MVO en VCA beleidsverklaring
Van de Pol Dienstverlening vindt de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en het milieu erg
belangrijk. Daarom zijn de richtlijnen voor MVO en VCA in ons beleid opgenomen.
Wat is MVO?
MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit betekent dat we zo veilig en
milieubewust mogelijk werken. Bij elke bedrijfsbeslissing denken we naast ons bedrijfsbelang ook over
de zorg voor onze medewerkers en het milieu.
Ons MVO beleid richt zich op de volgende punten:
 samenwerking en vertrouwen tussen Van de Pol Dienstverlening en al haar relaties
 juiste middelen en medewerkers om kwalitatieve diensten te leveren
 een werkomgeving waarin al haar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, en die voldoet aan
de eisen van de Arbowet en de VCA
 milieubescherming en het zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen
 interne en externe controle van alle verplichtingen voortkomend uit MVO
Wat is VCA?
VCA is de afkorting voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. In onze dagelijkse
praktijk betekent een VCA-beleid dat we ons richten op het zoveel mogelijk voorkomen van persoonlijk
letsel, materiele– en milieuschade. Daarom kijken we vooraf én achteraf kritisch naar hoe we zo veilig
mogelijk onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen op het
gebied van techniek, gezondheids- en milieukunde op de voet, zodat we ons beleid hierop kunnen
aanpassen.
Kortom Van de Pol Dienstverlening zorgt voor toelichting, overleg en toezicht bij de uitvoering van al
haar activiteiten.
In het VCA handboek is ons beleid vastgelegd en alle functie-eisen, VCA-taken en –
verantwoordelijkheden omschreven.
Certificeringen
Om aan alle eisen te voldoen is Van de Pol dienstverlening is in het bezit van het MVO keurmerk ISO26000 en voldoet het VGM beheersysteem aan de eisen volgens VCA versie 2008/5.1. Ook zijn wij in
het bezit van het OSB keurmerk en zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd, waarmee we voldoen aan onze
administratieve verplichtingen.
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