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InnQ Installaties 

Het geheim van ons vak zit vaak in muren en plafonds. Van daaruit komen gebouwen tot leven: 
verlichting, temperatuur, bekabeling naar werkplekken, beveiliging. Uit dat samenspel ontstaat een 
werkklimaat waarin mensen graag werken en dus beter presteren. Dat is het werkterrein van InnQ 
Installaties. 

Bijna elke dag verrast de techniek ons opnieuw. Als goed installateur gaat het erom de balans in de 
gaten te houden tussen wat kan en wat nodig is. U kunt erop rekenen dat we dat voor u doen. U 
heeft uw wensen en eisen, u heeft uw budget. Dat is uitgangspunt. Maar kent u precies de ruimte 
wat daarbinnen mogelijk is? En heeft u wel goed nagedacht over morgen? Meer werkplekken. Een 
andere indeling? Nieuwe productiefaciliteiten? Een doorkijkje naar morgen geeft misschien een 
andere kijk op uw technische installaties. En dus meer zicht op flexibiliteit en op toekomstig 
rendement. 

Scope en Visie op kwaliteit:  

InnQ Installaties b.v. houdt zich bezig met het ontwerpen en monteren van E en W installaties en het 
verlenen van service en onderhoud in de utiliteitsbouw. Ons doel is om een professionele en 
flexibele partner te zijn voor zowel onze opdrachtgevers als onze partners. Wij zijn betrouwbaar in 
het nakomen van onze afspraken. Als totaalinstallateur willen wij excelleren door de combinatie van 
techniek, kwaliteit en service. Onze manier van werken kenmerkt zich door enthousiasme voor het 
vak en de organisatie. Wij durven te ondernemen en staan open voor onze omgeving. Het leveren 
van maatwerk aan de klant is vanzelfsprekend. Wij zijn zorgzaam en dienstbaar ingesteld. 
InnQ streeft voortdurend naar verbeteringen in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de 
dienstverlening. 

Ook hebben we tot doel de veiligheid, gezondheid, het welzijn en werkplezier van onszelf en onze 
collega’s te bevorderen. 

Visie op arbo: 

InnQ wil optimale bedrijfsomstandigheden creëren zonder ongeoorloofde aanspraak te doen op de  
gezondheid, welzijn en veiligheid van onze directe medewerkers en andere betrokkenen met 
inachtneming van de wet- en regelgeving op dit gebied. 

Voortdurend aandacht schenken aan veiligheid, gezondheid en welzijn in ons werk leidt ondermeer 
tot het voorkomen van persoonlijk letsel, het voorkomen van materiële en milieuschade en tot het 
terugbrengen van ziekteverzuim en een grotere arbeidsvreugde. 

Visie op milieuzorg: 

InnQ wil optimale bedrijfsomstandigheden scheppen zonder de bescherming en de verbetering voor 
de natuurlijke omgeving waarin wij leven uit het oog te verliezen. De ongeoorloofde aanspraak op 
natuurlijke hulpbronnen wordt tegengegaan. 

Ten aanzien van milieu houden wij primair rekening met de wettelijke eisen en andere regelgevingen 
Daarnaast met een aantal andere door ons onderschreven te beheersen of te beïnvloeden 
milieufactoren. 

Ten aanzien van f-gassen is het beleid van InnQ gericht op het voorkomen van emissies van f-gassen 
en op de naleving van wet- en regelgeving op dit gebied. 

Onze kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De wereld wordt met de dag complexer. De maatschappij kijkt naar organisaties voor antwoorden op 
de uitdagingen van vandaag en morgen. Dat biedt kansen voor ontwikkeling en groei. Om kansen 
optimaal te kunnen benutten, moeten ze in evenwicht zijn met de vaardigheden van degene die ze 
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aangaat. Dit evenwicht wordt bereikt door het in balans brengen van het bestuur van de organisatie, 
de structuur van de organisatie en de cultuur binnen de organisatie. 

Het managementsysteem zien wij als gericht instrument. Het managementsysteem is een essentiële 
succesfactor. Wij structureren de energie die in potentie in elke organisatie aanwezig is. Wij 
gebruiken deze energie om veranderingen tot stand te brengen die de prestaties van de organisatie 
blijvend verbeteren. 

Kwaliteit- en VGMbeleid van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze 
werknemers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu. Ons beleid is er dan ook op 
gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan 
de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s. 

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek of milieu daartoe 
aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding 
geven. 

Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de 
directie ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft. Instructie, overleg en toezicht op 
genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.  

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons 
kwaliteit/VGM- beleid. Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe 
medewerkers middels het bedrijfsreglement jaarlijks in een toolboxmeeting. 

In het handboek staan de procedures die gevolgd dienen te worden om het kwaliteitssysteem 
conform ISO 9001: 2015 en de veiligheid voor onze onderneming te borgen. Wij voldoen aan de 
eisen uit de VCA** 2008/5.1 en BRL 6000-1/2/3 

Tevens beschikt de organisatie over de benodigde procedures voor de naleving van wet- en 
regelgeving op het gebied van f-gassen. 

Deze procedures worden voortdurend geëvalueerd en indien nodig verbeterd. 

Essentieel is en blijft echter dat iedere werknemer, op ieder niveau in de onderneming, zich bewust 
is van de noodzaak om bij voortduring uitsluitend de hoogste kwaliteit van zijn werk te blijven 
leveren. 

Het is de verantwoordelijkheid van de directie hier continu op toe te zien en pro-actief aan 
kwaliteitsverbetering en veiligheid te werken om voor nu en in de toekomst de klanttevredenheid te 
kunnen garanderen. 

Het beleid wordt beoordeeld en goedgekeurd tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling. 
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