
Beleidsverklaring KAM Consultants B.V. 

KAM Consultants is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties en opleiden van medewer-
kers van organisaties op gebied van: 

 Kwaliteitsmanagement 
 Arbomanagement 
 Milieumanagement 
 Informatiebeveiliging 

Wij begeleiden het implementeren, onderhouden en optimaliseren van managementsystemen bin-
nen organisaties met als doel een praktisch managementsysteem op te zetten welke bijdraagt aan 
continue verbetering. In alle mate van behoeften bieden wij begeleiding aan; van zelf een expert 
worden op ISO gebied, tot een complete ontzorging bij de implementatie van een norm. Naast ad-
viesdiensten levert KAM Consultants B.V. tevens in samenwerking met partners de nodige oplos-
singen voor de optimalisatie van processen en managementsystemen. Dit om werkzaamheden zo 
efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. 

Kennisdeling is een van de belangrijkste doelstellingen van KAM Consultants B.V. Door het delen 
van kennis zorgen de consultants en trainers van KAM Consultants ervoor dat de trainingen en ad-
viezen van meerwaarde zijn voor de klant. Trainingen worden gegeven op diverse niveaus, van 
basis tot gevorderd, om cursisten op een zo goed mogelijke wijze voor te bereiden op hun rol tot 
KAM Coördinator, lead auditor of adviseur. 

Als certificatiespecialisten bij KAM Consultants zijn wij praktisch, enthousiast, daadkrachtig en ef-
fectief. Ons DNA is gericht op succes. Succes voor de klant en succes voor ons zelf. Om dit te be-
werkstelligen: 

 Maken wij kennis bereikbaar en begrijpelijk 
 Laten wij klanten continu verbeteren 
 Zorgen wij ervoor dat ondernemen voor de klant makkelijker wordt 
 Kennen wij de successen van onze klant 
 Begrijpen wij de strubbelingen van onze klant 
 Bereiken wij de doelen van onze klant 
 Werken wij samen als team 
 Helpen wij elkaar om continu te blijven ontwikkelen  

Om de processen en de managementsystemen van klanten te optimaliseren, moeten ook de pro-
cessen van KAM Consultants B.V. goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Om dat te 
bewerkstelligen heeft KAM Consultants B.V. een managementsysteem opgezet en geïmplemen-
teerd conform de eisen van ISO 9001. Het voldoen aan de verwachten van klanten en relevante 
belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal. 

De scope van het managementsysteem is bepaald als: 
“Het begeleiden van, en het leveren van oplossingen voor, organisaties ten behoeve van het im-
plementeren, onderhouden en optimaliseren van managementsystemen, alsmede het geven van 
trainingen op het gebied van management conform kwaliteits-, arbo-, milieu- en informatiebeveili-
gingsnormen. 



Het optimaliseren van de processen vraagt een sterke samenwerking tussen de medewerkers bin-
nen KAM Consultants B.V. Het delen van kennis en ervaringen vanuit projecten zorgt ervoor dat 
de consultants en trainers van KAM Consultants B.V. zich dagelijks ontwikkelen door nieuwe ken-
nis, welke ingezet kan worden voor de klant. Iedere medewerker heeft een belangrijke rol in de to-
tale kwaliteit van de organisatie. Goed projectmanagement is daarin cruciaal. KAM Consultants 
B.V. heeft dankzij haar werkwijze een 100% score in het succesvol afronden van certificatietrajec-
ten, zonder onnodige vertragingen. 

Een combinatie van risico inventarisaties, interne projectevaluaties, klanttevredenheidsanalyses en 
interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen 
van onze organisatie. 
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