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1) Het beheersen en beïnvloeden van milieuaspecten bij de uitvoering van 

de eigen bedrijfsactiviteiten en activiteiten door haar stakeholders 
(interne focus); 

2) Het in de markt zetten van duurzame producten en diensten (externe 
focus).  

 
Duurzaamheid is voor veel klanten ook een belangrijk thema en Kropman 
kan door de inzet van haar expertise een belangrijke bijdrage leveren aan 
enerzijds het ontwerpen en realiseren van nieuwe duurzame gebouw gebonden installaties en 
anderzijds aan het duurzamer maken van bestaande installaties.  
   
Bij het beheersen, beïnvloeden en verbeteren van de milieuprestaties ligt de nadruk op: 
 Het minimaliseren van de verontreiniging van water, lucht en bodem; 
 Het voorkomen van emissies van koelmiddelen (F-gassen) bij koeltechnische werkzaamheden; 
 Het minimaliseren van de uitputting van natuurlijke grondstoffen; 
 Preventie, beheersing en vermindering en hergebruik van de afvalstoffenstroom; 
 Anticiperen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen; 
 Het beperken van hinder voor stakeholders. 
 
De komende jaren ligt hierbij de nadruk op het verminderen van het energieverbruik (huisvestiging en 
vervoer) en de CO2 uitstoot. Verhoging van het milieubewustzijn en -betrokkenheid vormen 
belangrijke onderdelen van het milieubeleid van Kropman. Hierbij zal waar nodig opleiding en training 
worden ingezet om dit te bereiken.  
 
Ook van stakeholders wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor het milieu en hiernaar handelen. 
Bij het inkopen van producten (materialen, hulpstoffen, machines en apparatuur) en diensten zal 
Kropman dit als belangrijk criterium meenemen. 
 
Voldoen aan wet- en regelgeving 
Binnen de gebieden Kwaliteit, Arbo & Milieu is een veelheid aan wet- en regelgeving van toepassing, 
waaraan Kropman zich dient te conformeren en waarbij zo mogelijk vroegtijdig op ontwikkelingen 
wordt ingespeeld. De directie van Kropman stelt dat “het voldoen aan wet- en regelgeving” het 
basisuitgangspunt is voor het beleid, de inrichting van het KAM-managementsysteem en ons 
handelen. 
 
Certificatie 
Certificatie wordt gezien als een hulpmiddel om aan klanten, overheden en overige instanties uiting te 
geven aan de efficiënte manier van werken en het voldoen aan de geldende regelgeving. Kropman is 
en wil gecertificeerd zijn voor de volgende werkgebieden en voldoen aan de in de normen gestelde 
eisen:  
 
ISO 9001: Deze norm vormt de basis van het managementsysteem en specificeert eisen voor het 
managen van processen in de organisatie met als doel het voldoen aan eisen van de klant en van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, alsmede het realiseren van continue verbetering. 
 
VCA**: In de VGM Checklist Aannemers zijn eisen opgenomen voor een VGM beheersysteem 
opgenomen (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu).  
 
ISO 14001: Deze norm bevat eisen voor een milieumanagementsysteem. 
 
BRL 6000: In de BRL 6000 zijn eisen opgenomen ten aanzien van het ontwerpen, installeren en 
beheren van installaties. In de BRL zijn diverse deelgebieden opgenomen waartegen gecertificeerd 
kan worden. Kropman is gecertificeerd voor de deelgebieden: 
• Ontwerpen en installeren van middelgrote en grote elektrotechnische installaties van bouwwerken, 

anders dan individuele woningen; 



   

Management handboek, versie J  Pagina 5 van 22 

• Ontwerpen en installeren van middelgrote en grote gasinstallaties en installeren van 
gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen; 

• Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele 
woningen; 

• Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. 
 
SCIOS: Betreft een certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan 
stookinstallaties.  
 
Brandmeldinstallaties (BMI):  Deze certificatieregeling bevat eisen om als branddetectiebedrijf onder 
certificering (delen) van brandmeldinstallaties te installeren en leveren, dan wel als brandmeld- 
onderhoudsbedrijf onder certificaat onderhoud aan brandmeldinstallaties uit te voeren. 
 
F-gassen: De eisen op het gebied van F-gassen gelden voor bedrijven die handelingen aan 
koelinstallaties verrichten waarin zich (synthetische) koudemiddelen bevinden. 
 
BORG Inbraakbeveiliging: In de BRL BORG zijn eisen gedefinieerd voor het ontwerp, de installatie 
en het onderhoud van inbraakbeveiliging. Kropman is gecertificeerd voor de volgende scope: “BORG 
Technisch Beveiligingsbedrijf”.  
 
Directieverantwoordelijkheid 
De directie is er verantwoordelijk voor dat de in deze beleidsverklaring genoemde doelstellingen en 
uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe zullen alle benodigde middelen beschikbaar 
worden gesteld. Middelen hebben betrekking op gekwalificeerde medewerkers, materialen, 
gereedschappen, infrastructuur, systemen en methoden.  
 
Jaarlijks worden door de directie SMART doel- en taakstellingen geformuleerd voor de in deze 
beleidsverklaring genoemde gebieden Kwaliteit, Arbo & Milieu. In rapportages en verslagen van 
Management Reviews wordt gerapporteerd over de KAM prestaties in relatie tot doel- en 
taakstellingen en tot voorgaande jaren. 
 
De afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu vervult in het kader van het managementsysteem een 
coördinerende, ondersteunende en faciliterende functie. De manager van deze afdeling rapporteert 
rechtstreeks aan de algemeen directeur en treedt op als directievertegenwoordiger inzake het 
managementsysteem. 
 
Verantwoordelijkheid van de medewerkers 
Alle medewerkers van Kropman dienen zich te conformeren aan het beleid van de 
directie en de in het managementsysteem opgenomen eisen, procedures, regels en 
voorschriften. Samenwerken staat hierbij centraal, “Samen werken aan een sterker 
Kropman”. 
 
 
Nijmegen, 02-02-2018 
 
 
 
Ing. R. Hellenberg 
Algemeen directeur Kropman Installatietechniek B.V. 
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PLAN 
 

Organisatiestructuur 
Algemeen 
Kropman is opgericht in 1934 in Nijmegen en is een zelfstandig bedrijf. De rechtsvorm is een Besloten 
Vennootschap (B.V.). In augustus 2009 zijn de installatieactiviteiten afgesplitst van het beheer en de 
exploitatie van het onroerend goed. Vanaf die datum zijn de installatieactiviteiten ondergebracht bij 
Kropman Installatietechniek B.V. welke een onderdeel vormt van Kropman Holding BV. 
Kropman Installatietechniek B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
09204509.  
 
Kropman behoort tot de top van de Nederlandse installatiebedrijven. Sinds de start in 1934 heeft 
Kropman zich ontwikkeld tot een integrale technische dienstverlener die zich kan meten met de top 
van de Nederlandse installatiebedrijven. De dienstverlening strekt zich uit van ontwerp en advies tot 
realisatie en services. Als systeemintegrator bestrijkt Kropman de werkterreinen werktuigbouw, 
elektrotechniek, gebouwautomatisering (meet- en regeltechniek), contamination control en 
prefabricage. 
Kropman opereert in de markten utiliteit, gezondheidszorg, pharma en industrie. 
In Nijmegen heeft Kropman een fabriek voor prefabricage van montage-opdrachten. In Rijswijk bevindt 
zich een research- en developmentafdeling ter ondersteuning van gebouwautomatisering. 
 
Kropman werkt hoofdzakelijk in Nederland, vanuit een regiostructuur, waarbij een onderscheid is 
gemaakt tussen projecten en services: 
• De projectactiviteiten zijn ondergebracht in twee regio’s: Oost en West met Nijmegen (Oost) en 

Utrecht (West) als kernvestigingen. 
• De serviceactiviteiten zijn ondergebracht in vier regio’s met 13 vestigingen. We kennen Regio 

Noord-West (met de vestigingen Alkmaar, Amsterdam, Utrecht en Almere), regio Noord-Oost 
(Assen. Enschede en Zwolle), regio Zuid-West (Breda, Rijswijk, Rotterdam) en regio Zuid-Oost 
(Nijmegen en Eindhoven en 2H Nijmegen).  

 
Daarnaast heeft Kropman in Nijmegen nog een tweede vestiging, te weten de fabriek voor 
prefabricage.  
 
Voor de specifieke product-/marktcombinatie cleanroom- en procesinstallaties heeft Kropman een 
businessunit opgezet, genaamd Kropman Contamination Control (KCC). In KCC zijn alle activiteiten 
en know how op dit gebied van ontwerp, bouw en inbedrijfstelling tot en met onderhoud van dergelijke 
installaties onderbracht. KCC opereert vanuit de vestigingen Nijmegen en Amstelveen. 
 
Lijnstructuur 
Kropman onderscheidt in haar structuur de volgende businesslijnen: 
 
1) Commercie & Ontwikkeling; 
2) Projecten; 
3) Services; 
4) Contamination control (KCC).  
5) Prefabricage. 
 
 

  


