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De term precisievervoer aan de naam Eijgenhuijsen zegt veel over de aanpak.  
Eijgenhuijsen legt in haar diensten de nadruk op professionaliteit, het maximaal 
ontzorgen van de klant, high-end quality, partnerschap, waardetoevoeging en 
verantwoord handelen.  

Kwaliteitsbeleid 
Het kwaliteitsbeleid is gericht op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van de 
geleverde diensten. 
 
Eijgenhuijsen houdt een efficiënt en doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem in stand. 
Dit systeem is gebaseerd op en voldoet aan de standaard NEN-EN-ISO 9001:2015.  
 
Het systeem is samengevoegd met en gekoppeld aan andere managementfuncties.  
De directie stelt, aan de hand van de beleidsstukken, in samenwerking met de 
afdelingshoofden, jaarlijks een plan op, waarin gekwantificeerde doelen worden 
geformuleerd. 
 
Deze doelstellingen worden vertaald naar afdelingsdoelstellingen.  
Bij deze jaarlijkse doelstellingen wordt tevens aangegeven op welke wijze wordt gemeten 
of de doelstellingen behaald worden.  
 
Eijgenhuijsen stelt zichzelf ten doel het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
doeltreffendheid ervan continu te blijven verbeteren.  
  
Kwaliteit van diensten 
Het gewenste kwaliteitsniveau van de geleverde diensten wordt bepaald door de klant. 
Eijgenhuijsen wil graag de klantwensen, -eisen en -behoeften begrijpen en hier aan 
voldoen, maar wil deze nog liever overtreffen. 
 
De speerpunten met betrekking tot de kwaliteit van diensten zijn: 

- Hoogste kwaliteit bieden binnen de nichemarkt 

Kwaliteit van processen 
Eijgenhuijsen legt deze processen vast welke van belang zijn voor de organisatie. Deze 
processen zijn beknopt, maar duidelijk omschreven.  
 
De speerpunten met betrekking tot dit onderwerp zijn: 

- Inrichting van de processen gebaseerd op en aansluitend op de klantwensen 
- Processen gestandaardiseerd waar mogelijk 
- Heldere en efficiënte processen 

Kwaliteit van middelen 
De organisatie stelt voldoende middelen ter beschikking om aan het 
kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen voldoen.  
 
De speerpunten met betrekking tot dit onderwerp zijn: 

- Continuïteit van de organisatie 
- Voldoende om de processen op een juiste manier uit te kunnen voeren 
- Goede uitstraling 
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Kwaliteit van medewerkers 
De directie en de afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de implementatie van dit 
kwaliteitsbeleid in de processen.  
Elke medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.  
Het kwaliteitsbeleid is voor Eijgenhuijsen niet alleen een kwestie van normering en 
toetsing, maar ook een kwestie van houding, motivatie en betrokkenheid.  
 
De speerpunten met betrekking tot medewerkers zijn:  

- Medewerkers zijn en voelen zich professional binnen het familiebedrijf 
Eijgenhuijsen 

Audits 
Jaarlijks laat Eijgenhuijsen het kwaliteitsmanagementsysteem van Eijgenhuijsen toetsen, 
om te beoordelen of het nog overeenstemt met het beoogde doel. 
 
Dit wordt gedaan door het uitvoeren van interne audits volgens een vaste planning. Er 
wordt op toegezien dat de auditoren hun audits onafhankelijk uitvoeren.  
 
Eenmaal per jaar wordt de organisatie ook door een gecertificeerd extern bureau 
gecontroleerd op het daadwerkelijk naleven van het opgestelde kwaliteitsbeleid en de 
ISO 9001:2015 norm. 
 
De bovengenoemde audits kunnen leiden tot bijstelling, aanpassing of uitbreiding van het 
kwaliteitssysteem of de procedures. 
 
De speerpunten met betrekking tot dit onderwerp zijn: 

- Audits die zich richten op de processen en de risico’s binnen deze processen 
- Brede audits die de toegevoegde waarde van processen beoordelen 
- Niet enkel gericht op compliance, maar zeker ook op verbetering 

 
 
 
 
 
 
 
Dit kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks beoordeeld op geschiktheid tijdens de 
directiebeoordeling. 
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