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Beleidsverklaring
Gebouwd voor uw uitdaging!
MedicomZes wil uitdagende opdrachten in de utiliteitsbouw en industriebouw ontwerpen, voorbereiden,
realiseren en onderhouden. Opdrachten waar we samen met de klant plezier aan beleven en waar we trots op
zttn.
Bouwvraagstukken worden groter en complexer waardoor bouwbedrijven veelzijdig moeten zijn. MedicomZes
blijft zich continu ontwikkelen, bijvoorbeeld in het werken met nieuwe contractvormen, de realisatie van
kwalitatief hoogwaardige projecten en omgevingsmanagement.
Het ontzorgen van onze klant staat voorop. De klant kan erop vertrouwen dat iedere opdracht binnen het hele
proces van ontwerp tot en met beheer door ons wordt vezorgd zoals afgesproken.

MedicomZes zet zich actief ¡n voor een duurzame samenleving door de drie elementen People,
Planet en Prosperity op harmonieuze wijze te comb¡neren.
Deze ambitie vertaalt zich onder andere in
a

Onze resultaatgerichte samenwerking: Op een open en transparante wijze wordt met
stakeholders, waaronder klanten en leveranciers, gecommuniceerd en samengewerkt. ln onze
samenwerking respecteren wij de normen en waarden van onze klanten en overige
stakeholders. Alle medewerkers werken op basis van de gedragscode van VolkerWessels.

a

Onze kwaliteitsborging: Management en medewerkers kijken positief kritisch naar onze eigen
bedrijfsprocessen. Zowel met interne als externe middelen en diensten worden die processen
continu getoetst, verbeterd en afgestemd op de eisen en wensen van de klant.

a

Onze arbeidsomstandigheden: De veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle mensen,
zowel binnen als buiten onze organisatie, staan voorop. Het belangrijkste doeldaarbij is het
voorkomen van (bijna)ongevallen en incidenten. Om dit te bereiken hebben wij richtlijnen
vastgelegd in onze veiligheidscatalogus, die voor alle medewerkers beschikbaar is. Daarbij
hebben orde en netheid onze continue aandacht.

a

Onze zorg voor duu¡zaamheid: Het beperken van de invloed van onze activiteiten en
producten op het milieu heeft hoge prioriteit. Deze zorgplicht vertalen wij in maatregelen ter
voorkoming van incidenten, het optimaal (her)gebruiken van (grond)stoffen en materialen, het
beperken van water- en energiegebruik (met bijbehorende COz-uitstoot) en het beperken en
verantwoord venruerken van restafual.

.

Onze risicobeheersing: risico's kunnen zich overal voordoen, niet alleen op technisch gebied
Risico's worden in een zo vroeg mogelijk stadium integraal- dus ook die van stakeholders
zoals onze klanten en leveranciers - geïnventariseerd en beheersbaar gemaakt.

Onze medewerkers, ongeacht de plaats in de organisatie, zijn medeverantwoordelijk voor een
succesvolle uitvoering van ons beleid. Bij onze bedrijfsvoering voldoen wij aan alle van toepassing
zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze benadering langetermijnwinst oplevert, zowel voor MedicomZes
als voor onze samenleving.
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