
Beleidsverklaring Wijnen Bouwgroep BV            Someren, oktober 2018 

 
Wijnen is van oorsprong een familiebedrijf en wij bouwen al sinds 1885. Onder ons handelsmerk ‘afspraak = afspraak’ zijn 
we in overeenstemming met onze waarden respect, daadkracht, kwaliteit en directe betrokkenheid gegroeid tot de 
onderneming die we nu zijn: een financieel kerngezonde organisatie. Deze organisatie bestaat uit: Wijnen 
Vastgoedontwikkeling B.V., Wijnen Bouw Someren B.V., Wijnen Bouw Schijndel B.V., Wijnen Bouw Horst B.V., Wijnen Bouw 
Roosendaal B.V., Wijnen Bouw en Service B.V. en Wijnen Installatietechniek B.V. Het beleid van Wijnen Bouwgroep B.V. is 
gericht op de continuïteit van onze onderneming als een winstgevende organisatie, welke bouwt aan een duurzame 
leefomgeving. Om tot een evenwichtige verdeling van deze beleidsaspecten te komen ondernemen we vanuit de 
verwachtingen van de belanghebbenden. Daarbij handelen we, in overeenstemming met de (inter)nationale – en eigen 
gedragsnormen alsmede geldende wet- en regelgeving, zowel ethisch als transparant. Op deze manier wordt onder het 
devies “Wij(nen) bouwen samen aan de toekomst” op verantwoorde wijze gestreefd naar het bieden van een 
maatschappelijke meerwaarde ten behoeve van de aspecten mens (people), milieu (planet) en markt (profit).  
 
Onze werkwijze ten aanzien van duurzaamheid is drieledig: 

• Het desgevraagd adviseren van de mogelijkheden ten aanzien van duurzaamheid in het voortraject; 

• Het gezamenlijk verantwoord realiseren van de projecten; 

• Het behagen van de opdrachtgever en gebruikers middels toetsing van de geleverde prestaties van zowel eigen 
medewerkers, onderaannemers en leveranciers als gebouwgebonden installaties. 
 

Daarbij: 

• conformeren wij ons aan de 7 principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals deze zijn vastgelegd in 
de ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties: 
1. Wij leggen rekenschap af over de effecten van onze besluiten en activiteiten op de maatschappij, het milieu en de 

economie, belangrijke negatieve effecten in het bijzonder; 
2. Wij zijn transparant met betrekking tot onze activiteiten die effect kunnen hebben op onze stakeholders, de 

maatschappij, de economie en het milieu; 
3. Wij bevorderen daar waar mogelijk ethisch gedrag; 
4. Wij respecteren de belangen van onze stakeholders; 
5. Wij respecteren de rechtsorde; 
6. Wij respecteren internationale gedragsnormen; 
7. Wij respecteren de mensenrechten. 

 

• zijn onze bedrijfsactiviteiten er op gericht de nadelige effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en 
milieu (VGWM) middels een VCA** gecertificeerde veilige werkwijze en ISO 14001 gecertificeerd 
milieumanagementsysteem, tot een minimum te beperken, afgemeten naar de stand der techniek en vanuit de 
geldende wet- en regelgeving.  
De nadruk voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu ligt op het toewerken naar: 
-     Het voorkomen van persoonlijk letsel;  
-     De zorg voor veiligheid van derden; 
-     Het voorkomen van materiële en milieuschade; 
-     Streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;  
-     Streven naar vermindering van afval en hergebruik van reststoffen; 
-     Streven naar vermindering dan wel beëindiging van emissies die het milieu belasten. 

 

• zijn de behoeften van onze opdrachtgevers ten aanzien van kwaliteit in de breedste zin van het woord leidend. 
Om zo goed mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen werken wij volgens ISO 9001 gecertificeerde 
procedures. Daarbij wordt onze werkwijze zowel regelmatig getoetst als daar waar nodig verder geoptimaliseerd, met 
als doel: 
- Een efficiënte communicatie en samenwerking;   
- Het toewerken naar een optimale klanttevredenheid;  
- Waarborging en optimalisatie van de kwaliteit ten aanzien van zowel de eigen organisatie als hetgeen gebouwd.  

 
Van onze onderaannemers en leveranciers wordt verwacht zich te conformeren aan bovenstaand beleid en hierin 
aantoonbaar een zo groot mogelijke bijdrage te leveren. 
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