Beleidsverklaring Stichting Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist
Doel:
Het aangeven van de voor onze stichting van groot belang geachte veiligheidsgezondheids- en milieuaspecten en de wijze waarop deze binnen de stichting worden
uitgedragen.
Toepassingsgebied:
De gehele stichting
Werkwijze:
Door het bestuur is een beleidsverklaring opgesteld. Herziening of herbevestiging van
de beleidsverklaring vindt minimaal 3-jaarlijks plaats.
Overdracht van dit beleid binnen de stichting geschiedt op de volgende wijze:
bij instructie van nieuw personeel, wordt voor aanvang van de werkzaamheden een
Handboek doorgenomen. De bekendmaking bestaat uit een mondeling en een
schriftelijk deel en de nieuwe medewerker tekent voor lezing en verklaart de inhoud
te hebben gehoord, gelezen en begrepen. Tijdelijke medewerkers worden op dezelfde
manier geïnformeerd als vaste medewerkers.

Beleidsverklaring
Een van de doelstellingen van de Stichting Erkend Vochtspecialist te Eindhoven is het
zo goed mogelijk waarborgen van de Veiligheid en Gezondheid van onze werknemers
en derden, alsmede het Milieu (VGM). Ons VGM beleid is er dan ook op gericht om
persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen. Uitgangspunt hierbij is
mede de Risico Inventarisatie & Evaluatie met bijbehorend Plan van Aanpak. In relatie
tot derden op de werkplek zullen gelijke normen als ten aanzien van de eigen
medewerk(st)ers worden aangehouden.
Stichting Erkend Vochtspecialist zal tenminste voldoen aan de wettelijke eisen,
voortvloeiend uit de van kracht zijnde veiligheids-, arbeidsomstandigheden- en
milieuwetgeving. Er wordt naar gestreefd deze normen en voorschriften duidelijk naar
alle medewerk(st)ers te formuleren en vast te leggen. Indien veranderende wetten en
normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe
aanleiding geven, zullen wij ons beleid op die gebieden dienovereenkomstig
aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaatsvinden indien interne ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven.
Tevens is terugkoppeling van medewerk(st)ers nodig zodat wijzigingen ook
verbeteringen zijn.
Stichting Erkend Vochtspecialist streeft naar continue verbetering op het gebied van
VGM.

Van stichtingzijde zullen wij voor de arbeidsomstandigheden en het milieu ruimte creëren
en de nodige middelen verstrekken. Wij zullen tijdens onderhandelingen met
opdrachtgevers en leveranciers de arbeidsomstandigheden in verband met de uitvoering
van werken meenemen als belangrijk punt.
De arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat de zorg voor veiligheid, gezondheid en
welzijn een taak is van de werkgever en de medewerk(st)ers samen. Laten wij daarom
proberen de omstandigheden op de werkplek zo veilig en aangenaam mogelijk te maken
en daardoor o.a. het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Zonder de steun en
medewerking van iedereen is het uitvoeren van bovengenoemde intentie niet mogelijk.
de heer P. Kusters, voorzitter van de Stichting Erkend Vochtspecialist, is
verantwoordelijk voor het uitdragen, het doen begrijpen en het toepassen van het
VGM-beleid. Hij is tevens aangesteld als VGM- functionaris. Indien nodig wordt de VGMfunctionaris bijgestaan door externe deskundigen.
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