BELEIDSVERKLARING

De directie van “van Dillen Bouwgroep BV” zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen
ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een organisatie waarin kwaliteit en veiligheid de hoogste
prioriteit hebben. Kwaliteit staat voor ons synoniem voor klanttevredenheid, de klant en het centraal stellen van
al zijn verwachtingen, wensen en eisen.
Veiligheid staat voor ons gelijk aan medewerker tevredenheid, een zo goed mogelijke bescherming van de
gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid.
Mocht een medewerker onverhoopt niet meer in staat zijn om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren, zal er
gekeken worden naar de mogelijkheden voor aangepast werk.
Om een en ander gestalte te geven en voor een ieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor om het
kwaliteitssysteem te laten certificeren volgens de ISO-9001:2015 en de VCA** 2008/5.1. Uitgangspunt is
tenminste te voldoen aan de eisen van de klanten en de geldende wetgeving o.a. op het gebied van
arbeidsomstandigheden.
Het veiligheidsbeleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat
persoonlijk letsel en-/of schade aan de gezondheid van medewerkers en derden, alsmede materiële- en
milieuschade worden voorkomen.
Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van kwaliteit en arbeidsomstandigheden.
Daartoe wordt regelmatig het organisatiesysteem getoetst door middel van audits. En arbeidsomstandigheden
worden getoetst onder andere door de RI&E, werkplekinspecties, instructiebijeenkomsten.
Jaarlijks wordt een directiebeoordeling uitgevoerd waarbij alle onderwerpen m.b.t. kwaliteit, veiligheid en
gezondheid aan de orde komen. De directiebeoordeling resulteert in een Actieplan voor het nieuwe jaar.
Om onze kwaliteitsvisie over te brengen op onze medewerkers werken wij met de volgende “kernwaarden”
waaraan iedere medewerker in onze organisatie dient te voldoen:
•
•
•
•
•

Wij willen in 1 keer de juiste kwaliteit leveren
Wij willen op een prettige manier samenwerken
Wij blijven leren om “slimme” bouwtechnische oplossingen te bieden
Wij geven om elkaar en onze omgeving
Wij behalen onze doelen

Van iedere medewerker(ster) (zowel eigen personeel als inhuurkracht) wordt in het kader van zijn functie,
rechten, verantwoordelijkheden en algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat hij/zij zijn/ haar activiteiten
volgens het organisatiehandboek en kernwaarden uitvoert en dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de
uitvoering van het kwaliteits- veiligheids- en gezondheidsbeleid.
De directie zal erop toezien dat elke werknemer van “van Dillen Bouwgroep BV” bekend is met dit beleid en
hiernaar werkt.
Deze verklaring is openbaar en ligt ter inzage voor alle werknemers bij de procesmanager en zal wanneer
noodzakelijk worden herzien.
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