BELEIDSVERKLARING VGM & Kwaliteit
Wij staan voor service en kwaliteit

Encoso bvba wil als jong en dynamisch aannemingsbedrijf klanten en bouwpartners
begeleiden in het zorgeloos realiseren van bouwprojecten, zowel specifiek in
spoorwegomgeving als voor algemene bouwprojecten.

Als professionele werkgever in de bouwsector wil Encoso bvba een stabiel, verantwoordelijk,
winstgevend en gestructureerd bedrijfsklimaat creëren met een aangename en veilige
werkomgeving waar medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien en maximaal
geapprecieerd worden voor hun inzet, kennis en enthousiasme.

Wij kunnen deze missie realiseren door kwaliteitsbewust, klantgericht en veilig, gezond en
milieuvriendelijk te werken, opdat alle nadelige aspecten ten gevolge van ongevallen,
incidenten, schade of ontevreden klanten, tot een absoluut minimum worden herleid.
Deze visie onderlijnt onze zorg voor het welzijn van onze medewerkers, klanten en derden
(voorkoming van persoonlijke letsels), voor ons materieel en dat van onze klanten en derden
(voorkomen van schade), en voor het milieu (voorkomen van milieuproblemen) en de
omgeving waarin wij werken. We refereren hiervoor tevens naar de vigerende nationale en
regionale wetgeving:
1) De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid
en de gezondheid op het werk.
2) Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)
3) Het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming.

Onze medewerkers, leveranciers, onderaannemers en eventueel ingeschakelde extra
krachten worden geselecteerd, geschoold, en actief ondersteund opdat de beoogde
doelstellingen kunnen worden bereikt.
Bedrijfsintern worden de nodige routines en procedures opgesteld zodat door permanente
zelfcontrole en feedback doorheen de firma een klimaat wordt geschapen van behoud,
optimalisatie en continue verbetering van enerzijds kwaliteit en klanttevredenheid maar
anderzijds ook van veiligheid, gezondheid en milieuprestaties.

Bij de aankoop van producten, materialen, installaties of machines wordt gelet op de
veiligheid-, gezondheid-, en economisch haalbare milieuaspecten. Bovendien worden de
gebruikte materialen, bedrijfsmiddelen en gereedschappen regelmatig nagekeken op
doeltreffendheid, nauwkeurigheid en veiligheid. Er wordt op toegezien dat alle afvalstoffen
correct worden afgevoerd en dat zorgvuldig wordt omgesprongen met (milieu)gevaarlijke
stoffen om milieuschade te voorkomen.
Voor de correcte implementatie van deze systemen wordt van alle medewerkers verwacht dat
zij van deze beleidsverklaring kennis hebben, hun verantwoordelijkheid hieromtrent opnemen
en de nodige zelfdiscipline aan de dag leggen.
Het behoud van het vooropgestelde kwaliteit- en VGM-beleid staat of valt echter met de inzet
van alle betrokkenen!
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