BELEIDSVERKLARING VGM
ECO Toilet is een onderdeel van de BUKO bedrijven. BUKO voert een beleid en handelt als een
organisatie die met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) vertrouwd kan worden.
Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze
organisatie geïntegreerde doelstellingen.
Onze organisatie en dienstverlening is op een dusdanige wijze ingericht dat de veiligheid en gezondheid
van onze werknemers en van derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare
risico’s. Dit is vastgelegd in onze regels, voorschriften en procedures, die zijn bepaald door de meest
recente inzichten en de laatste stand der technieken.
Wij voldoen aan wettelijke voorschriften, alsmede aan alle vergunningsvoorwaarden van opdrachtgevers.
Tevens streven wij naar een continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormen belangrijke speerpunten binnen
ons beleid. Mogelijk nadelige gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor onze omgeving proberen wij
voortdurend te beperken.
We richten ons nadrukkelijk op het duurzamer maken van onze bedrijfsvoering, onze producten en
onze diensten. De houtproducten die wij inkopen en verkopen zijn zoveel mogelijk PEFC™ of FSC®
gecertificeerd. Wij respecteren de eisen welke worden gesteld door PEFC™ en FSC® ten aanzien van
de Chain of Custody, waarmee wij als belangrijke schakel in de keten onze bijdrage kunnen leveren aan
een verantwoord en duurzaam bosbeheer.
Binnen ons bedrijf weet iedereen zich gebonden aan de regels met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid
en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers.
Om dit te bereiken worden middelen ter beschikking gesteld en instructies, voorlichting en richtlijnen
gegeven. Tevens zijn de taken en bevoegdheden van de medewerkers op deze gebieden vastgelegd.
De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de
uitvoering en naleving van dit beleid en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid zonodig
bijstellen. Als centraal aanspreekpunt binnen de organisatie is hiervoor een Manager KAM aangesteld.
Het ondernemingsbeleid van BUKO is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schaden en
blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel
mogelijk te beperken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot Veiligheid,
Gezondheid en Milieu door iedereen ondersteund zal worden.
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