KYS Facility
Helpt het MKB verder

KYS Facility adviseert en
assisteert het MKB op het gebied
van kwaliteit, arbo, veiligheid,
milieu en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

ondersteuning op maat

De uitdagingen van het MKB

Diensten

Normering, certificering, wettelijke
eisen en kwaliteitseisen. Als ondernemer in het midden- en klein
bedrijf krijgt u met heel wat zaken
te maken. Vaak ontbreekt het aan
tijd, kennis of menskracht om die
uitdagingen het hoofd te bieden.
KYS Facility kan u helpen.

Persoonlijk

Kwaliteit

Henny van Bakel is de inspirator achter
KYS Facility. Met haar achtergrond als
bedrijfskundige, veiligheidskundige,
organisatieadviseur én zelfstandig ondernemer heeft ze een lange staat van dienst
opgebouwd. Ondernemingen prijzen haar
persoonlijke aanpak, heldere afspraken
en open en betrokken houding.

Wilt u uw concurrenten voorblijven en
klanten tevreden houden? Een kwaliteits
managementsysteem is een efficiënt
hulpmiddel om de bedrijfsprestaties
continu te verbeteren. KYS Facility biedt
gerichte ondersteuning op het gebied van
certificering en normering (o.a. ISO 9001,
NEN 4400-1, BRL 6000, BORG 2005 en
BMI 2011).

Wij assisteren ondernemers binnen het
MKB bij het opzetten, implementeren
en onderhouden van systemen op het
gebied van:
› Kwaliteit
› Arbo
› Veiligheid
› Milieu
› Duurzaam ondernemen

Samen

Kennis = kracht

Waardevol

KYS Facility helpt u verder. Dat betekent
dat wij u niet alleen van advies voorzien,
maar ook de middelen bieden om zelf
verder te gaan. Kennisoverdracht en zelf
redzaamheid vinden wij belangrijk, zodat
u straks zélf de juiste kennis in huis heeft.
Ter ondersteuning hebben wij daarvoor
een uniek handboekensysteem
(www.mijnhandboeken.nl) ontwikkeld.

KYS Facility doet meer dan aan uw wens
voldoen of uw probleem oplossen.
Wij kijken verder, houden overzicht en zien
overlap. De toegevoegde waarde: meer
kennis, informatie en inzicht. Dat alles
leidt tot tijdbesparing, optimale resultaten,
actuele systemen én kostenreductie.
U verdient KYS Facility altijd terug.
En vaak veel meer dan dat.

KYS Facility zit niet alleen met de leidinggevenden om tafel, maar spreekt ook
medewerkers op de werkvloer. Dichtbij
de praktijk, betrokken bij de mensen en
de bedrijfsprocessen. Met als doel: samen
het traject uitzetten. Het resultaat: oplossingen en systemen die een breed draagvlak hebben en dus duurzaam zijn.

Arbo
Uw medewerkers hebben recht op
een veilige en ‘gezonde’ werkplek
en -omgeving. KYS Facility geeft een
praktische invulling aan uw arbobeleid.
Dat kan een risico-inventarisatie en
evaluatie (RI&E) zijn. Maar ook een
veiligheids- en gezondheidsplan of een
arbomanagementsysteem OHSAS 18001
behoort tot de mogelijkheden.

Veiligheid
Voert uw bedrijf risicovolle werkzaamheden uit, in een mogelijk riskante
omgeving? Dan is VCA-certificatie
(Veiligheid, Gezondheid, Milieu Checklist
Aannemers) voor uw onderneming en
medewerkers van groot belang. KYS Facility
geeft VCA-cursussen en begeleidt uw
bedrijf praktijkgericht naar certificering.

Uitzend- en detacheringsorganisaties
die personeel naar een risicovolle werkomgeving uitzenden, bieden wij een
vergelijkbare dienst aan. Dan gaat het
om VCU-certificatie.

Milieu
Wilt u aantoonbaar maken dat u verantwoord bezig bent met de milieuaspecten
in uw organisatie? KYS Facility kan de milieubarometer van uw bedrijf zijn. Wij stellen
samen met u een milieumanagement
systeem op dat voldoet aan nationale w
 eten regelgeving en de internationale norm
ISO 14001.

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
Bij Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) staan drie zaken
centraal: people, planet & profit. Oftewel:
uw medewerkers en andere mensen, de
omgeving en natuur en uw bedrijf hebben
er baat bij. Streeft u naar duurzaamheid in
elk bedrijfsproces? Dan biedt KYS Facility
ondersteuning bij de invoering van de
MVO-richtlijn.

Op de website www.kysfacility.nl vindt u
een uitgebreid overzicht van onze diensten.

Kies voor KYS Facility
Van bouw- en installatiebedrijven tot productie-ondernemingen,
van handelscentra tot uitzend- en detacheringsbureaus, van
metaalbewerkingsbedrijven tot laboratoria: zij kozen allemaal voor
KYS Facility. Wilt u meer weten over de werkzaamheden en diensten
van KYS Facility? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend
introductiegesprek.
KYS Facility BV
Henny van Bakel

Julianastraat 4
2161 RD Lisse

Telefoon: 06 51 64 15 26
E-mail: henny@kysfacility.nl

Ald Dyk 18
8829 PB Scharnegoutum

Waarom kiezen voor KYS?

Werkgebied

✔✔ Resultaatgericht en flexibel
✔✔ Persoonlijke benadering
✔✔ Vakkundig en ervaren
✔✔ Betrokken en gedreven

ondersteuning op maat

www.kysfacility.nl

