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Het kwaliteitsbeleid van Galvaniseerbedrijf De Vries is erop gericht om, als leverancier 
van oppervlaktebehandelingen van metalen producten, een kwaliteitsniveau te behalen 
die de klant eist of deze te overtreffen. Dit vindt plaats in een veilige en milieubewuste 
werkomgeving, waarin goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers als een team, en 
door middel van open communicatie, verantwoordelijk zijn voor het succes van onze 
onderneming. 
 
Bovenstaande dient te leiden tot lange termijn economisch succes en het 
vervullen van klantenbehoefte en klantenverwachting door middel van 
strategie, personeelsbeleid, continuïteit en efficiency. 
 

·         Strategie 
Alleen door klanten blijvend te bedienen met een optimale combinatie 
van kwaliteit, milieuzorg, levertijd en prijsniveau dienen we ervoor te 
zorgen dat klanten kiezen voor onze diensten in ons marktsegment. 

  
·         Personeelsbeleid 

Onze medewerkers vormen de belangrijkste succesfactor voor het welslagen van 
onze doelstellingen. Daarom zullen wij continue werken aan de ontwikkeling en 
implementatie van arbeidsomstandigheden waarin elke werknemer de 
mogelijkheid heeft om door middel van opleiding en training zich te bekwamen in 
zijn vakgebied en specialisme. 
  

·        Continuïteit 
Wij richten ons op markten die de continuïteit waarborgen voor Galvaniseerbedrijf 
De Vries. Wij stellen ons tot doel dit te bereiken door middel van investeringen en 
innovatie op het gebied van personeel, methoden en middelen. 
  

·         Efficiency 
Succes dient gewaarborgd te worden door technologisch vooruitstrevend te zijn 
en door te werken aan de betrouwbaarheid en beheersbaarheid van onze 
systemen, processen en machines. Daarom werken wij continue aan innovatie 
ten aanzien van methoden en middelen bestemd voor de vervaardiging van onze 
producten en dienstverlening. Marktgericht denken, zerodefect, 
leverbetrouwbaarheid en zorg voor het milieu zijn hierbij de trefwoorden. 
 

·         Milieuzorg 
Met betrekking tot de zorg voor ons milieu heeft Galvaniseerbedrijf De Vries zich ten 

doel gesteld om zo veel mogelijk milieubelasting te voorkomen door het reduceren 

van energie en afval. Hierin spelen leveranciers, medewerkers en management een 

grote rol 


