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Beleidsverklaring
Al onze inspanningen zijn erop gericht dat onze klanten huisvesting krijgen die past bij
hun wensen. Ons hoogste doel is dat onze klanten verrast worden door inspirerende
huisvesting. Huisvesting op het gebied van wonen en werken is een teamprestatie. Een
teamprestatie kan pas leiden tot tevreden klanten als de doelstelling binnen het team
duidelijk is, alle neuzen de goede richting op. Dit leidt tot een proces waarbij de klant-,
omgevings- en ondernemingsdoelstellingen haalbaar worden.

Heilijgers maakt onderdeel uit van Klok Holding B.V. Klok Holding heeft uiteraard haar
eigen jaarplan met daarin het doel dat Heilijgers als zelfstandige werkmaatschappij blijft
ondernemen, waarbij wij op de verschillende onderdelen kunnen samenwerken waar
dat handig of noodzakelijk is.

Heilijgers heeft de 4 thema’s: Duurzaam, Divers, Digitaal en Verbinden niet meer
expliciet opgenomen in de BSC. Uiteindelijk komen deze thema’s wel weer terug op de
verschillende onderdelen. De 3 belangrijkste onderwerpen zijn:
Betaalbaarheid: verder optimaliseren van de concepten voor zowel grondgebonden
woningen als gestapelde woningen. Efficiënte indeling, compacte bouwvorm en het
werken met kleinere eenheden en concretiseren ontwikkeling PS-woning.
Circulariteit en duurzaamheden: circulaire verbeteringen doorvoeren op onze
projecten, afval verlagen en voor de conceptwoning de MPG nog verder verlagen t.o.v.
de norm in de markt.
Medewerkers: behouden van eigen medewerkers door hen een veilige, uitdagende en
inspirerende werkomgeving te blijven bieden. Werkplezier en verbinden zijn essentieel.

Vanuit deze thema’s kunnen wij inhoud geven aan de huisvestingswensen van onze
klanten op gebied van ontwikkelen, bouwen en onderhouden. Deze thema’s dragen ook
bij aan een langjarige samenwerking met adviseurs, comakers, leveranciers en
onderaannemers, maatschappelijke belanghebbenden en de omgeving waar wij
activiteiten ontplooien. Hoe eerder wij in het ontwikkelproces kunnen ondersteunen des
te meer wij opdrachtgevers helpen hun vastgoedopgave efficiënter, beter en sneller te
realiseren. Bij alle activiteiten van onze onderneming, zowel intern als extern, laten wij
ons leiden door onze kernwaarden: ambitie, inspiratie, betrokken en
vakmanschap.

Dit betekent:

Klanten
· dat wij voortdurend onderzoek doen naar de wensen en behoeften van de klant;
· dat wij, bij een vroege betrokkenheid, onze kennis en expertise maximaal kunnen

inzetten en een belangrijke bijdrage leveren bij vernieuwde concepten en ideeën;
· dat wij de tevredenheid van onze klanten meten en dit gebruiken tot verbetering

van onze bedrijfsprocessen;
· dat de klant erop kan vertrouwen dat wij voldoen aan de geldende wet- en

regelgeving;

Medewerker
· dat wij iedere medewerker stimuleren tot het nemen van initiatieven bij hun

persoonlijke ontwikkeling;
· dat iedere medewerker recht heeft op een veilige en gezonde werkplek en dat wij

er alles aan doen om risico’s te verkleinen waardoor persoonlijk letsel wordt
voorkomen;

· dat iedere medewerker van Heilijgers zijn of haar eigen verantwoordelijkheid
draagt voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid, milieu en
kostenbewustzijn;
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· dat iedere medewerker zich bewust is van het belang van integriteit bij het
zakendoen en handelt overeenkomstig de gedragscodes van Neprom en Bouwend
Nederland;

· dat wij iedere medewerker vragen bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen;
· dat wij discriminatie en intimidatie niet toestaan;

Partners
· dat wij grote waarden hechten aan een duurzame relatie met onze adviseurs,

leveranciers en onderaannemers;
· dat de prestaties op het gebied van digitalisering, kwaliteit, arbeids-

omstandigheden en milieu een belangrijke voorwaarde zijn voor de selectie van
leveranciers en onderaannemers en deze prestaties ook regelmatig evalueren;

Maatschappij
· dat wij de maatschappelijke plicht hebben om schadelijke effecten op het milieu te

minimaliseren en schade aan mensen en materialen te voorkomen;
· dat wij ons inspannen om verantwoord gebruik te maken van grondstoffen en

energie;
· dat wij een maatschappelijke rol vervullen die aansluit op de verwachting van de

omgeving en past bij de aard van onze onderneming.

Wij verklaren hierbij dat middelen en mensen beschikbaar zijn om afgesproken doelen
te bereiken. Periodiek evalueren wij het functioneren van onze organisatie en het
ingevoerde kwaliteitssysteem en stellen nieuwe doelen om zo te komen tot een
continue verbetering van onze prestatie.

Amersfoort, augustus 2022

Directie Heilijgers

Herman Broekhuizen


