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Missie
Onze missie is een eeuwigdurend florerend bedrijf.
Dit willen we bereiken door het hanteren van een duurzame filosofie.
Hierbij gaan we uit van gelijkwaardigheid, openheid en respect.
Uitputting, verspilling en vervuiling van resources willen we voorkomen, niet alleen binnen onze
eigen bedrijfsprocessen maar in de gehele keten waar we onderdeel van uitmaken.
We verbinden ons aan de geldende wet- en regelgeving.
We streven naar continu verbetering.

Positionering
Modderkolk neemt een toonaangevende positie in op het gebied van industriële elektrotechnische
(maatwerk)oplossingen en aanverwante diensten. Onze kracht zit in het kunnen adviseren,
ontwerpen, leveren, installeren, automatiseren, optimaliseren, inspecteren, onderhouden en
beheren van kleine tot zeer grote complexe installaties voor zowel watermanagement, industrie als
gezondheidszorg.
Een optimale klanttevredenheid waarbij wij onze verantwoordelijkheid kennen en nemen, is hierbij
onze insteek.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)
Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door gedreven en betrokken medewerkers, die naast kwaliteit en
vakmanschap, ook veiligheid en zorg voor omgeving en milieu hoog in het vaandel hebben staan.
Deze cultuur is voor ons een belangrijk goed die we graag in stand willen houden. Training, opleiding
en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol.
We hebben een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris in de organisatie aangesteld.
Deze medewerker coördineert en faciliteert de VGM-aspecten in de organisatie.
Maximalisatie van de veiligheid en het voorkomen van persoonlijk letsel als ook materiële- en
milieuschade zijn hierbij het uitgangspunt.

CO2-reductie
Modderkolk is zich bewust van de milieueffecten van haar energieverbruik en heeft zich daarom ten
doel gesteld het energieverbruik en daarmee de CO2-emissie op structurele wijze te verlagen. De
manier waarop we dit doen is vastgelegd in een energiemanagementverslag wat via onze website
actueel houden en openbaar maken.
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Waarborging
Om onze focus op het behalen van de doelstellingen te waarborgen, laten we onze bedrijfsvoering
toetsen door een externe certificatie-instelling. Hierbij worden de volgende (kwaliteits)normen
gehanteerd :


NEN-EN-ISO 9001:2015



NEN-EN-ISO 14001:2015



VCA** 2008/5.1



BRL6000:2013



BRL-K14020/01



CCV Brandmeldinstallaties (leveren en installeren)



CCV Brandmeldinstallaties (onderhoud)



CCV Brandmeldinstallaties : 2011



SCIOS Elektrische installaties en Elektrische Arbeidsmiddelen : 2013



CO2-Prestatieladder 3.0

Communicatie
Deze beleidsverklaring is openbaar en wordt gepubliceerd via onze website (www.modderkolk.nl).
Deze beleidsverklaring zal minimaal iedere drie jaar worden herzien.
De directie van Modderkolk Projects & Maintenance B.V. verklaart, dat dit beleid en de daaruit
volgende afspraken en actiepunten in de organisatie bekend worden gemaakt en de uitvoering van
het beleid wordt bewaakt en bestuurd.

Modderkolk Projects & Maintenance B.V.
Wijchen, februari 2018
Ing. S.C.M. de Luy
Directeur
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