 
− het creëren van optimale, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden; 
− het voorkomen van (bijna)ongevallen, persoonlijk letsel en ziekteverzuim; 
− het voorkomen van verspilling en milieuschade door optimale beheersing van milieuaspecten; 
− het voorkomen van materiële schade. 
 
Om het beleid te verwezenlijken heeft EeStairs een managementsysteem ontwikkeld conform de eisen van NEN-EN ISO 
9001:2008 en NEN-EN ISO 14001:2004.  
 
Ons managementsysteem: 
− beschrijft de wijze waarop wij onze bedrijfsprocessen beheersen en onze doelstellingen willen bereiken; 
− is voor alle medewerkers in te zien en wordt begrepen, uitgedragen en gebruikt; 
− stimuleert samenwerking en onderlinge verbondenheid binnen ons bedrijf; 
− is gericht op het bereiken van continue verbetering. 
 
Ons missie, visie, strategie en beleid zijn vertaald in concrete (SMART) doelstellingen en verbeterprojecten. Deze zijn 
vastgelegd op het doelstellingenblad, het overzicht verbeterprojecten en projectplannen. Aan de hand hiervan  monitoren wij 
onze prestaties en sturen zo nodig bij. Wij zijn continue bezig de kritische punten in ons bedrijf te beheersen. Wanneer dit 
niet lukt nemen we maatregelen. 
 
Ons beleid kan alleen slagen als wij, directie, medewerkers en tijdelijke medewerkers van EeStairs hieraan een positieve 
bijdrage leveren.  
 
Wij vertrouwen op jullie medewerking. 
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