
Alle informatie op één plek
Of je nu wegen, bruggen of stations bouwt, beheert of onderhoudt, veiligheid en 

kwaliteit staan voor jou centraal. Niet alleen bij de manier waarop je bouwt, maar 

ook bij je personeel en materieel. Gelukkig zijn hier in de sector genoeg normen 

en standaarden voor ontwikkeld. Maar om daaraan te voldoen zijn er veel stappen 

nodig: procedures vaststellen, medewerkers opleiden, maar vooral het bijhouden, 

verwerken, aanpassen en beheren van alle gegevens. Dat doe je liefst zo e�ciënt 

en overzichtelijk mogelijk, op een centrale plek zodat iedereen die ermee werkt, er 

makkelijk bij kan.

Waar je ook bent: altijd op de hoogte
Om ervoor te zorgen dat alle informatie inzichtelijk is en je grip houdt op je werk 

heeft Bakker&Spees KAM ontwikkeld. Met KAM kun je online op een laagdrem-

pelige èn kostene�ciënte manier alle informatie omtrent certificeringen, personeel, 

materiaal en gereedschap bijhouden. Extra werkdruk, door bijvoorbeeld een audit, 

wordt zo verleden tijd. 

KAM ondersteunt de modules:

• VCA

• ISO 9001

• BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007)

• BRL Uitvoering Bodemsanering (BRL SIKB 7000)

• CO2 Prestatieladder

Interesse? 
Neem dan nu contact op 

met Wendy van Ombergen:

wendy@bakkerspees.nl of 

020-6381489

Eén systeem voor al je  
certificaten

KAM



info@bakkerspees.nl

020 - 638 14 89

www.bakkerspees.nl

Eenvoudig, praktisch en online 

Omdat alle modules aan elkaar gekoppeld zijn en ook gekoppeld kunnen worden aan 

bestaande systemen, hoef je nooit twee keer dezelfde informatie in te voeren of op te 

slaan. Dat zorgt voor structuur en levert tijdwinst op. KAM geeft je automatisch een seintje 

wanneer er iets verloopt of een actie nodig is. Als er een auditor langskomt of een van je op-

drachtgevers informatie nodig heeft, hoef je niet meer alles te controleren. Met één muisklik 

haal je alle essentiële informatie uit het systeem. Je kunt zelfs een rapportage uitdraaien die 

aangeeft welke documenten er binnenkort verlopen. Zo sta je nooit voor onaangename 

verrassingen en dat geeft de rust om je te focussen op de kwaliteit van je werk. 

 

Voordelen
• Online, dus overal toegankelijk

• Standaardsjablonen

• Automatische archiefopbouw en versiebeheer

• Informatie die op meerdere standaarden betrekking heeft, hoeft maar   

 één keer  ingevoerd te worden

• Alle informatie kan worden geëxporteerd naar Excel of PDF

• Rechtenbeheer, per gebruiker zijn de rechten in te stellen

Wie zijn wij?
Bakker&Spees is al meer dan 30 jaar een vertrouwde softwareleverancier voor de GWW. 

Wij zorgen ervoor dat jij je bedrijf makkelijker, beter en met meer plezier runt. Grip op de 

zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft. 

Wat bieden wij?
Ons team van enthousiaste en ervaren mensen denkt met je mee voor de beste oplossing.

Iedereen kan vertrouwen op onze expertise en altijd terecht voor persoonlijk en deskundig 

advies. Zo past de software naadloos in je organisatie en kun je meteen aan de slag. Met 

onze ervaring bij uiteenlopende klanten zijn we de marktontwikkelingen steeds een stap 

voor. Of het nu gaat om aanbesteding, voorbereiding, uitvoering of onderhoud; meer dan 

900 organisaties in de GWW en Bouw maken gebruik van onze producten en diensten.
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