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0.1 Samenvatting
Dit handboek beschrijft de structuur, organisatie en documentatie van het managementsysteem van
Joh. Mourik & Co. Holding B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, en beschrijft het management
van de werkzaamheden zoals die binnen Mourik en aan haar gelieerde ondernemingen worden
uitgevoerd.
Overal waar Mourik wordt geschreven, dient Joh. Mourik & Co. Holding B.V. en aan haar gelieerde
ondernemingen te worden gelezen.

0.2 Doelstelling en toepassingsgebied
0.2.1 Doelstelling
Dit Handboek is het hoofddocument van het uniforme managementsysteem van Mourik. Het doel van
het uniforme managementsysteem is om de bedrijfsprocessen te beheersen zodanig dat:
 Alle werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat geen schade ontstaat aan de
gezondheid van medewerkers, derden en het milieu;
 Voldaan wordt aan de eisen en verwachtingen van onze klanten;
 Voldaan wordt aan (on)uitgesproken wensen en verlangens van onze klanten;
 Gestructureerd wordt gewerkt aan verbeteringen;
 Medewerk(st)ers zich kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen in het systeem;
 Alle voor de onderneming ter beschikking staande middelen efficiënt kunnen worden ingezet;
 Klachten, afwijkingen en probleemgebieden worden geïdentificeerd, geregistreerd en
opgelost;
 Bedreigingen vroegtijdig worden gesignaleerd zodat effectieve, preventieve maatregelen
kunnen worden getroffen.
Het managementsysteem maakt daarbij gebruik van de volgende methode van aanpak:
 Het definiëren van alle activiteiten en het bijbehorende beleid, bestuur en beheer;
 Het realiseren en bevorderen van de samenwerking tussen werkmaatschappijen / afdelingen
door middel van beheerssystemen die over de divisies / werkmaatschappij / afdelingsgrenzen
heen werken;
 Het toepassen van KAM-beheersingsmethoden zoals certificering, auditing,
prestatiemetingen, management en beleidsbeoordelingen;
 Het meten van interne processen waarna op basis van analyses gestructureerd wordt
gewerkt aan verbetering van deze processen;
 Het opstellen en beheersen van werkinstructies die gelden voor divisies, disciplines,
werkmaatschappijen, afdelingen en werkprocessen;
 Het opstellen van projectmanagementplannen ten behoeve van de specifieke beheersing van
KAM-zorg op projecten;
 Veranderingen, ongeacht de aard en herkomst, beheersen op gepaste wijze.
0.2.2 Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van het managementsysteem betreft de volgende activiteiten uitgevoerd door
Mourik en aan haar gelieerde ondernemingen:
 Infrastructuur;
 Industrie- en utiliteitsbouw;
 Industriële reiniging en “catalyst handling;”
 Mechanisch werk;
 Milieutechniek;
 Projectontwikkeling;
 Betonreparatie en conservenringen;
 EPC- projecten;
 Constructie van staalstructuren;
 Elektrotechniek & Instrumentatie;
 Innovatieve technieken.
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0.3 Beleid
De basis voor het beleid van Mourik en haar gelieerde bedrijven wordt beschreven in de
Beleidsverklaring betreffende Kwaliteit, Veiligheid en Milieu en in de Gedragsregels Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (bijlage), zoals die door de Raad van Bestuur zijn geformuleerd en door de
Divisie- en Werkmaatschappij Directeuren zijn geautoriseerd (zie Bijlage 1). Respect voor mens,
aarde en winst vormt het grondbeginsel voor alle werkzaamheden en interacties.
0.3.1 Mission Statement
Mourik is een innovatief familiebedrijf dat traditionele menselijke waarden combineert met modern
ondernemerschap, hoogwaardige technieken, inspirerend leiderschap en een proactieve instelling.
Wij zijn een betrouwbare partner die wereldwijd toegevoegde waarde weet te creëren met een breed
scala van diensten in meerdere technische disciplines, waarbij wij de synergie tussen de Mourik
bedrijven optimaal benutten. Met deze aanpak willen wij tot de beste behoren in de disciplines waar
wij werkzaam zijn.
0.3.2 Visie
Door ons bij opdrachten te ontwikkelen tot proactieve, veelzijdige en flexibele meedenkers, kortom tot
een betrouwbare partner die meer biedt dan alleen mensen en materieel, zijn wij in staat om samen
met de opdrachtgever de gezamenlijk gestelde doelen te realiseren. Dit betekent dat wij continu
zullen investeren in kwaliteit, kennis en kunde. Dit zijn essentiële succesfactoren, waarin wij ons
positief willen onderscheiden in de markt.
0.3.3 Strategie
Om onze activiteiten wereldwijd te kunnen uitvoeren, hebben wij vestigingen in Nederland, België,
Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Aruba, de Verenigde Staten van Amerika, Venezuela,
Brazilië, Saudi-Arabië, Qatar, Thailand, Maleisië, Singapore, India en China. De kernactiviteiten zijn:
infrastructuur, industrie- en utiliteitsbouw, industriële services, catalyst handling, milieutechniek en
projectontwikkeling.
De realisatie van onze missie en visie vereist een continu proces van verbetering. Gezien de eisen
van opdrachtgevers, werknemers, de overheid, het maatschappelijk systeem en de aandeelhouders,
bestaat het plan van aanpak uit een jaarlijkse formulering van de doelstellingen voor de hierna
genoemde aandachtsgebieden:






Kwaliteit;
Veiligheid, Gezondheid en Milieu;
Menselijk kapitaal;
Commercie/klantgerichtheid;
Financiën.

Deze doelstellingen worden jaarlijks opnieuw geformuleerd op grond van de kritische prestatieindicatoren (KPI's) en de strategische kernwaarden (SKW'en). Deze KPI's en SKW'en worden jaarlijks
door het directieteam van alle Mourik- en aan haar gelieerde bedrijven geëvalueerd en indien nodig
aangepast.
De volgende strategische kernwaarden zijn vastgesteld en Mourik breed van toepassing:





Continuïteit;
Betrouwbaarheid;
Mensen;
Veiligheid & Milieu.
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0.4 Organisatie
Het managementsysteem is van toepassing op Mourik en aan haar gelieerde bedrijven waarin zij een
meerderheidsbelang heeft.
Mourik’s kracht is de diversiteit aan disciplines waardoor we multidisciplinaire projecten kunnen
realiseren. Hiervoor is nauwe samenwerking tussen de Mourik bedrijven cruciaal zodat klanten zaken
doen met één Mourik en niet met verschillende werkmaatschappijen.
Daarom hebben we besloten om intensiever te gaan samenwerken op commercieel en operationeel
gebied en wel in drie divisies:




Infra
Industrie
Internationaal

Het doel hiervan is nauwere samenwerking van alle betrokken werkmaatschappijen en vooral bij de
multidisciplinaire projecten. Hiervoor zullen de directeuren binnen de divisies periodiek overleg
hebben en vindt afstemming plaats met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Voor de organisatiestructuur hebben de divisies geen directe gevolgen. De werkmaatschappijen
blijven rapporteren aan de Raad van Bestuur. Ook de rapportage per werkmaatschappij en de
structuur van de Ondernemingsraden blijft hetzelfde en medewerkers blijven in principe in dienst van
hun eigen werkmaatschappij. Wel zullen we onderlinge uitleen bevorderen, mede voor de
multidisciplinaire projecten.

Joh. Mourik & Co.
Holding B.V.

HOLDING

Divisies

INFRA

INTERNATIONAAL

INDUSTRIE

Werkmaatschappijen

MGA, MT*,
MBOUW, T&M,
FSU, ML, ML Civiel,
ME&I, Vogel,
Bouwman, Hendrik

Mourik Global
(internationale
werkmaatschappijen)

MS, MCO, MVlis en
Petrogas

Afbeelding 4.1: Divisiestructuur Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
* Behoort niet bij de Infra bedrijven
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0.4.1 Divisie / Werkmaatschappijen
De dagelijkse leiding van de verschillende werkmaatschappijen wordt uitgevoerd door de betreffende
directeur welke rapporteert aan de betreffende divisiedirecteur. De divisiedirecteuren rapporteren aan
de Raad van Bestuur.
De verschillende divisies / werkmaatschappijen werken indien nodig samen en maken gebruik van de
(centrale) stafafdelingen van Mourik.
Voor de uitvoering van specialistische projecten kunnen deskundigen en personeelsleden van de
verschillende werkmaatschappijen in projectteams worden geplaatst.
Door deze flexibele organisatiestructuur kan in alle gevallen een klant op effectieve wijze een
passende dienst worden aangeboden. Iedere zelfstandige divisie / werkmaatschappij van Mourik is
zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden en het samenstellen van een passend
projectteam. De nadruk ligt daarbij op de voordelen van intensieve samenwerking en een zo hoog
mogelijke kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening.
De directeur van de divisie / werkmaatschappij is verantwoordelijk voor de uitvoering, implementatie
en effectiviteit van het beleid en zorgt voor naleving van de procedures, de instructies en de
toepassing van het gehele managementsysteem met betrekking tot de relevante normen. Het
management heeft voor alle sleutelfuncties de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
vastgelegd om het benodigde kwaliteitsniveau te kunnen handhaven.
0.4.2 Stafdiensten
Er wordt organisatorische ondersteuning gegeven door de volgende algemene diensten van Mourik /
divisies / werkmaatschappijen:











Automatisering;
Financiële Zaken en Administratie;
Inkoop;
Juridische Zaken;
Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (QA/AC);
Marketing, Sales & Public Relations;
New Product Development en Business Development;
Personeel en Organisatie;
Planning Personeel en Materieel;
Technische Dienst.
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0.5 Managementsysteem
De structuur van het managementsysteem is hieronder weergegeven. De algemene procedures en
ondersteunende documenten zijn van toepassing op alle bedrijfsonderdelen.
Hiernaast zijn er zo nodig specifieke procedures, instructies en formulieren beschikbaar per
bedrijfsonderdeel of activiteit. Deze specifieke documenten zijn een nadere invulling van de algemeen
geldende documenten. Ze zijn toegespitst op de specifieke werkzaamheden van het betreffende
bedrijfsonderdeel teneinde ze te borgen.
De geldende versie van de procedures en ondersteunende documenten zijn voor een iedere
medewerker via het netwerk beschikbaar.
Het managementsysteem bestaat uit de volgende, hiërarchisch (top-down) geprioriteerde onderdelen:
QMH Quality Manual Holding;
QGH Quality General Holding;
QM
Quality Manual per divisie / werkmaatschappij;
QG
Quality General per divisie / werkmaatschappij;
QS
Quality Specific per divisie / werkmaatschappij;

QMH

QGH
Quality General Holding
QM
Quality Manual per divisie /
werkmaatschappij
QG
Quality General per divisie / werkmaatschappij

QS
Quality Specific per divisie / per werkmaatschappij

Afbeelding 5.1: Gelaagdheid van het uniforme managementsysteem

Het leidende document voor de uitvoering is het projectmanagementplan. Mocht dit niet toereikend
zijn dan zullen de lagen in de piramide van onder af van toepassing zijn.
Projectmanagementplannen maken gebruik van projectspecifieke informatie. Deze informatie komt
voor een deel uit de verschillende lagen van het managementsysteem. Bij combinatiewerken met niet
Mourik-bedrijven kan het voorkomen dat het projectmanagementplan niet honderd procent
overeenkomt met de eerste vijf onderdelen van het uniforme managementsysteem.
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Het onderstaande model toont de hoofdstructuur van het managementsysteem, gebaseerd op de
NEN-EN-ISO 9001:2008. Al de procedures zullen door middel van het eerste cijfer in het
procedurenummer gekoppeld zijn aan dit kwaliteitsmodel.

1.
Verantwoordelijkheid
van het management

4.
Meting, registratie,
analyse, verbetering

2.
Management van
middelen

Input

3.
Product / dienst
realisatie

Output

Product /
dienst

Klanttevredenheid,
tevredenheid overige stakeholders

Klanteisen, milieueisen,
veiligheidseisen, omgevingseisen e.d.

0. KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM (QM)

Aanvullende eisen en normen:
5. CO2, 6. MVO, 7. Milieu, 8. Veiligheid 9. Enz.

Afbeelding 5.2: Structuur van het uniforme managementsysteem volgens ISO 9001:2008
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0.6 Communicatie en overleg
Om ervoor te zorgen dat alle werknemers informatie over het managementsysteem en over de
organisatie van hun afdeling ontvangen, wordt er een effectieve overlegstructuur in het gehele bedrijf
toegepast. Iedere werkmaatschappij, afdeling en locatie dient periodiek overleg te voeren.
Het is de verantwoordelijkheid van de divisie / werkmaatschappij directeur om de geschikte
communicatiestructuur te bepalen en te beschrijven. Communicatie kan onder andere op de volgende
manieren plaatsvinden:












Managementteamvergadering;
Directievergadering;
Stafvergadering;
Werkoverleg; (Planning en Productie)
Interne audits;
Managementreview;
Ondernemingsraad / werknemersvertegenwoordigingsoverleg;
VGW-commissie;
Toolboxen;
Werkplekinspecties;
Stafbijeenkomsten.
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0.7 Evaluatie, beoordeling en verbetering
0.7.1 Beoordeling beleid
Eenmaal per jaar vindt een beoordeling van het beleid plaats waaraan een vertegenwoordiger van de
Raad van Bestuur, divisiedirecteuren en alle directeuren van de verschillende werkmaatschappijen
deelnemen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende beleidsaspecten van Mourik:









De interne organisatie;
Commerciële / financiële strategie afstemming;
Marktontwikkelingen;
Jaarplan realisatie;
KAM ontwikkelingen;
Concurrentie;
Uitbreidingsmogelijkheden;
Externe en interne bedreigingen.

Hierin zullen bovenstaande aspecten van de werkmaatschappijen op elkaar afgestemd worden om zo
de continuïteit van Mourik te waarborgen.
0.7.2 Beoordeling van het systeem door de directie.
Het managementsysteem van Mourik, haar divisies en werkmaatschappijen wordt door de directeuren
van de werkmaatschappijen beoordeeld in de jaarlijkse directiebeoordeling. Ten behoeve van het
uitvoeren van deze beoordeling zullen tenminste de volgende gegevens beschikbaar zijn:





















Een overzicht van verbetervoorstellen;
Een overzicht van klachten van klanten (inclusief milieu);
Een trendanalyse van gemelde afwijkingen en uitgevoerde correctieve maatregelen;
Overzicht/ analyse van evaluaties van klanten;
Status/ noodzaak tot preventieve maatregelen;
Een analyserapport van de uitgevoerde interne audits;
De auditrapporten van externe audits;
Een overzicht van door locaties en afdelingen ingeleverde managementreviews;
Een evaluatie met betrekking tot de realisatie van de actiepunten uit het policyplan.
Een algemeen overzicht van ongevallen en incidenten;
Het jaarverslag Arbo- en milieu;
Procesprestaties;
Overzicht resultaten VCA eisen;
Actualiteit Risico Inventarisatie en evaluatie (Ri&E)
Trendanalyse Arbo & Milieu inspecties;
Trendanalyse van ongevallen/ incidenten
Overzicht wet- en regelgeving
Resultaten beoordeling naleving wet- en regelgeving
Evaluatie register milieu aspecten
Veranderende omstandigheden (inclusief wet en regelgeving die invloed heeft op
milieuaspecten)

0.7.3 Beoordelen en verbeteren
Tijdens de directiebeoordeling geven de werkmaatschappij- divisiedirecteuren een beoordeling van
de doelstellingen en effectiviteit van het managementsysteem. Er wordt dan tevens een beoordeling
van het beleid en de realisatie van het beleidsplan gegeven. Op grond van deze beoordelingen wordt
vastgesteld of er wijzigingen in het beleid of het managementsysteem nodig zijn.
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0.8 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verzamelnaam voor thema's als veiligheid,
milieu, duurzaamheid, sociaal beleid en integriteit. Sommige zaken zijn voor ons al heel normaal,
andere zaken vragen de ontwikkeling van nieuw beleid. Dit hebben we vastgelegd in onze
Gedragsregels MVO die in de bijlage is opgenomen. In het MVO Boekje 'Mourik: meer met mens en
milieu' worden een aantal concrete voorbeelden beschreven waar we MVO al tegenkomen op de
werkvloer. Rapportage in het jaarbeeld vindt plaats in overeenstemming met de GRI-richtlijnen. Dit
om transparantie en integriteit te waarborgen.
0.8.1 Compliance & integriteit
Mourik voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dit wordt geborgd door middel van de geldende
wet- en regelgeving op te nemen in de uniforme procedures en richtlijnen. Hierdoor is Mourik in staat
een betrouwbare bedrijfsvoering te realiseren en in stand houden. In 2009 is er een gedragscode
opgesteld die bedoeld is als leidraad voor het handelen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Deze
gedragscode beschrijft een aantal specifieke regels die onze bedrijfsprincipes vertegenwoordigen.
De kernwaarden op het gebied van compliance & integriteit luiden als volgt:
 Opereren binnen de kaders die door de wet zijn vastgesteld;
 Verkrijgen van opdrachten via een open en eerlijke marktwerking;
 Projecten uitvoeren op een betrouwbare wijze;
 Realisatie van het werk tegen een marktconforme vergoeding;
 Op respectvolle wijze met medewerkers en relaties omgaan;
 Verantwoord omgaan met mens, milieu en maatschappij.
0.8.2 Certificaten
Om te voldoen aan geldende normen en certificatieschema’s kunnen werkmaatschappijen / divisies
naast de NEN-EN-ISO 9001:2008 onder andere gecertificeerd zijn voor de onderstaande normen:
 NEN-EN-ISO 14001
 NEN-EN-ISO 26000 (MVO)
 OHSAS 18001
 CO2-prestatieladder
 VCA (*, ** of P)
 VCU
 Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s)
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0.9 Van aanvraag tot levering
Aanvraag
Wanneer ons een aanvraag bereikt voor het leveren van goederen en diensten, wordt een proces
opgestart waarbij zorgvuldig bekeken wordt op welke wijze wij het best kunnen voldoen aan de
behoefte van de klant. Om dit proces goed te laten verlopen zijn taken eenduidig benoemd.
Calculatiemedewerkers & engineers brengen de wensen van de klant samen met mogelijkheden van
onze organisatie. Van belang hierbij is dat wordt vastgesteld of de vraag van de klant volledig en
eenduidig is en of wij kunnen voldoen aan deze vraag zowel (kosten) technisch als qua levertijd,
alvorens een offerte wordt uitgebracht.
Uitvoering
Wanneer ons een opdracht bereikt voor het leveren van goederen en diensten, wordt een proces
opgestart waarbij zorgvuldig bekeken wordt of de opdracht conform de aanbieding is en of er nog
aanvullende eisen zijn gespecificeerd en welke invloed deze hebben op het accepteren dan wel
opstarten van de werkzaamheden. Vervolgens wordt het dossier overgedragen aan de uitvoering.
De werkzaamheden worden aan de hand van het projectmanagementplan opgestart waarin de
noodzakelijke organisatie van het project, de kwaliteitseisen, het te leveren resultaat, de planning van
mensen en middelen inclusief bijhorende VGM eisen worden gedefinieerd.
Oplevering
Oplevering en de daarbij behorende rapportage vinden plaats aan de hand van bedrijfsonderdeel
specifieke routines en instructies. Er kan na de oplevering nog sprake zijn van een garantietermijn en
nazorg voor de geleverde producten / diensten.
Verbeteren
Het proces van aanvraag tot levering wordt door ons continu gevolgd om het verbeterpotentieel in
kaart te brengen. Deze verbetercyclus bestaat uit:




Interne audits;
Gedegen afhandeling van significante afwijkingen;
Projectevaluaties.

Aan de hand van de hieruit volgende informatie wordt nagegaan op welke wijze we verbeteringen in
de organisatie kunnen implementeren. Bij de projectevaluaties wordt tevens getracht inzicht te
verkrijgen in de klanttevredenheid. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en gebruikt om onze
dienstverlening verder te optimaliseren.
Ook wordt iedere medewerker aangemoedigd om mogelijk verbeteringen in een werkwijze of proces
kenbaar te maken.
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0.10 Documentenbeheer voor het managementsysteem
Systeemdocumenten voor het managementsysteem worden beheerd door de XXYYZZ van Mourik.
De XXYYZZ van Mourik is verantwoordelijk voor het beheer van het handboek en de Mourik
richtlijnen. De divisiedirecteur is, in samenspraak met zijn werkmaatschappijdirecteuren
verantwoordelijk voor het beheer van de procedures, de algemene instructies en specifieke
werkinstructies. De XXYYZZ is verantwoordelijk voor het actueel houden van het
managementsysteem op het interne netwerk.
0.10.1 Autorisatie van procedures
Het handboek en de inhoudsopgave moeten door de Raad van Bestuur en divisiedirecteuren worden
geautoriseerd. Door deze autorisatie wordt bevestigd dat alle procedures in het managementsysteem
van toepassing zijn. Iedere procedure, en alle projectmanagementplannen en afdelingsplannen
worden beheerst door de manager die (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor een proces of afdeling
(proceseigenaar). Hij is verantwoordelijk voor het beheersen van de updates, effectiviteit en efficiëntie
van de beheerste procedure. Hierbij wordt voor elke procedure de functienaam van de
proceseigenaar vermeld. De XXYYZZ bepaalt, in overleg met de verantwoordelijke
werkmaatschappij- / divisiedirecteur, of er een nieuwe procedure moet worden opgesteld.
0.10.2 Autorisatie van projectmanagementplannen
Projectmanagementplannen worden op dezelfde manier opgesteld en gemonitord door een
lijnfunctionaris met kennis van het technische vakgebied met betrekking tot de procedures.
Veiligheidsplannen moeten worden geautoriseerd door de hoogste lijnfunctionaris die de afdeling of
het project aanstuurt waarvoor het veiligheidsplan geldt.
0.10.3 Verstrekking van Handboek en procedures
Het managementsysteem kan worden geraadpleegd op het computernetwerk. Er worden geen
papieren versies van het handboek verstrekt. Het managementsysteem is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Indien vereist of noodzakelijk, worden procedures voor een
divisie / werkmaatschappij vertaald.
In geval van discussie of onduidelijkheid, prevaleert de Nederlandse versie.
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0.11 Index Algemene Procedures en richtlijnen

Algemene procedures en richtlijnen
QGH. Quality General Holding
QGH.1 Verantwoordelijkheden voor het management ...................................................................................
QGH.1.10 Beheersing afwijkingen en verbeterpunten ............................................................................
QGH.1.20 Meten en verbeteren van processen .....................................................................................
QGH.1.30 Klantevaluaties - Klanttevredenheid ......................................................................................
QGH.1.40 Beheer wet- en regelgeving ...................................................................................................
QGH.1.50 Tekenbevoegdheden .............................................................................................................
QGH.2 Management van middelen ...................................................................................................................
QGH.2.10 Werving & selectie van personeel..........................................................................................
QGH.2.20 Personeelsbeheer & ontwikkeling ..........................................................................................
QGH.2.30 Inkoop van goederen & diensten ...........................................................................................
QGH.2.40 Selectie & evaluatie leveranciers ...........................................................................................
QGH.2.50 Kalibratie ................................................................................................................................
QGH.2.60 Engineering ............................................................................................................................
QGH.2.70 Beheer van projectdocumenten .............................................................................................
QGH.3 Realisering van het product (primair en secundair) ..........................................................................
QGH.3.100 Prijsvorming .........................................................................................................................
QGH.3.110 Contractvorming ...................................................................................................................
QGH.3.120 Werkvoorbereiding ...............................................................................................................
QGH.3.130 Uitvoering .............................................................................................................................
QGH.3.140 Eindoplevering .....................................................................................................................
QGH.3.150 Evaluatie ..............................................................................................................................
QGH.4 Meting, analyse en verbetering ............................................................................................................
QGH.4.10 Audits .....................................................................................................................................
QGH.4.20 Preventieve maatregelen .......................................................................................................
QGH.4.30 Afhandeling van externe klachten ..........................................................................................
QGH.4.40 Archivering van KAM-registraties...........................................................................................
QGH.5 CO2 ..........................................................................................................................................................
QGH.5.10 CO2-reductiemanagement .....................................................................................................
QGH.6 MVO .........................................................................................................................................................
QGH.6.10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ..........................................................................
QGH.7 Milieu .......................................................................................................................................................
QGH.7.10 Milieuzorg ...............................................................................................................................
QGH.8 Veiligheid ................................................................................................................................................
QGH.8.10 Registratie van ongevallen en incidenten ..............................................................................
QGH.8.20 Uitvoering en beheersing VGM-zorg .....................................................................................
QGH.8.30 Risicobeheersing - TRA .........................................................................................................
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0.12 Aanwijzing voor het gebruik
Algemeen









Ieder document wordt door een index beheerst. Op de betreffende index is aangegeven
welke revisie geldig is.
Er wordt een nieuwe versie van de index uitgegeven als er een nieuw document of nieuwe
versie verschijnt. Wijzigingen worden op de index cursief en vet weergegeven.
Autorisatie van een document vindt plaats middels de index.
Degene die een aanvulling ontvangt (hardcopy) dient de vervallen documenten te vernietigen.
Input en output staan rechts en links van de processtroom.
Beslissen, vrijgeven of autoriseren moet herkenbaar en aantoonbaar plaatsvinden. Dit kan
door paraferen van relevante documenten maar ook door middel van besprekingsverslagen
etc.
In de procedures zijn algemene functienamen vernoemd of wordt gerefereerd aan de
“Medewerker Mourik”.
Mandatering van verantwoordelijkheden worden door de Directie / MT goedgekeurd en
vastgelegd. De mandaterende functionaris behoudt de eindverantwoordelijkheid voor het
correct afwikkelen van zijn / haar aandeel in het proces.

Suggesties voor verbetering
De documenten worden regelmatig aan de praktijk aangepast. Een ieder wordt uitgenodigd tot het
leveren van feedback of het indienen van een verbetervoorstel. Hierdoor blijft ons systeem levend en
kan dan nog verder verbeterd worden.

Door opdrachtgevers verstrekte objecten
Als een opdrachtgever eigendommen aan ons doet toekomen om zijn opdracht te kunnen uitvoeren
dan worden die bij ontvangst geregistreerd. Van te retourneren objecten worden de verblijfplaats en
eventuele verbruik apart bijgehouden. Als deze in het ongerede raken dan wordt de eigenaar daarvan
op de hoogte gesteld.
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Gedragsregels Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het familiebedrijf Mourik is een flexibele en betrouwbare partner in al haar activiteiten in de markt. Het uitvoeren
van bedrijfsactiviteiten gebeurt vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn waarin duurzaamheid, openheid,
transparantie, ethiek en integriteit de basis vormen van haar normen en waarden.
Het beleid van Mourik is erop gericht niet de grootste, maar wel de beste te zijn en een verantwoord evenwicht
tussen de financiële aspecten (winst, economisch rendement en continuïteitsgarantie) en sociale en ecologische
aspecten (mens en milieu) van haar bedrijfsvoering te bereiken.
Kortom, Mourik en haar werkmaatschappijen streven er naar om verantwoord en respectvol om te gaan
met mens, milieu en maatschappij, met daarbij als minimale norm het naleven van nationale, Europese en internationale
wetgeving.
Als bedrijf staan wij voor de volgende uitgangspunten.
Veiligheid
Veiligheid is onze kernwaarde en hoofdprioriteit. Onze stelregels zijn
de volgende.

Wij doen het veilig of wij doen het niet

Iedereen moet weer gezond naar huis

Wij weigeren onveilige opdrachten.
Wij stellen ons tot doel een duurzame veiligheidscultuur te creëren
met onder andere aandacht voor veiligheidsleiderschap, gedrag,
gevaaridentificatie, risicobeheersing en risicomanagement.
Gezondheid
Wij streven er naar om de gezondheid en het welzijn van een ieder
te beschermen. Een gezond personeelsbestand is nodig voor een
gezonde bedrijfsvoering en wij streven naar een vitale organisatie.
Door het identificeren van gezondheidsgevaren, het terugdringen
van blootstelling aan gevaar en het meedoen aan specifieke
trainingen willen wij het aantal beroepsziektes reduceren.
Milieu
Wij zijn met onze activiteiten doorlopend alert op het voorkomen van
schade aan het milieu.
Wij maken zorgvuldig gebruik van papier, energie, water,
grondstoffen en hulpmiddelen.
Kwaliteit en Klantgerichtheid
Onze goede reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk
en de manier waarop we dit uitvoeren. In de kwaliteitsprocedures
van onze ondernemingen staat geborgd hoe wij dit doen.
Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de
opdrachtgever met betrekking tot kwaliteit, arbo- en milieuzorg,
specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten.
Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle
redelijkheid naar een overeenstemming met de opdrachtgever wordt
gestreefd.

maatschappij en samenleving. Wij hebben een open relatie en kijken
continu naar verdere verbetering.
Werkomstandigheden
Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid te
maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid worden gesteld
zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij voeren een rechtvaardig en
sociaal beleid, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden waarbij
het investeren in mensen centraal staat en zien erop toe dat de
juiste persoon op de juiste plek werkt.
Wij creëren een werkomgeving waarin wij verschillende culturen
respecteren, een ieder gelijkwaardig behandelen en waarin
collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan. Wij discrimineren
niet, ook niet op basis van leeftijd, etnische en/of sociale
achtergrond, geslacht, sexuele voorkeur, politiek of godsdienst.
Samenwerken
Wij maken gebruik van aanwezige capaciteit, kennis en middelen,
zowel extern als intern. Ons uitgangspunt is het projectmatig
samenwerken binnen de Mourik organisatie en met onze partners.
Op deze manier levert een project een bijdrage op die verder gaat
dan het financiële resultaat en het belang van de individuele
werkmaatschappijen.
Innovatie
Door creativiteit en kennis van onze medewerkers te combineren
met nieuwe technologie en/of toepassing, zoeken wij constant naar
nieuwe mogelijkheden om de beste en veiligste oplossingen te
bieden aan onze klanten. Via de Mourik Innovatie Commissie
ondersteunen wij en belonen wij innovatie. Dit leidt tot een
verbetering van onze bedrijfsvoering met betrekking tot mens, milieu
en/of maatschappij. Innovatie voor het reduceren van arbeidsrisico’s
en het verhogen van efficiëntie heeft daarbij vooral de aandacht.

Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit,
arbo- en milieuzorg.

Interne en Externe Controles
Afhankelijk van de werkmaatschappij zijn wij in bezit van onder meer
de volgende certificaten: NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001,
VCA*, VCA**, VCA-Petrochemie, OHSAS 18001, BRL 7000/1/2,
PED-D, VCU en NLBSB.

Zakelijke Integriteit en Transparantie
Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van
integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen van
commerciële vertrouwelijkheid en de internationale gebruiken.

Wij conformeren ons aan interne en externe onafhankelijke controles
om de effectieve werking en naleving van onze gedragscodes en
procedures te toetsen. Wij werken voordurend aan verbetering van
onze prestaties.

Daarnaast geloven wij als bedrijf in het belang van vertrouwen,
openheid, teamwork, professionaliteit en trots zijn op wat wij doen.
Wij verwachten van onze medewerkers dat zij professioneel,
gezamenlijk en eerlijk werken, binnen en buiten de onderneming.
Onze medewerkers bepalen immers hoe wij onze klanten,
leveranciers en de onderlinge samenwerking waarderen.

Opvolging
Indien een medewerker onze gedragsregels niet opvolgt, zal dit
worden gesanctioneerd.

Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of
omzeiling van wet- en regelgeving en andere maatschappelijke en/of
bedrijfseigen normen en waarden.

Groot-Ammers, 1 januari 2010
Raad van Bestuur
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Flexibiliteit
Wij zijn een modern dynamisch bedrijf dat in nauwe samenspraak
met onze relaties flexibel inspeelt op veranderingen in de
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