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De directie van Van Rhijn Bouw BV streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende
aandachtsgebieden (financieel, arbeidsomstandigheden, technisch, kwaliteit, milieu) als gelijkwaardig worden
gezien. Eén van de doelstellingen 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. Als een medewerker toch het
slachtoffer is van een incident, is ons beleid er op gericht om aangepast werk aan te bieden aan de
betreffende medewerker.
Een andere doelstelling is dat alle geleverde producten en diensten voortdurend voldoen aan de
verwachtingen en behoeften van de klant. (binnen de gecommuniceerde voorwaarden en grenzen). Uiteraard
wordt hierbij wel aandacht geschonken aan de winstgevendheid, continuïteit en het imago van de
onderneming.
Missie
Een betrouwbare partner met een antwoord op elk huisvestings- of utiliteitsvraagstuk over de gehele breedte
van de bouwsector.
Van Rhijn Bouw BV hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam
Ondernemen. Als bouwbedrijf zijn we ons bewust van de impact die de organisatie heeft op het milieu. Door te
voldoen aan relevante (milieu) wet- en regelgeving, continue verbetering van onze processen en bevordering
van het milieubewustzijn voorkomen wij onnodige milieuvervuiling en minimaliseren we de impact op het
milieu waar mogelijk. De speerpunten van ons huidig milieubeleid zijn:
•
•
•
•
•

Het ontwikkelen en bouwen van duurzame woningen (gasloos en energieneutraal)
Het gebruik van duurzaam geproduceerde bouwmaterialen
De verdere scheiding van (bouw)afval, waardoor een hoger percentage gerecycled kan worden
Vermindering van energieverbruik
Verduurzaming wagenpark/ materieel

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Van Rhijn Bouw BV een kwaliteitsmanagementsysteem in de
organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met de norm ISO 9001, ISO14001, en VCA** 2008/5.1.
Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar kwaliteitsverbetering, veiligheid en gezondheid en
duurzaam ondernemen en bouwen. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te
bewerkstelligen. Hiertoe zullen de medewerkers opgeleid worden in principes en methodes waar dat mogelijk
is. Interne audits maken de vooruitgang die geboekt wordt zichtbaar en geven aan in hoeverre de
doelstellingen met betrekking tot bovengenoemde systemen zijn behaald.
Gezien het belang dat de directie van Van Rhijn Bouw BV hecht aan kwaliteit, veiligheid en duurzaam
ondernemen, heeft zij zich persoonlijk belast met het toezicht op en de instandhouding van het
managementsysteem.
De heer Joh. van Rhijn treedt op als KAM- coördinator en is tevens aangewezen als
directievertegenwoordiger waar het gaat om ISO 9001, ISO 14001, VCA** 2008/5. De KAM- coördinator
worden hierbij extern ondersteund door externe Hoger Veiligheidskundige van Nedcon Organisatieadvies BV.
Katwijk, 20 juni 2018
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