
KLANTGEDREVEN



loyaal - luisteren - leren - leveren

• We luisteren goed naar de verwachtingen 
van de klant, vragen door waar nodig en 
denken mee in voor de klant waardevolle 
oplossingen. 

• We weten wat onze klant belangrijk vindt 
en zijn in staat zijn én onze belangen te 
verbinden.  

• We creëren klantwaarde door elke dag het 
samen beter te doen; zo overtreffen we 
verwachtingen.

KLANTGEDREVEN



VERBINDEND



integraal - samenwerken - lange termijn

• We zoeken elkaar actief op, zijn open en 
transparant, delen onze kennis en investeren 
in de relatie. 

• We zijn aanspreekbaar, kunnen, willen én 
durven elkaar aan te spreken, intern en 
in de keten van klant, maakpartners en 
woonconsument.

• We verbinden maximale klantwaarde en 
werkplezier door te streven naar win/win  
voor iedereen. 

VERBINDEND



EXCELLENT



snel - dienstbaar - op maat - lean  
continu verbeteren

• We maken heldere afspraken die we 
nakomen, evalueren en verbeteren 
voortdurend om operationeel excellent te 
zijn. 

• We zijn professioneel, nemen initiatief, 
pakken onze verantwoordelijkheid en 
bereiken samen met klanten en partners 
resultaat.

• We vernieuwen en versnellen processen en 
producten door kennis te delen én te borgen, 
samen denken - samen doen. 

EXCELLENT



ONDERNEMEND



visie - innovatief - uitdagen - risico
authentiek

• We durven onze nek uit te steken, kwetsbaar 
op te stellen en onszelf en anderen uit te 
dagen tot innovatieve oplossingen. 

• We willen voorbeeld zijn van vernieuwing in 
de bouw - gedreven met bezieling - werken 
we samen om geld te verdienen. 

• We creëren verbindingen en kansen in de 
keten die energie en resultaat geven,  
doen wat we zeggen - zeggen wat we doen.

ONDERNEMEND



VERANTWOORD



people - planet - profit

• We kunnen onszelf in de spiegel aankijken 
over beslissingen die we hebben genomen en 
onze wijze van handelen. 

• We doen de dingen in één keer goed, 
voorkomen verspilling en verminderen 
faalkosten. 

• We zijn trots op ons gezamenlijk succes, 
omdat we met respect voor mens en milieu 
iets toevoegen aan onszelf en ons bedrijf, 
maar vooral ‘beter wonen’ realiseren voor 
dorpen en steden. 

VERANTWOORD


