BELEIDSVERKLARING DRAISMA BOUW
Draisma Bouw is een familiebedrijf en een betrouwbare partner in al haar activiteiten. Wij werken vanuit een breed
maatschappelijk bewustzijn waarin continuïteit, veiligheid, milieu, transparantie en integriteit de basis vormen van onze normen
en waarden. Ons beleid is erop gericht kwalitatief hoogwaardig werk te leveren met een toegevoegde waarde, waarbij wij
streven naar een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten (winst, economisch rendement en continuïteit) en
verantwoord en respectvol omgaan met mens, milieu en maatschappij. Het streven naar het verbeteren van de financiële
resultaten, de marktpositie van ons bedrijf en daarmee de beloning van ons personeel mag niet ten koste gaan van de
kernwaarden. Draisma staat voor de volgende kernwaarden:
Gezondheid en veiligheid
Het bieden van een veilige en gezonde omgeving voor onze werknemers en derden is een van onze belangrijkste
kernwaarden. Wij streven naar het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid op de werkplek, waarbij wij streven naar
nul ongevallen. Daarnaast streven we ook naar een gezond personeelsbestand en een vitale organisatie met een zo laag
mogelijk ziekteverzuim. We doen dit door het geven van voorlichting en het bewust maken van onze mensen voor
(gezondheids-)gevaren. Ten slotte bieden we onze mensen een werkomgeving waarin zij zich veilig voelen. Dit betekent voor
ons een werkomgeving met goede arbeidsomstandigheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, waarin wij eenieder
gelijkwaardig behandelen en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan.
Om deze kernwaarde te waarborgen is Draisma in bezit van een VCA** (2017)-certificaat.
Kwaliteit
Het leveren van kwaliteit is de pijler van ons bedrijf en bepaalt onze goede reputatie. Wij streven altijd naar het leveren van
een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product. De eisen en wensen van onze opdrachtgevers staan centraal. We maken
met hen duidelijke en controleerbare afspraken. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid
naar een oplossing wordt gestreefd. Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van integriteit, eerlijkheid en
redelijkheid binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid. Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot
overtreding of omzeiling van wet- en regelgeving en andere maatschappelijke en/of bedrijfseigen normen en waarden. Wij
streven naar een zo hoog mogelijk opleidings- en kennisniveau van onze mensen, wat aansluit bij de eisen aan onze
werkzaamheden.
Vanuit de markt merkt Draisma dat er een grote maatschappelijke trend is in het aantoonbaar maken van kwaliteit, middels
het houden van certificaten. Ter waarborging van de kwaliteit is Draisma in bezit van een ISO 9001-certificaat en het KOMOlabel. Om kwaliteit van restauratiewerk richting de restauratiemarkt aan te tonen, heeft Draisma hiertoe het ERB BRL 3000
certificaat behaald. Draisma is sterk betrokken bij langdurige samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. Een geslaagd
project is altijd het resultaat van een goede samenwerking. Draisma heeft een uitgebreid netwerk van vaste onderaannemers
en leveranciers, die een zelfde kwaliteitsniveau van restauratiewerk hanteren.
Milieu
Als familiebedrijf hechten wij van oudsher aan continuïteit en duurzaamheid. Wij willen bijdragen aan een duurzame toekomst
met een leefbare en gezonde maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk duurzame producten te realiseren, maar ook
onze eigen organisatie zo duurzaam mogelijk in te richten. Naast het bewust omgaan met grondstoffen en bouwmaterialen
staat het voorkomen van afval en het reduceren van onze ‘CO2-footprint’ centraal. Onderdeel hiervan is het (verder) reduceren
van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen, het verminderen van het gebruik van
fossiele brandstoffen, en het beperken van bouw- en sloopafval. Al onze activiteiten zijn er op gericht om een bijdrage te
leveren aan een duurzame samenleving.
Ten behoeve van het waarborgen van deze doelstelling zijn wij in bezit van het certificaat ISO 14001, het FSC-keurmerk en
een CO2-prestatieladder certificaat op trede 3.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is al sinds jaar en dag onderdeel van de identiteit van ons familiebedrijf. Wij zijn
een erkend leerbedrijf en bieden kansen aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Tevens zijn we een erkend
mantelzorgvriendelijk bedrijf en zetten we kennis en middelen in voor maatschappelijke, sociale en culturele doeleinden.
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