Mourik Gedragscode
Mourik is een van de grootste familiebedrijven van Nederland. Dat zie je terug in de manier waarop we met
elkaar en anderen omgaan. Het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten gebeurt vanuit een breed maatschappelijk
bewustzijn waarin duurzaamheid, veiligheid, milieu, transparantie, ethiek en integriteit de basis vormen van
onze normen en waarden. Het beleid van Mourik is erop gericht een kwalitatief hoogwaardig bedrijf te zijn dat
toegevoegde waarde levert aan haar klanten. Om dat te bereiken is een verantwoord evenwicht tussen de
financiële aspecten (winst, economisch rendement en continuïteitsgarantie) en sociale en ecologische aspecten
(mens en milieu) het uitgangspunt van haar bedrijfsvoering.
Onze kernwaarden zijn:
• Ondernemend. Wij zijn en voelen onszelf
verantwoordelijk voor het binnenhalen van
projecten, de handel. Wij krijgen de vrijheid om
onze invulling aan de Mourik-koers te geven.
• Innovatief. We zijn onderscheidend en
vernieuwend in onze projecten en de uitdagingen
die we aankunnen. We zijn inventief in het veld,
oplossingsgericht in alles wat we aanpakken.
• Volhardend. We laten niet los. We zorgen dat de
klus geklaard wordt, wat er ook voor nodig is, en
zijn een betrouwbare partner voor klanten en
collega’s.
• Betrokken. We zetten mensen op één en zijn er
voor elkaar, zorgen voor elkaar. We staan voor
het bedrijf, en het bedrijf staat voor ons. Als er
hulp nodig is, dan wordt deze geboden.
• Oprecht. We zijn hier helemaal onszelf, verenigd
in trots voor ons werk en het bedrijf. We zijn open
naar elkaar toe, als een hechte familie.
Wij staan voor de volgende uitgangspunten:
Eerlijk zakendoen
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 en
richtlijnen. 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. 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. Voor het
volledige overzicht verwijzen we naar de gehele
Mourik Gedragscode (Code of Conduct).
Veiligheid
Onze hoofddoelstelling is om al onze
werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan
mensen, middelen, omgeving of milieu. Het optreden
van nul ongevallen is hierbij ons ultieme doel.

Onze stelregels zijn:
• Iedereen dagelijks gezond en veilig naar en van
het werk
• Geen letsel, ziekte of schade door het werk
• Wij beheersen alle (veiligheids)risico’s in ons werk
• Ongevallen en schades zijn te voorkomen
Wij stellen ons tot doel een duurzame
veiligheidscultuur te creëren met aandacht voor
veiligheidsleiderschap, menselijk gedrag,
gevaaridentificatie, risicobeheersing en
risicomanagement.
Duurzaamheid
Wij ondernemen duurzaam door goed voor onze
mensen en onze omgeving te zorgen. Daarbij streven
we ernaar om in 2035 volledig circulair te werken,
wat inhoudt dat alle afvalstromen weer nuttig worden
ingezet. Wij maken zorgvuldig gebruik van energie,
water, grondstoffen en hulpmiddelen. Met als doel
om klimaatneutraal te zijn in 2035.
Continu verbeteren
Wij werken voortdurend aan verbetering van kwaliteit,
veiligheid en milieuzorg in de context van
duurzaamheid. Wij conformeren ons aan interne en
externe onafhankelijke controles om de effectieve
werking en naleving van onze gedragscode en
hieraan gerelateerde procedures te toetsen. Wij
werken voortdurend aan verbetering van onze
prestaties.
Opvolging
De naleving van de Mourik Gedragscode door alle
medewerkers (en onze stakeholders) is onderdeel
van ons (interne) handhavingsbeleid.
De volledige Mourik Gedragscode (Code of Conduct)
en bijbehorende procedures zijn via intranet
beschikbaar.
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