Beleidsverklaring Cugla
Cugla ontwikkelt, produceert en verkoopt/levert:
• hulpstoffen voor mortel en beton;
• cementgebonden speciaal mortels;
• handelsgoederen in relatie tot een volledig productenpakket.
Aandeelhouders, directie en werknemers van Cugla zijn zich bewust van de positie
die een commerciële onderneming in de huidige maatschappelijke verhoudingen
inneemt. Concreet betekent dit dat Cugla beoogt de onderstaande drie
hoofddoelstellingen op een evenwichtige manier na te streven:
• een goed rendement te realiseren op het door haar aandeelhouders
geïnvesteerde vermogen;
• voor haar werknemers een goede en sociale werkgever te zijn die zinvol werk
biedt dat naar waarde wordt beloond;
• zorgvuldig om te gaan met haar maatschappelijke omgeving en het milieu.
Uitgangspunt is dat Cugla bij haar bedrijfsvoering voldoet aan de van toepassing
zijnde Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en andere eisen. Zodoende
is Cugla onder andere vertegenwoordigd in diverse Nederlandse en Europese
brancheorganisaties.
Het kwaliteits- en milieubeleid van Cugla zijn onderdeel van het totale
bedrijfsbeleid. De directie van Cugla zet zich in voor een beleid gericht op
kwaliteitsborging als een middel om aan de vereiste kwaliteitsnormen te voldoen,
tegemoetkomende aan de wensen van de klant en om te garanderen dat geheel
voldaan wordt aan de bestaande eisen met betrekking tot een veilige, efficiënte,
mens en milieu vriendelijke wijze van produceren.
Het milieubeleid is gericht op continue verbetering van milieuprestaties en
voorkoming van vervuiling als gevolg van producten, diensten en activiteiten
van Cugla. Bij de bedrijfsvoering wordt getracht om de voor Cugla belangrijkste
milieuaspecten zoveel mogelijk te beperken:
• lucht- en bodemverontreiniging;
• gebruik van energie, water en grondstoffen;
• afval.
De verantwoordelijkheden die uit het kwaliteits- en milieubeleid voortvloeien
worden door de directie van Cugla aanvaard. De zorg voor kwaliteit en milieu is
ook een zaak van de werknemers, zij hebben de verantwoordelijkheid te werken
volgens de opgestelde bedrijfsregels en de zorg voor kwaliteitsborging en het
milieu in acht te nemen.
Cugla heeft haar zorg voor kwaliteitsborging en milieu vertaald naar een
management-systeem conform ISO 9001 en ISO 14001.

