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VISIE EN MISSIE
De Visie en Missie van Mastum Daksystemen
vormen de rode draad binnen de besluitvorming in
onze onderneming. Het complete beleid en de bij
behorende doelstellingen hieromtrent zijn vastgelegd
in het ondernemersplan en is ruim gecommuniceerd
met onze medewerkers. Hierdoor ontstaat een grote
betrokkenheid en weet een ieder welke verantwoor
ding hij of zij in het gehele proces heeft. Aan het eind
van ieder jaar wordt het plan opnieuw gescreend.
Daarbij wordt bepaald welke doelstellingen zijn
behaald, welke doelstellingen blijven bestaan en/of
welke worden aangepast. Het voert te ver om alle
doelstelling uit ons ondernemersplan in dit kader te
noemen. Specifiek staan voor de jaren 2015 tot en met
2019 zes belangrijke doelstellingen op de agenda.

De doelstellingen
1.	Het waarborgen van de betrokkenheid door het
blijven communiceren van onze Visie, Missie, beleid
en doelstellingen door de gehele onderneming.
2.	Het uitbreiden van de huidige managementsysteem
(ISO9001; 14001; VCA*) met Het KOMO-proces
certificaat en behalen van het VGO-Keur certificaat
vastgoedonderhoud.
3.	Het huidige MVO-beleid uitbreiden met invulling
van de social-returnvraag.
4.	Het uitbreiden van contractvormen met betrekking
tot de UAV-GC-contracten.
5.	Het blijven volgen van algemene of vakinhoudelijke
opleidingen.
6.	Het opzetten van een intern innovatieteam bestaande
uit cao- en uta-personeel.

ONZE VISIE EN MISSIE

DE VISIE
Na een lange periode van crisis is niet alleen
de wereld maar ook de gehele bouwbranche veranderd.
Aannemers c.q. bouwbedrijven hebben na een of meer
dere reorganisaties minder personeel. Hierbij zijn met
name afdelingen zoals inkoop en werkvoorbereiding
verdwenen of anders ingericht. Ook woningcorporaties
zijn met het verminderen van hun personeelsbestand
bezig. Langjarige contracten met marktpartijen die
gespecialiseerd zijn in vastgoedonderhoud zorgen er
voor dat het personeel, die verantwoordelijk is voor
voorbereidende werkzaamheden of toezicht, bij de
corporatie niet meer nodig is. Uiteindelijk komt het
er op neer dat zowel bij de nieuwbouw- of onderhoud
smarkt meer verantwoording bij de marktpartijen komt
te liggen. Uiteraard is hierbij een feit dat opdracht
gevers meer zekerheden en eisen aan de betreffende
marktpartij vragen. Niet alleen is een gezonde financiële
positie belangrijk maar ook wetgeving, keurmerken,
MVO en vakkennis. Mastum Daksystemen ziet zich als
een van deze markpartijen maar zal, net zoals haar
opdrachtgevers, de komende jaren haar huidige
werkwijze en/of prosessen hierop aanpassen.
DE MISSIE
Vooraanstaand (onderneming)
Binnen ons vakgebied nemen wij een prominente
plaats in. Wij willen invloed blijven uitoefenen in het
voortraject van nieuwbouw en/of onderhoudsprojecten.
Innovatie en dienstverlening op een hoog niveau vormen
de basis voor de continuïteit en winstgevendheid van
onze organisatie.

Open (organisatie)
Binnen onze organisatie zijn de lijnen helder en
er zijn duidelijke procedures. Interne en externe
communicatie zal op een open en eerlijke wijze
plaatsvinden. Wij willen zo efficiënt mogelijk werken
en zullen ons flexibel opstellen ten opzichte van
veranderingen in de markt.
Betrokken (medewerker)
Wij zien het als onze taak elkaar op alle mogelijke
manieren te ondersteunen in ons werk. Met respect
voor onze collega’s en voor de opdrachtgever zullen
wij onze verantwoordelijkheden serieus nemen.
Onze werkzaamheden zullen wij op professionele
en deskundige wijze uitvoeren. We willen trots zijn
op onze onderneming en plezier hebben in ons werk.
Aandacht en respect voor elkaars privéomstandig
heden staan eveneens hoog in het vaandel en zorgen
voor begrip en teamverband.
Veiligheid en gezondheid
De Nederlandse wetgeving eist in de ARBO-wet goede
arbeidsomstandigheden. Onveilige of ongezonde werk
situaties moeten worden voorkomen. Zowel werkgevers
als werknemers maar ook opdrachtgevers moeten
aan deze wet voldoen. Werken onder goede arbeids
omstandigheden vormen een vast onderdeel van de
Missie van Mastum Daksystemen. ’Ik werk veilig of
ik werk niet’ is bij een ieder de basis van een plezierige
werkdag.
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Enthousiast (opdrachtgever)
Voor de opdrachtgever zijn wij de partner die
de ontwikkeling en zorg voor de daken uit handen
kan nemen. Hierin stellen wij de opdrachtgever
met zijn specifieke wensen en eisen altijd centraal.
In het streven naar een langdurige relatie zijn wij
transparant en komen beloften altijd na.
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