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Duurzaam inkoopbeleid
Mourik is één van de grootste familiebedrijven van Nederland. Dit zegt wat over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Bij
Mourik staan de volgende vijf waarden centraal: Ondernemend, Betrokken, Oprecht, Volhardend en Innovatief. De gedragsregels
die hierbij horen staan beschreven in de Mourik Gedragscode waar een ieder kennis van dient te nemen. Dit document somt deze
verwachtingen en regels samen in combinatie met de overige vereisten ten aanzien van duurzaam ondernemen.
Betrokken
Mourik is een familiebedrijf bestaande uit hardwerkende,
betrokken mensen. Geen 9 tot 5 mentaliteit. We nemen
verantwoordelijkheid voor het goed en veilig uitvoeren van
onze werkzaamheden. Wij hebben daarbij oog voor elkaar en
onze omgeving. Wij verwachten dit ook van u. Wij willen dat
onze ketenpartners innovatief zijn, actief meedenken en helpen
om onze bedrijfsvoering te verbeteren en ons alert houden op
nieuwe ontwikkelingen.
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
Mourik geeft de voorkeur aan leveranciers van materialen, huur
en diensten, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, die in het
bezit zijn van een geldig VCA* of VCA** certificaat. Iedere
Opdrachtnemer die onder toezicht van Mourik haar
werkzaamheden uitvoert dient conform ons KVGM-plan haar
werkzaamheden uit te voeren en een Taak Risico Analyse te
overleggen die dient te zijn goedgekeurd alvorens activiteiten
worden gestart. Mourik bedrijfs(veiligheid) regels, voorlichting
en instructies dienen te allen tijde te worden gevolgd en
toegepast. Deelname aan veiligheidscoördinatie bijeenkomsten
op projecten is verplicht.
Om toegang te krijgen tot de projectlocatie dient personeel in
het bezit te zijn van het certificaat van deelname aan de
Generieke Poort Instructie (GPI). Het deelname certificaat moet
als bewijs getoond kunnen worden op het project. De GPI kan
gevolgd worden via https://gpi.explainsafe.nl en is
geaccepteerd door de gehele Bouw en Infra Branche. 2.1. Bij
werkzaamheden op de (Petro) chemische-industrie dient
Opdrachtnemer zich uitdrukkelijk te houden aan de daar
gestelde eisen, waaronder aanmeldingsprocedure, toegangs/exit regeling, PBM’s, instructie, werkvergunningen, etc. die
voor de desbetreffende locatie gelden.
Duurzaamheid
Mourik is een familiebedrijf met de focus op de lange termijn.
Wij gaan voor continuïteit en duurzaam rendement. Wij vinden

het van groot belang dat onze kinderen en komende generaties
optimaal gebruik kunnen maken van onze planeet. Daarom
verminderen we onze uitstoot en gaan we efficiënt om met
grondstoffen om in 2035 klimaatneutraal en circulair te zijn. Wij
verwachten ook van onze Opdrachtnemers dat ze zich hieraan
conformeren en aan de volgende principes voortkomend uit ISO
26000 en daaraan gerelateerde normen.
Integriteit: De grondgedachte voor het uitvoeren van de
bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer gebeurt vanuit een
breed maatschappelijk bewustzijn waarin duurzaamheid,
openheid, transparantie, ethiek en integriteit de basis vormen
van normen en waarden.
Sociaal ondernemen: Opdrachtnemer gaat goed met haar
personeel om en werkt veilig. Ook levert opdrachtnemer een
bijdrage aan SROI. SROI staat voor Social Return On Investment
wat inhoudt dat Opdrachtnemer een bijdrage levert door het
maken van afspraken met betrekking tot werkzaamheden voor
medewerkers van Sociale Werkplaatsen, herintreders op de
arbeidsmarkt, aanbieden van stageplaatsen, etc. Ook maakt
opdrachtnemer zich op geen enkele wijze schuldig aan
afpersing van medewerkers, kinderarbeid en slavernij.
Circulariteit: Mourik geeft de voorkeur aan duurzame
materialen en verplicht Opdrachtnemers om alleen met FSC of
PEFC gecertificeerd hout te werken. Daarnaast spant
Opdrachtnemer zich maximaal in om goederen circulair te
verpakken, zoals beschreven in de bijlage ‘circulaire
verpakkingsmaterialen’.
Klimaatneutraal: Mourik wil emissieloos werken en verwacht
van haar Opdrachtnemers dat ze deze transitie ook inzet.
Transport uitvoeren met EURO 6 motoren. Voor
werkzaamheden moet in te zetten materieel voldoen aan stage
IV. We geven de voorkeur aan STAGE V of beter.
Milieu: Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met het
milieu om, voorkomt milieuschade en leeft de daarbij
behorende wet- en regelgeving na. Wij geven voorkeur aan
partijen met een gecertificeerd milieumanagement-systeem op
basis van de CO2-prestatieladder, ISO 14001, MVOprestatieladder of gelijkwaardige gecertificeerde systemen. Het
gebruik van lekbakken en het voorkomen van CO2-uitstoot,
afval en negatieve milieueffecten is verplicht op alle werken.
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