Beleidsverklaring Amendex Nederland B.V.
In dit document beschrijven wij de missie, visie en het beleid van Amendex Nederland B.V.

MISSIE
Veilig werken gaat voor alles.
Amendex Nederland B.V. is gespecialiseerd in het veilig werken op hoogte: van het adviseren tot het
installeren, inspecteren en onderhouden van klim- en valbeveiligingsvoorzieningen. Deze producten
en werkzaamheden zijn letterlijk van levensbelang. Het werkgebied omvat een diversiteit aan
markten en doelgroepen. Amendex richt zich voornamelijk op gebouweigenaren.
Amendex is onderscheidend op het gebied van het ontwerpen van een veilige werkplek op hoogte.
Een vaste basis zorgt voor continuïteit en duurzame ontwikkeling. Door in te spelen op
marktontwikkelingen en te werken met de innovatieve MARQ valbeveiligingsproducten, ontworpen
door partner Ensafe, neemt Amendex een prominente marktpositie in en excelleren zij op hoog
niveau.
Bij Amendex gelden heldere procedures. Door korte communicatielijnen kent men bij Amendex een
flexibele opstelling ten opzichte van marktontwikkelingen. Centraal staat de taak om elkaar te
ondersteunen en te coachen.
Amendex staat voor transparantie, innovatie en een servicegerichte dienstverlening op maat. Voor
de markt dé partners waar kwaliteit en vertrouwen voorop staan.
VISIE
Elke werkomgeving vraagt om een vakkundige benadering van risico’s. Voor Amendex begint dit bij
samenwerking met de ontwerpers, architecten en medewerkers in het beheerder en onderhoud van
vastgoed. Amendex fungeert als verlengstuk van hun organisaties: als een meedenkende partner.
Budgetten worden veelal vanuit kwaliteit, duurzaamheid en financieel-economisch oogpunt
benaderd. Er worden terecht hoge eisen gesteld, waardoor informatie en communicatie een
voorname rol spelen. Wij richten ons met de installatie van klim- en valbeveiligingsvoorzieningen
voornamelijk op een voor iedereen veilige werkplek bij het uitvoeren van werkzaamheden op
hoogte.
Resultaten zijn meetbaar op basis van primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Door intensief
contact wordt een goede feeling gehouden met hetgeen er leeft bij de klanten en opdrachtgevers,
waardoor continue verbetering kan plaatsvinden.
Zonder intensieve betrokkenheid van directie en medewerkers is het onmogelijk om door te
ontwikkelen en te innoveren. De markt heeft vertrouwen in Amendex. Kwaliteit en professionaliteit
zijn onze sleutel tot succes.

BELEIDSVERKLARING
Het beleid van Amendex is gericht op continuïteit en duurzame ontwikkeling. Dit wordt gewaarborgd
indien iedereen het gemeenschappelijke referentiekader in acht neemt. Het beleid omvat
onderstaande uitgangspunten waarbij de directie zich voortdurend ten doel stelt om de
voorschriften en regels, verband houdende met de gestelde normen en wet- en regelgeving, strikt na
te leven en op marktontwikkelingen te anticiperen.
Het is van belang dat klanten en opdrachtgevers Amendex waarderen en vertrouwen. Door
transparantie en onderscheidende diensten en producten overstijgen wij de verwachtingen.
Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM):
1. Algemeen: Milieu speelt een centrale rol in het bedrijfsproces. Amendex richt zich dan ook
waar mogelijk op hergebruik van producten en afvalstoffen.
2. Wet- en regelgeving: Amendex neemt verantwoordelijkheid in het naleven van vigerende
Arbo- en milieuwetgeving en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
3. Personeel: Medewerkers voeren hun werkzaamheden milieubewust, veilig en gemotiveerd
uit.
4. Veiligheid: Risico op letsel en/ of schade wordt op de werkplekken praktisch uitgesloten. Dit
door duidelijke informatie voorziening, inzet van arbeidsmiddelen, het waarschuwen en
weren van derden op gevaarlijke plaatsen en bij voorbereiding aandacht schenken aan een
veilige uitvoering voor en door alle betrokkenen.
5. Materiële schade: Medewerkers worden betrokken bij instructies en campagnes teneinde
schade te voorkomen. Bij het voorbereiden van werkzaamheden wordt gekeken naar de
risico’s op letsel en/of schade.
6. Milieuschade: Tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten wordt gelet op
milieuaspecten. Risico’s op schade aan het milieu worden praktisch uitgesloten door
bepaling van werkmethoden en inzet van materialen hierop af te stemmen. Middels
voorlichting worden medewerkers geïnformeerd over gevaarlijke stoffen, afvalverwerking en
de hierbij behorende milieurisico’s.
7. Arbeidsmiddelen en planning: Door weloverwogen inkoop en inzet van materialen en
arbeidsmiddelen wordt de milieubelasting zo laag mogelijk gehouden.
8. Medewerkers: Na langdurige ziekte of een ongeval trachten we op een zo goed mogelijke
wijze deze medewerkers in het arbeidsproces op te nemen, eventueel door het aanbieden
van aangepast werk.
9. Verbetering: We streven naar continue verbetering op het gebied van VGM
Voortdurende verbetering van resultaten op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
milieu zijn van essentieel belang voor de toekomst van Amendex.

De directie stelt jaarlijks concrete en toetsbare KAM-doelstellingen vast die van belang zijn voor de
prestaties, alsmede de verwachtingen van opdrachtgevers en medewerkers. Jaarlijks worden de
resultaten geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld voor een optimaal veilige werkplek en
een minimale belasting van het milieu.
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