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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 voldoet en is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. 

 

Het systeem is een onderdeel van kan het KAM systeem (kwaliteit, Arbo en milieu). 

 

Om het effect op het milieu te blijven minimaliseren en om de kwaliteit en veiligheid 

continue te blijven verbetereten stelt de directie, in samenwerking met de 

afdelingshoofden, jaarlijks een plan op, waarin gekwantificeerde doelen worden 

geformuleerd. Deze doelstellingen worden vertaald naar afdelingsdoelstellingen.  

 

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. Graag wil Eijgenhuijsen de hoogte 

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 

- Waar nodig worden de milieu- en veiligheidsmaatregelen opgenomen in 

procedures en werkinstructies. 

 

 
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 en veilige manier uit te kunnen 

voeren 

- Goede uitstraling 

- Milieuvriendelijke oplossingen. 
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Kwaliteit en bewustzijn van medewerkers 

De directie en de afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de implementatie van dit 

kwaliteitsbeleid in de processen.  

 

Eijgenhuijsen streeft naar een grote bewustheid bij alle medewerkers en betrokkenheid 

door alle medewerkers. Elke medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

KAM-beleid.  

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 voldoen aan de kerncompetenties van Eijgenhuijsen  

- Ontwikkeling van medewerkers 

- Open cultuur 

- Aanzet tot actief gestructureerde en systematische inspanningen voor het 

milieu om vervuiling te voorkomen en om de milieuprestaties continue te 

verbeteren 

 

 

Audits 
Eenmaal per jaar wordt de organisatie door een Certificerende Instelling gecontroleerd op 

het daadwerkelijk naleven van het opgestelde kwaliteitsbeleid, de ISO 9001:2015 norm 

en de wet en regelgeving. Daarnaast toetst Eijgenhuijsen ook zelf in hoe verre zij voldoet 

aan de ISO 9001:2015, aanverwante processen, wet en regelgeving door middel van 

interne audits.  

 

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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