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Van Hattum en Blankevoort wil een toonaangevende en innovatieve Civiele Bouwonderneming zijn die in
belangrijke mate op basis van Design & Construct, danwel DBFM, haar projecten verwerft, realiseert en
onderhoudt. Onze focus ligt op constructies in de verkeersinfrastructuur, op projecten in en op het water en in
de ondergrond. Wij zijn succesvol door de klant goed te begrijpen en doen dit met technische creativiteit.
We werken alleen met de beste mensen en sturen daarom actief aan op het verbeteren en ontwikkelen van
onze mensen. In ons gedrag tonen we ondernemerschap en resultaatgerichtheid, en ligt de nadruk op
samenwerken. Wij realiseren projecten door goed te plannen en te organiseren en zijn financieel bewust. Wij
ontwikkelen ons tot de meest duurzame en veilige civiele bouwonderneming van Nederland. We investeren
continu in het veiligheidsbewustzijn en spreken elkaar aan op (on)veilig gedrag. Integriteit is een
randvoorwaarde voor ons bestaan.
Met behulp van Samen Slimmer Bouwen, richten wij ons op het continue verbeteren van onze organisatie,
processen en gedrag. We nemen verspilling weg en focussen ons op het toevoegen van waarde.
Concreet betekent dit dat wij met alle betrokkenen op een open, transparante en waar nodig aantoonbare
wijze:
 We werken aan een proactieve veiligheidscultuur onder het motto: Wees Alert Veiligheid Eerst, door
risico’s in een vroegtijdig stadium bespreekbaar te maken. Het doel is dat iedereen elke dag weer veilig
thuis komt;
 voldoen aan de afspraken met onze externe en interne klanten en ons richten op hun verdere
verwachtingen;
 garant staan voor een veilige en gezonde (werk)omgeving waarbij mensen in hun waarde worden gelaten
en benodigde middelen beschikbaar stellen;
 negatieve invloed van onze activiteiten en producten op het milieu zoveel mogelijk voorkomen door het
gebruik van energie te reduceren, (grond)stoffen optimaal her te gebruiken en restafval te beperken en
verantwoord te verwerken;
 belangen van aandeelhouders, medewerkers, opdrachtgevers en samenleving evenwichtig te wegen, er
rekening mee te houden, hen actief hierbij betrekken en deze vertalen naar concrete doelstellingen die
regelmatig opgevolgd worden.
Hierbij voldoen wij aan van toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving, normen en
richtlijnen.
Hiertoe bepalen wij jaarlijks, mede op basis van een inschatting van kansen en risico’s, onze doelstellingen en
de wijze waarop wij deze willen realiseren en bewaken inclusief de hierbij benodigde verantwoordelijkheden
en bevoegdheden.
Dit moet leiden tot goede financiële resultaten, een gezonde beheerste groei van de onderneming en een
tevreden opdrachtgever en omgeving.
Woerden, 9 januari 2017

J.J. Bonekamp

W.T. van der Meer

J.B.L. Verhoeff
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