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Beleidsverklaring
wereld waarin wij werken en leven verandert snel. Alles om ons heen, van mensen tot machines,
staat dag en nacht in verbíndín g. Total connectivity noemen wij dat.
VolkerWessels Telecom ontwikkelt, realiseert en onderhoudt communicatienetwerken en zorgt
daarmee voor deze connectiviteit. Coed in contact staan met de opdrachtgever, eindgebruíkers,
leveranciers en de omgeving is voorwaarde voor succes. Want samenwerken is voor ons de standaard
De

Om een waardevolle bijdrage te leveren aan de dynamische markt waarin wij dagelijks opereren, is het
voor ons bedrijf noodzakelijk om wendbaarte zijn en FiTvoor de job. Daarvoor hanteren wij de

volgende u itgangspunten
Veiligheid

:

We werken veilig of we werken niet. We dragen een

verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid, die van onze
collega's en onze omgeving.
lnteg rite

it

We werken integer of we werken niet. We kunnen alleen met plezier
en respect met elkaar en onze omgeving werken wanneer we naast

het respecteren van wetten en regels, ook eerlíjk en betrouwbaar
handelen.
I

nformatiebeveil iging

Wij gaan zorgvuldig om met informatie. De informatie van onze
opdrachtgevers, eindgebruikers en onze eigen organisatie die we
dagelijks tot onze beschikking hebben, is ons belangrijkste kapitaal.

Maatschappelijk
Verantwoord:

We zijn gericht op het vergroten van levenskwaliteit en het
minimaliseren van de negatieve effecten van onze activiteiten
op milieu en omgeving. Daarbij focussen we op COz-reductie,
energieverbru i k en afvalmanagement.

Kwaliteit

We willen first-time-right opleveren aan onze opdrachtgevers. Om

te kunnen blijven werken aan goede kwaÍiteit is (mogen) leren,
continu verbeteren en bewust omgaan met risico's cruciaal.
Samenwerken

Werken is mensenwerk. We werken niet alleen, maar met elkaar en
met onze omgeving. Bij ons is samenwerken een dagelijks, continu
proces. Wij willen een bedrijf zijn waar elke medewerker zich thuis
kan voelen en met passie en plezier kan werken. En tegelijkertijd
verantwoordelijkheid neemt voor zijn vakmanschap en gedrag.
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