Veiligheids- & Gezondheidsverklaring
Iedere medewerker van ToekomstGroep heeft de opdracht altijd in overeenstemming met
het bedrijfshandboek te handelen. ToekomstGroep streeft daarom naar het zo goed mogelijk
waarborgen van de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en
derden, alsmede de zorg voor het milieu. De afweging met betrekking tot te nemen
maatregelen en investeringen op het gebied van de arbeidsomstandigheden en milieu zullen
gelijkwaardig worden behandeld als overige beleidsaspecten. Het arbeidsomstandigheden en milieubeleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te
voorkomen. Dit onder meer door erop toe te zien dat de bedrijfsmiddelen conform de
beschreven bedrijfsprocessen worden behandeld en toegepast. Voorts door erop toe te zien
dat de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden evenals
de zorg voor de veiligheid van alle medewerkers, personeel van derden, bezoekers en
toevallige passanten. ToekomstGroep beschouwt deze punten, waarin op het gebied van
VGM essentiële onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven dan ook als
prioriteiten in de bedrijfsvoering. Door terugkoppeling van opgedane ervaring en
veranderende inzichten streeft ToekomstGroep voortdurend naar verbetering van zaken
aangaande, veiligheid, gezondheid en milieu. Iedere drie jaar wordt de beleidsverklaring
door de directie in samenspraak met de KAM-manager geëvalueerd en zo nodig
geactualiseerd.
Professionele ondersteuning wettelijke taken inzake bedrijfsgezondheidszorg
ToekomstGroep heeft een contract afgesloten met gecertificeerde dienstverleners om
invulling te geven aan de kerntaken zoals genoemd in Arbowet. Voor de
bedrijfsgezondheidszorg wordt samengewerkt met SMA Sociaal Medisch Adviesbureau. Het
contract ligt ter inzage bij P&O. Er wordt eventueel door diverse partijen deskundige bijstand
verleend op grond van de voorgeschreven wettelijke taken, te weten:
 Open arbeidsomstandighedenspreekuur
 De inventarisatie en evaluatie van alle
risico’s die het werk met zich meebrengt
 Periodiek arbeidsgezondheidskundig
onderzoek (PAGO)
 Verzuimbegeleiding
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Periodiek gezondheidskundig onderzoek
Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een vrijwillig onderzoek dat
door de werkgever aangeboden wordt aan de werknemers. Elke individuele werknemer kan
gebruik maken van deze mogelijkheid. De bedrijfsarts voert een dergelijk onderzoek uit. De
bedrijfsarts zal echter het PAGO bij voorkeur aanbieden aan groepen werknemers
(bijvoorbeeld afdelingen of functiegroepen). Het PAGO is gerelateerd aan informatie
betreffende gezondheidsrisico’s zoals bekend bij de brancheorganisatie. Het PAGO kan
worden gezien als extra controlemiddel of er ten aanzien van werk gerelateerde risico’s, die
in de RI&E zijn beoordeeld, deze voldoende en effectvol worden beheerst. Door het PAGO
komt vast te staan of genomen maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden niet
leiden tot klachten bij de individuele werknemer of groepen werknemers.
ToekomstGroep is vanzelfsprekend VCA** gecertificeerd.
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