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Beleidsverklaring Bos Kraan Verhuur BV
Het beleid van Bos Kraan Verhuur BV. is in de eerste plaats gericht op een gezonde- en rendabele bedrijfsvoering. De kwaliteit van haar
dienstverlening staat daarbij hoog in het vaandel, dit geldt ook voor de veiligheid en gezondheid van al zijn medewerkers. In het
verlengde hiervan wordt al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat ZZP, bezoekers en het personeel van derden aan risico`s of
gevaren, in welke vorm dan ook, worden blootgesteld.
Bos Kraan Verhuur BV is lid van de “ Vereniging Verticaal Transport “ (VVT), stichting “Nationale en Internationale Wegvervoer
Organisatie” (NIWO) en neemt deel aan de erkenningsregeling voor erkende vakbedrijven van de VVT, die jaarlijks na het houden van
audits in het bedrijf, het bewijs van kwaliteit en veiligheid afgeeft. Zich houdt aan gemaakte CAO afspraken en bijscholingsprocedures,
VCA audits en toolboxmeetingen Het wagenpark waaronder trekkers, trailers, kranen, verreikers, hoogwerkers, heftrucks en ander
werkmateriaal in goed conditie te houden en verplichte keuringen naleven.
De zorg voor het milieu maakt eveneens deel uit van het totale beleid, door daar zowel intern- als extern op zorgvuldig en
verantwoorde wijze mee om te gaan. Met het in kaart brengen van de CO2 uitstoot opgesteld in de CO2 footprint en het Reductie
management Beleid heeft Bos Kraan Verhuur de doelstelling zich te certificeren volgens CO2 prestatieladder van de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en zo verantwoording te nemen en een voorbeeld te zijn voor andere
bedrijven. Daarnaast wordt in toenemende mate aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij de
focus ligt op economische prestaties, respect voor sociale- en maatschappelijk aspecten en ecologische waarden.
Een belangrijk aspect bij het in de praktijk brengen van dit beleid, is het opstellen en in stand houden van een doelmatig zorgsysteem,
waarbij de wensen van onze klanten zoveel mogelijk worden nagekomen met inachtneming van gestelde veiligheidseisen, wet en
regelgeving die altijd centraal staan.
Het uitvoeren door Bos Kraan Verhuur BV van kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden, houdt in dat daarvoor benodigde
maatregelen worden genomen en daar waar nodig aangepast of verbeterd. Dit ter bevordering van:
➢ Continuïteit en winstgevendheid van de onderneming
➢ Veilig en verantwoorde werkwijze waardoor gebeurtenissen voorkomen kunnen worden
➢ Klanttevredenheid
➢ Betrouwbaarheid
➢ Het voorkomen en teniet doen van tekortkomingen
➢ Zorg voor mens, dier en milieu
➢ Bewustwording en reductie van CO2 uitstoot
De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid, betreffende het opstellen en in stand houden van efficiënte procedures, het streven
naar verbetering, als ook het creëren van optimale omstandigheden op het gebied van kwaliteit, Arbo en Milieu, wordt door de directie
aanvaard.
Het zorgsysteem voldoet aan de gestelde eisen en cao normen, tevens is het veiligheidshandboek van de VVT leidraad om veilig en
verantwoordt te kunnen werken wat aan alle medewerkers van Bos Kraan Verhuur BV is uitgereikt. Bos Kraan Verhuur BV verwacht
van alle medewerkers dat zij kennis hebben van het beleid en een actieve bijdrage zullen leveren aan de uitvoering ervan.
De directie, planning en uitvoerder bewaakt de doeltreffendheid van het beleid en het zorgsysteem.
Deze beleidsverklaring is voor een ieder beschikbaar via de website www.bos-kraanverhuur.nl en wordt driejaarlijks geëvalueerd en zo
nodig geactualiseerd.
Getekend te Weesp op 10.02.2020
J.C. Bos
Algemeen directeur

Door goede certificering en degelijke werkvoorbereiding is bij de uitvoering van de opdracht optimale aandacht voor veiligheid, milieu., mens en dier.
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