
 

Beleidsverklaring Moekotte Groep 
 
Continuïteit en het streven naar een gezonde groei van de organisatie zijn belangrijke elementen in het beleid 
van de Moekotte Groep. Daarvoor is het nodig dat in de markt een duurzaam vertrouwen wordt gewonnen, 
zodat klanten ons opdrachten blijven gunnen. Moekotte is zich er terdege van bewust dat dit doel alleen kan 
worden bereikt wanneer in de dienstverlening naar onze opdrachtgevers toe op elk niveau door alle 
medewerkers naast vakmanschap rekening wordt gehouden met alle relevante kwaliteitsaspecten, naleving 
van wet- en regelgeving én de eisen omtrent veiligheids-, gezondheids- en milieuzaken. Het voortdurend 
streven naar verbetering is de basis voor het bereiken en behouden van de gewenste situatie. Hiervoor worden 
jaarlijks doelstellingen opgesteld. 
 

Om dit beleid na te leven en uit te dragen heeft Moekotte een geïntegreerd Kwaliteits – Arbo – en Milieu 
managementsysteem ontwikkeld, met de volgende systeemnormen als basis: 
 

• Kwaliteitsmanagementsysteem: NEN-EN-ISO 9001 

• VGM Checklist Aannemers: VCA**  

• Milieumanagementsysteem: NEN-EN-ISO 14001 + SCCM-eisen 
 

Naast deze systeemnormen zijn de vestigingen van de Moekotte Groep, afhankelijk van hun activiteiten, 
gecertificeerd volgens de volgende proces-technische normen: F-gassen regeling en SCIOS-regeling. 
 

Bij uitvoering van het beleid is de directie van de Moekotte Groep er voortdurend op gericht dat: 

• klanten ervaren dat bij uitvoering van opdrachten dit managementsysteem ertoe bijdraagt dat op een 
betrouwbare wijze voldaan wordt aan alle relevante eisen die ons vakgebied stelt. 
realisering zal gebeuren door gemotiveerde, adequaat opgeleide, veiligheids- en milieubewuste en 
klantgerichte werknemers. 

• continu wordt gestreefd naar duurzame procesverbetering op organisatorisch, technisch en 
economisch gebied om daarmee een hogere klanttevredenheid en een veiliger en meer 
milieubewuste werkomgeving te creëren. 

• het voldoen aan wet- en regelgeving zowel op het proces als het product. 

• door gezamenlijke inspanning tussen eigen, tijdelijk ingehuurd of anderszins betrokken personeel op 
de werkplek een zodanig arbeidsklimaat te realiseren dat veiligheidsincidenten, (bijna) ongevallen, 
materiële en/of milieuschade voorkomen worden. 

• alle medewerkers zich ervan bewust worden dat zij de verplichting, het recht en de 
verantwoordelijkheid hebben om in geval van onveilige of ongewenste situaties, in welke vorm dan 
ook, actie te ondernemen en te melden. Dit om letsel en overige schade te voorkomen. 

• milieubelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel beperkt door voortdurend de 
bedrijfsactiviteiten te analyseren en het milieu structureel aandacht te geven. Speciale aandacht 
wordt gegeven aan het voorkomen dan wel beperken door de verhoging van de proceseffectiviteit. 

• beheersen van het ziekteverzuim en bij onverhoopte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid re-
integratie in eigen of aangepast werk hoge prioriteit heeft. 

• bij een mogelijk datalek van persoonsgegevens zal zorgvuldig, adequaat en volgens de wet worden 
gehandeld waarbij bescherming van de betrokkene(n) de hoogste prioriteit krijgt. 
 

Voor de uitvoering hiervan zal de directie van Moekotte alle noodzakelijke middelen beschikbaar stellen. Om 
aan deze voorwaarden te blijven voldoen zal Moekotte haar beleid periodiek beoordelen door middel van 
opgestelde prestatie indicatoren. 
Moekotte moet in staat zijn tot een dienstverlening zonder ongevallen en schade aan de gezondheid of schade 
aan het milieu waarbij kwaliteitseisen hoog in het vaandel staan. 
 

Deze verklaring wordt op papier aan iedere nieuwe medewerker uitgereikt. Daarnaast is er een publicatie die 
op ons eigen intranet voor iedereen toegankelijk is. 
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