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2.1 Beleidsverklaring Kwaliteit en Milieu
Onze missie
Boom+Verweij voegt waarde toe voor de klant door waarde (letterlijk) zichtbaar te maken.
Wij vormen een krachtige schakel in de communicatie- en productieketen tussen klant en koper.
Kwaliteitsbeleid
Boom+Verweij streeft ernaar om zijn traditie als meer dan 125 jaar oud familiebedrijf in ere te houden.
Ons beleid is primair gericht op een gezonde bedrijfscontinuïteit voor de lange termijn. Dit vereist een
efficiënte en gecontroleerde bedrijfsvoering, waarbij voldaan wordt aan geldende eisen en verwachtingen
van belanghebbenden. Wij opereren met een grote verscheidenheid aan producten binnen de markt voor
commercieel drukwerk, de etikettenmarkt en de verpakkings- en kartonnagemarkt. Wij beogen hierin een
gevarieerd producten- en klantenbestand met een gezonde balans, opdat fluctuaties in de ene sector door
de andere sector kunnen
worden opgevangen. Hierbij mag een klant niet meer dan 10% van de totale toegevoegde waarde
genereren.
Ons kwaliteitsbeleid is gericht op het tevreden stellen van onze klanten. Hiervoor hanteren wij
onderstaande uitgangspunten die in de hele organisatie gedragen worden:
! Boom+Verweij profileert zich als een betrouwbaar leverancier, waarbij zowel de productkwaliteit
als leveringsbetrouwbaarheid voldoen aan de wensen van de klant, hetgeen gerealiseerd wordt
tegen een marktconforme prijs.
! Boom+Verweij wil een samenwerkingspartner zijn voor haar klanten bij de ontwikkeling van nieuwe
producten of productmethoden, met daarbij de bereidheid tot gerichte investeringen.
! Boom+Verweij voelt zich verantwoordelijk voor haar klanten, haar medewerkers, haar leveranciers
en
haar (leef)omgeving. Diverse maatregelen richten zich erop deze verantwoordelijkheid tot
uitdrukking te doen komen.
Boom+Verweij kent een jarenlange status als ISO 9001 gecertificeerd bedrijf. Het
kwaliteitsmanagementsysteem wordt als belangrijk instrument gezien voor het realiseren van ons
kwaliteitsbeleid. De directie verplicht zich
hierbij tot continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem teneinde onze kwaliteitsprestaties
en de klanttevredenheid te kunnen verbeteren.
Milieu- en energiebeleid
Boom+Verweij is van mening dat bedrijfscontinuïteit voor de lange termijn alleen kan worden gewaarborgd,
als er naast een gezonde financiële bedrijfsvoering ook een duidelijk streven is naar een maatschappelijk
verantwoorde opstelling ten aanzien van het milieu en onze leefomgeving. Hiervoor hanteren wij
onderstaande uitgangspunten:
! Boom+Verweij voldoet en zal blijven voldoen aan geldende wet-&regelgeving op het gebied van
milieu.
! Boom+Verweij opereert als ‘schoon bedrijf’ teneinde milieubelasting en hinder als gevolg van onze
bedrijfsactiviteiten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
! Boom+Verweij beoogt duurzaam gebruik van hulpbronnen en wil een bijdrage leveren aan
klimaatverandering door verkleining van onze CO2 voetafdruk.
Directie stelt de hiervoor vereiste middelen beschikbaar; hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de
bedrijfseconomische aspecten.
Bij de keuze en beoordeling van onze leveranciers zullen ook hun prestaties op het gebied van
duurzaamheid en milieu in ogenschouw worden genomen.
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Boom+Verweij streeft naar een open en transparante communicatie met belanghebbenden over
milieuaspecten.
Boom+Verweij is deelnemer van een aantal initiatieven op het gebied van duurzaamheid w.o.
Duurzaamheidskring, FSC CoC certificering en MJA3.
Boom+Verweij heeft zich in 2013 aangesloten bij de MJA3, een door de overheid ingezette
meerjarenafspraak voor energie-efficiëntie. Het energiebeleid is erop gericht het relatieve energieverbruik
per kg grondstof te monitoren en maatregelen te nemen om dit verbruik te verminderen.
Boom+Verweij wil met haar medewerkers, klanten en leveranciers gezamenlijk een bijdrage leveren aan een
duurzame rol in onze samenleving. Het ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem wordt als
belangrijk instrument gezien voor het realiseren van ons milieubeleid. De directie verplicht zich hierbij tot
continue verbetering van ons milieu-managementsysteem om milieuprestaties te verbeteren, mits dit
realistisch en haalbaar is vanuit organisatorisch, technisch en/of bedrijfseconomisch oogpunt.
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