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De reikwijdte van deze beleidsverklaring is Verwater Industrial Services exclusief Verwater Industial Services Noord
West BV en exclusief Verwater Valve Services BV.
Scope van Verwater Industrial Services
Het adviseren, engineering, opleveren en monteren, testen, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren alsmede het
beheren, onderhouden, repareren en modificeren van en het verlenen van service in de werktuigbouw,
elektrotechniek en automatisering.
Visie
Wij dragen bij aan de duurzaamheid van de installaties van onze klanten waardoor de prestaties van onze klanten
worden verbeterd. Deze kennis en kunde borgen wij en dragen deze over aan de jongere generatie die deze versterkt
met de laatste innovaties.
Strategie
Wij stellen ons zelf tot doel om te begrijpen wat onze klanten willen bereiken. Met innovatief multidisciplinair
onderhoud, turnarounds en projecten helpen wij onze klanten gedurende de gehele plant lifecycle hun doelstellingen
te bereiken. Daarbij staan Veiligheid, Kwaliteit, Milieu, Integriteit, Betrouwbaarheid en Loyaliteit centraal.
Werkomgeving
Verwater Industrial Services wil een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving creëren waarin
medewerkers zich optimaal kunnen toeleggen op het uitbouwen van het bedrijf van Wereldklasse. Ons doel is een
ongevalsvrije werkomgeving en het in één keer juist uitvoeren van werkzaamheden volgens de geldende normen,
wet- en regelgeving. We willen dit bereiken door:







Bewustzijn en actieve participatie van alle medewerkers met bijbehorend leiderschap;
Autonome groei van onze bestaande activiteiten;
Solide samenwerkingsverbanden aan te gaan met onze klanten;
Een totaalpakket van diensten voor onze klanten aan te bieden;
Een duurzame organisatie uit te bouwen.

Kernwaarden
De volgende kernwaarden zijn belangrijk voor onze organisatie:

 Veiligheid, kwaliteit en milieu! Het voorkomen van letsel, kwaliteitsafwijkingen, milieuschade en
materiële schade is onze prioriteit. Wet- en regelgeving, (werk)vergunningen, plannen, (taak) risico
inventarisaties en procedures zijn de basis. Wij leggen dezelfde HSEQ-eisen op aan
onderaannemers, ingehuurde en tijdelijke medewerkers. We willen daar waar nodig is het milieu
beschermen door het naleven van ISO 14001 norm en wet- en regelgeving. Het doel is om zoveel
mogelijk gebruik te maken van (duurzame) hulpbronnen;
 Integriteit! Wij steunen op de vaardigheden, talenten en betrokkenheid van onze werknemers en
op hun integriteit en collectieve gezond verstand. We communiceren open duidelijke en
professioneel onderling, maar ook naar onze klanten en andere belanghebbenden;
 Professionaliteit! Wij hebben de kennis, kunde, materiaal en de arbeidsmiddelen in huis om het
werk veilig, milieubewust en kwalitatief uit te voeren. Wij werken volgens de geldende normen,
stand der techniek en we voeren innovaties door die leiden tot een veiligere werkomgeving, hogere
efficiëntie en stellen deze centraal in de definiëring van onze oplossingen en diensten;
 Betrouwbaarheid! Wij streven ernaar een partner te zijn voor onze klant, en we zien er op toe dat
iedereen in de (project)organisatie zijn/haar verantwoordelijkheden neemt en zich committeert
aan de gemaakte afspraken;
 Loyaliteit! Samen kunnen we meer. Verwater Industrial Services zorgt voor de voortgang, planning
en concrete financiële afhandeling in dienst van onze relaties, en motiveert alle medewerkers hun
taken te verrichten op een eerlijke manier en een verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn
van collega’s.
Leiderschap is ingebed binnen alle lagen van de (project) organisatie door het opleggen van een methodische
toepassing van processen en opvolging van onze kernwaarden en een onveranderlijk respect voor
verantwoordelijkheden en houding.
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Verbeteren
Wij streven naar een continue verbetering van onze HSEQ-managementsysteem door vooraf na te denken over de uit
te voeren werkzaamheden, adequaat toezicht, aandacht voor opleiding en training en het trekken van lessen van
(bijna-) ongevallen/VGM-incidenten en afwijkingen. Op basis van duidelijke doelstellingen en het stellen van KPI’s
sturen wij onze organisatie. We verankeren elke voortuitgang in ons HSEQ-managementsysteem dat voldoet aan ISO
9001, ISO 14001, ISO 3834 en VCA-P, dit doen wij onder andere door het uitvoeren van interne audits en door HSEQ te
bespreken in het MT overleg.
Het volledig voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, normen en de wensen/eisen van onze klanten is de basis.
Wij vertrouwen erop dat onze medewerkers, elk op hun domein, meewerken om het huidige niveau van gezondheid,
veiligheid, milieu en kwaliteit te behouden en continu te verbeteren.
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