Beleidsverklaring
Ingenieursbureau Maters en De Koning BV is een loyale partner en een aantrekkelijke werkgever, gedreven door techniek
en met aandacht voor mensen, milieu en maatschappij. Constructieve expertise is onze kracht en constructief
samenwerken is wat wij doen.
Door middel van deze verklaring willen wij als directie van Ingenieursbureau Maters en De Koning onze visie ten aanzien
van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu kenbaar maken bij onze medewerkers en alle stakeholders. Wij onderzoeken
regelmatig of het beleid bekend en geaccepteerd is en of het begrepen wordt.
Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast of bijgesteld.
Ons beleid is gericht op:
• Hoge klanttevredenheid en klantgerichtheid
• Goed werkgeverschap
• Hoge kwaliteit van onze producten en diensten
• Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
• Toekomstbestendigheid van onze onderneming
Wij willen dit bereiken door:
• Goede relaties te onderhouden met onze klanten en overige stakeholders op basis van wederzijds begrip, oog
voor elkaars belangen en een goede communicatie.
• Betrokken te zijn bij maatschappelijke uitdagingen en hiervoor mede verantwoordelijkheid nemen.
• Onze medewerkers een prettige werkomgeving te bieden waarin zij zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich
maximaal te ontwikkelen.
• Continu te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en verbetering van onze dienstverlening.
• Te investeren in automatisering en een duurzaam businessmodel
• Een KAM-managementsysteem te onderhouden volgens ISO 9001:2015 en ISO14001:2015.
• Te voldoen aan relevante wet en regelgeving.
Het toepassingsgebied van het managementsysteem is:
Constructief ontwerp, projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische en bouwkundige projecten.
ISO 9001-paragraaf 8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten is van het managementsysteem uitgesloten.
Deze verklaring is een openbaar document, dat beschikbaar is voor alle stakeholders en op de website wordt gepubliceerd.
Onze medewerkers houden wij op de hoogte van dit beleid en
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