Beleidsverklaring BAM Infra Nederland
Missie
BAM Infra Nederland levert hoogwaardige en duurzame prestaties met betrekking tot het adviseren, ontwerpen, bouwen,
financieren, en onderhouden van infrastructurele en industriële projecten. Wij creëren meerwaarde voor opdrachtgevers,
aandeelhouders, medewerkers en partners door het samenbrengen van mensen, kennis en middelen tijdens alle stadia
van de bouwprocesketen met als doel daarmee een duurzaam gebouwde omgeving tot stand te brengen. Wij verbinden
voor de toekomst.
Visie
BAM Infra Nederland speelt in op de veranderende markt en neemt zijn volledige ketenverantwoordelijkheid. Wij zijn dé
partner voor infrastructurele verbindingen in Nederland, die samen met landelijke en lokale klanten duurzame, innovatieve
oplossingen realiseert voor actuele, maatschappelijke ontwikkelingen als verstedelijking & mobiliteit en energietransitie.
Wij nemen op verantwoorde en duurzame wijze deel aan de maatschappij en wij zijn ervan overtuigd dat duurzame
innovatie economische waarde creëert.
Wij zijn transparant naar onze klant en omgeving en gaan de dialoog aan met ketenpartners en stakeholders. Wij leven
onze integriteits- en gedragscode na. Wij zijn technisch, organisatorisch en financieel in control. Wij zijn een best-in-class
bouwer die flexibel zijn diensten levert en bouwt aan duurzame klantrelaties.
Onder eigen verantwoordelijkheid beschikken wij over een geïntegreerd pakket aan activiteiten zoals innoveren,
ontwikkelen, uitbreiden, exploiteren en onderhouden. Hiermee zijn wij in staat om multidisciplinaire projecten van
initiatiefase tot en met de onderhoudsperiode op een voor alle partijen bevredigende wijze te managen.
Strategie
Lokale aanwezigheid, de beste prijs-/kwaliteitverhouding en gedegen en moderne projectmanagementcapaciteiten zijn
van groot belang om onze missie en visie te realiseren. Hierbij ligt onze focus op een combinatie van cultuur, structuur en
(beheerste) processen. BAM Infra Nederland streeft daarbij naar voortdurende verbetering van kwaliteit, veiligheid,
gezondheid en milieu met een gezonde marge. Dit betekent:
• dat elke vorm van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid van mensen moet worden voorkomen;
• dat medewerkers handelen volgens de BAM Veiligheidsregels en onze uitgangspunten voor houding en gedrag.
Hierbij staat centraal: Iedereen elke dag weer veilig thuis;
• dat wij voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en aan wet- en regelgeving;
• dat wij nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen en efficiënt omgaan met (hulp)bronnen;
• onder andere CO2–emissie reduceren, afval beperken en duurzaam inkopen;
• dat schade aan eigendommen van onszelf en anderen wordt beperkt of voorkomen;
• dat wij klanten vragen hoe wij presteren en hun terugkoppeling analyseren om te verbeteren;
• dat risico’s beheerst zijn en kansen benut worden, waardoor wij als organisatie in control blijven.
Wij bieden onze medewerkers maximale ontplooiingsmogelijkheden en een inspirerend, gezond en veilig werkklimaat.
Wij handelen volgens onze kernwaarden: Voorspelbare prestaties, proactieve verantwoordelijkheid, schaalbaar leren en
open samenwerking. Dit vereist passie, een goede samenwerking, inzet en betrokkenheid, waarbij het management een
voorbeeldfunctie vervult. BAM Infra Nederland is een voorkeurswerkgever door te blijven investeren in medewerkers en
hun ontwikkeling.
Verklaring
Wij zeggen toe, met de inzet, deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers en onze partners, er alles aan te
doen om onze prestaties structureel te blijven verbeteren en onze doelstellingen te bereiken, binnen de grenzen van de
geldende wet- en regelgeving. Daarbij nemen wij, bij alles wat wij doen, met passie en overtuiging, onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
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