Doelstellingen Managementsysteem 2018
People – Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
• Verhouding tussen werkgever en werknemer: medewerkers beter op de hoogte brengen van sociale voorzieningen die
geboden worden door het personeelsblad frequenter aan te bieden.
People – Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
• Gezondheid en veiligheid: bouwplaats folders, waarin wij de gezondheid en veiligheid van het bouwplaats personeel borgen,
voor alle werken actueel houden.
People – Mensenrechten
• Strategie en beheer: continue monitoring van het beleid zodat gewaarborgd wordt dat activiteiten, inkopen en investeringen
niet conflicteren met de mensenrechten.
People – Mensenrechten
• Verbod op discriminatie: een zerotolerance beleid op discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst,
politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of enige andere
vorm van discriminatie wordt niet geaccepteerd. Door middel van de gedragscode wordt hieraan vorm gegeven. In de
gedragscode wordt onder andere aangegeven wat wel en niet toelaatbaar is in de omgang met collega’s, opdrachtgevers en
onderaannemers.
People – Mensenrechten
• Uitbanning kinderarbeid: een zerotolerance beleid op kinderarbeid of uitbuiting van kinderen, in welke vorm dan ook. Dit is
opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem en personeelsreglement.
People – Eerlijk zaken doen
• Corruptie: een zerotolerance beleid op omkoping en corruptie van de medewerkers. Dit is in ons personeelsreglement
opgenomen.
People – Consumenten aangelegenheden
• Gezondheid en veiligheid van consumenten: 100% goedgekeurde producten volgens van toepassing zijnde productnorm
gebruiken. Informatie over het afgeleverde eindproduct wordt in een garantiemap geleverd, waarin de veiligheid van de
producten is opgenomen.
Profit & People – Kwaliteit
• Tekortkomingen onderaannemers en leveranciers verlagen met minimaal 5% ten aanzien van het jaar 2016, door onder
andere extra beoordelingsgesprekken met leveranciers en onderaannemers te houden.
Planet – Milieu, grondstoffen, energie, emissies
• Biodiversiteit: 100% gebruik van duurzaam hout (PEFC® en FSC®).
Planet – Milieu, grondstoffen, energie, emissies
• Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen: ons brandstoffenverbruik (diesel en benzine) met 5% reduceren door bewust
energiezuinige auto’s in te kopen en gebruik te maken van gedeelde auto’s. Hiermee verminderen we onze CO2-uitstoot.

