Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Centercon wil maximale toegevoegde waarde leveren aan haar klanten door professioneel
advies, snelle en flexibele levering uit voorraad en correcte after sales, hetgeen moet worden
bereikt door een nauwkeurige, betrouwbare en kosteneffectieve bedrijfsvoering, gericht op
tevreden klanten en een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers.
Om deze beleidsdoelstelling te verwezenlijken willen wij, als aanvulling op goed management
en actieve betrokkenheid van medewerkers bij het VGWM-beleid, een kwaliteitssysteem
ontwikkelen dat gericht is op het leveren van producten en aanverwante diensten die steeds
voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, overeengekomen specificaties en contractuele
verplichtingen.
Centercon zal bij het uitvoeren van haar operationele activiteiten er steeds naar streven om
schade aan de omgeving te voorkomen en een veilige en gezonde werkomgeving voor
werknemers en derden te onderhouden. Hierbij staat continu verbeteren centraal met als doel
alle voorzienbare gevaren die zouden kunnen leiden tot persoonlijk letsel, schade voor
gezondheid, materiële en milieuschade te elimineren. De stand van de techniek, gezondheidsof milieukunde kan hierbij aanleiding geven om ons VGWM-beleid verder aan te scherpen.
Centercon streeft een milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering na, dus bewust werken
aan het vermijden van milieubelastende effecten, minimaal binnen het kader van wettelijke
milieueisen. Centercon heeft inzicht in haar ‘Carbon Footprint’ en communiceert hier zowel
intern als extern over met als doel energiebesparing te realiseren en daarmee de uitstoot van
CO2 zoveel mogelijk te beperken.
Het beleid van Centercon wordt jaarlijks geëvalueerd door het management op basis waarvan
een vertaling plaatsvindt in een taakstellend beleidsplan. In deze managementbeoordeling en
het beleidsplan worden concrete verbeterdoelstellingen uitgewerkt op het gebied van kwaliteit,
waaronder energiebesparings- en CO2-reductiedoelstellingen.
Deze punten, waarin essentiële onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven met
onze bedrijfsvoering. Ter preventie van ongevallen en milieu-incidenten is goed management,
samenwerking en overleg met alle betrokkenen, dus met leidinggevenden en overige
medewerkers tezamen, onontbeerlijk. Door in de praktijk opgedane ervaringen en bevindingen
streven wij voortdurend naar verdere verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
milieu.
Het MVO-beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig herzien.
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