
 

  

Beleidsverklaring veiligheid & gezondheid, kwaliteit, milieu & duurzaamheid 
 
Wie zijn wij? | Van Wijnen (opgericht in 1907, bijna 2.000 vakliefhebbers, 25 locaties, hoofdkantoor in 
Baarn) initieert, ontwikkelt, realiseert en beheert vastgoed in de domeinen wonen, zorgen, leren, werken 
en recreëren.  
 
Onze missie | In de afgelopen decennia hebben we geleerd dat een thuisgevoel niet in de stenen of de 
techniek zit, maar in de mensen die de ruimte gebruiken. Want een ruimte krijgt pas echt betekenis door 
er in te leven. ‘Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’ is daarom onze missie. Dat doen we 
vanuit onze kernwaarden oprecht, gedreven en grensverleggend. Bij elke klantvraag zoeken we de 
verbinding met bewoners, relaties, vakgenoten en de sociale omgeving. 
 
Onze strategische koers | Onze strategische koers is mede gebaseerd op de maatschappelijke thema's 
van nu, zoals de woningnood, toekomstbestendigheid en circulair bouwen. Daarom willen we naast onze 
traditionele manier van bouwen, ook anders bouwen: sneller, efficiënter, duurzamer. In onze visie is 
geïndustrialiseerd bouwen hierin cruciaal. 
 
Veiligheid op de eerste plaats | Veiligheid staat bij ons voor: iedereen aan het einde van de dag weer 
gezond en veilig thuis. We creëren een veilige werkomgeving door duidelijke spelregels, de juiste 
techniek en een optimale organisatie. Daarnaast moet de werkomgeving ook een sociaal veilige plek 
bieden. Zo houden collega’s elkaar scherp en voelen zij zich ook in mentaal opzicht veilig om elkaar op 
gedrag aan te spreken – zowel bij ons, als in de gehele keten waarin we actief zijn. Uitgangspunt is een 
aantoonbare, proactieve veiligheidscultuur binnen een aantal jaren. 
 
Kwaliteit | Ons doel is op een zo efficiënt mogelijke wijze een kwalitatief hoogstaand product leveren, 
met tevredenheid van alle betrokkenen als belangrijkste uitgangspunt. We bouwen aan plekken waar 
mensen graag komen, die comfortabel en betaalbaar zijn. 
 
Milieu en duurzaamheid | We bouwen vanuit de oprechte wens om bij te dragen aan een betere, mooie 
en toekomstbestendige leefwereld. We zijn ons bewust van de impact die onze sector heeft op de aarde 
en de impact van ons werk op onze omgeving. Van Wijnen streeft daarom bij ontwikkeling, bouw, 
onderhoud en beheer steeds naar een rendabele balans tussen ontwerp, leefbaarheid en duurzaamheid. 
 
Gecertificeerd | Onze kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsystemen zijn gecertificeerd. We 
beschouwen certificering als middel om onze thema’s te realiseren, te verbeteren en te borgen. 
Certificering is tevens het middel om besef en betrokkenheid van onze collega’s te bevorderen. 
 
Continu verbeteren | Het continu verbeteren van veilig en gezond werken, kwaliteit, milieu en 
duurzaamheid vereist een gezamenlijke inspanning van directie en uitvoerenden. Onze collega’s worden 
hier regelmatig door middel van voorlichting en instructie bij betrokken. De directie vraagt hen om een 
actieve opstelling en alert te zijn op risico’s op de werkplek en verbeterpunten. 
 
Tot slot | Deze beleidsverklaring wordt aan alle belanghebbenden ter beschikking gesteld. Zij wordt 
jaarlijks geëvalueerd op haalbaarheid en actualiteit en indien nodig herzien. 
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