Als middelgroot bouwbedrijf is Wessels Rijssen bv actief in de woning- en utiliteitsbouw. Samen met
onze opdrachtgevers realiseren we mooie en uitdagende projecten door heel Nederland. Bouwen zit ons
in het bloed. Net als de zorg voor mens en samenleving. Bij Wessels Rijssen streven we namelijk continu
naar verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieubelasting (KAM):
Kwaliteit
Klantgerichtheid, samenwerking en het voorkomen van verspilling staan in onze dagelijkse
werkzaamheden voorop. Wat vinden onze opdrachtgevers, eindgebruikers en collega’s belangrijk?
Hoe kunnen we ons werk optimaal voorbereiden? En hoe zorgen we ervoor dat we ons werk in één
keer goed doen? De antwoorden op deze vragen leiden telkens tot snellere, efficiëntere projecten en
een prettige werksituatie voor iedereen.
Arbeidsomstandigheden
Gevaarlijke situaties en grote risico’s tijdens het werk vinden wij onacceptabel. Ons doel: ongevallen,
ziekte, materiële schade of andere vormen van verlies tot een absoluut minimum beperken. Een
ambitie die alleen haalbaar is als iedere medewerker van Wessels Rijssen hier een actieve rol in
speelt. Voldoen aan alle wettelijke eisen uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit, de Arbowet en eventuele
(milieu)vergunningen is wat ons betreft dan ook vanzelfsprekend.
Milieubelasting
Duurzaam ondernemen is voor de directie van Wessels Rijssen geen verplichting maar een
vanzelfsprekendheid. Slechts voldoen aan de wet- en regelgeving vinden we niet voldoende. We
vertalen onze duurzame ambitie in concrete doelstellingen: reductie van energieverbruik en CO2uitstoot, inzetten van alternatieve energiebronnen en duurzame materialen, afvalscheiding en reductie.
Gekwalificeerd personeel, opleidingsmogelijkheden, periodieke voorlichting, collectieve voorzieningen,
up-to-date automatisering, heldere communicatiestructuren, arbeidsmiddelen… De directie van Wessels
Rijssen stelt de middelen beschikbaar om onze ambities na te streven.
Managementsysteem en evaluatie
De uitgangspunten van Wessels Rijssen vormen de bouwstenen van ons managementsysteem. Jaarlijks
stellen we een beleidsplan op en evalueren het managementsysteem aan de hand van een management
review. Hoe functioneert onze organisatie en welke tekortkomingen heeft ons systeem nog? Aan onze
conclusies verbinden we preventieve maatregelen en verbeteracties om toekomstige risico’s te
vermijden. Het doel: een zo hoog mogelijk niveau van procesbeheersing bereiken en waarborgen.
Onze mensen
De ziel van Wessels Rijssen zijn onze mensen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het succes van ons
beleid. Voor een goed functionerende organisatie, een eindproduct waar we trots op kunnen zijn en
duurzame relaties met onze opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers, kunnen we niet zonder
de inzet en betrokkenheid van onze collega’s!

J.H.B. Schotman en C.J. Knoot
Directie Bouwbedrijf Wessels Rijssen b.v.

