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Beste leden en betrokkenen van
OV Oude Molen
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gen te melden.

Moerstede te Bergen op Zoom
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“Wanneer een onderdeel van een machine kapot gaat, is het van
groot belang dat dit onderdeel direct gerepareerd of vervangen kan
worden zodat het productieproces niet te lang stil ligt.” Hydrosan
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8 uur de volgende ochtend geleverd worden.

Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO)

Het KVO certificaat voor Oude Molen zal in april 2016 verlopen.

Daarom is er weer een audit door KIWA in april 2016 gepland om

Gespecialiseerde medewerkers
Om alle klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, worden de
januari 2016 ontvangt u een digitaal enquêteformulier. We willen u
medewerkers regelmatig bijgeschoold. “Technieken veranderen
allen vragen aan deze enquête deel te nemen, zodat er voldoende
en wij veranderen mee”, vertelt Arne over zijn medewerkers. “Op
input komt voor de audit. Al uw gegevens worden verwerkt en er
deze manier kunnen medewerkers optimaal ingezet worden en
zal een rapport van gemaakt worden. Hier komen ook conclusies
kan Hydrosan passend advies en maatwerk blijven bieden voor
uit met aandachtpunten en verbeteringen voor de toekomst. De
alle vraagstukken van klanten.”
het certificaat te verlengen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! In

overheid heeft de geldigheidsduur van het certificaat vanaf 2016

verlengd naar een periode van 3 jaar. Namens de werkgroep KVO
willen wij u hartelijk bedanken voor uw deelname.

verleent service en installeert hoofdzakelijk verwarmingsketels en
aanverwante zaken. Het is in de techniek erg lastig om goede me-
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dewerkers te werven en Patric was al geruime tijd op zoek naar een
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kracht.
Zeer content is hij met zijn
nieuwe medewerker Leroy
JANUARI
Nieuwjaarsbijeenkomst
die via Hans Verdult werd gekoppeld.

9 FEBRUARI

KVO overleg (maandag)

19een
MAART
Heeft u
vacature dan zou Patric Ledenvergadering
z’n advies zijn om even
contact
leggen met Hans Verdult KVO
via het
e-mail adres:
20teMEI
overleg
M.C.J.C.Verdult@isd.bergenopzoom.nl of via telefoonnummer
0621535582
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Jaarlijkse leden activiteit
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20
mei
18 NOVEMBER

20 oktober

Nieuwjaarsreceptie

KVO overleg (maandag)

Jaarlijkse ledenvergadering
Ledenvergadering

Ledenactiviteit bij De Berk

KVO overleg (woensdag)

Ledenbijeenkomst

