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Algemeen 

Op basis van vakmanschap heeft Bots Bouwgroep zich ontwikkeld tot een goed geoutilleerd, 

modern bedrijf met een even eigentijdse bedrijfsvoering, waarin geavanceerde bouwmethoden en 

gestroomlijnde logistiek onmisbare elementen zijn. 

Het is een solide, kerngezonde onderneming en als leverancier van kwaliteitswerken is Bots alom 

bekend. 

Het realiseren van bouwprojecten is namelijk meer dan alleen bouwen. Bij het bouwen zelf gaan 

kwaliteit voor de klant, efficiency, voortvarendheid, veiligheid, aandacht voor het milieu en nazorg 

hand in hand. Ook aan de keuze en productie van materialen wordt veel aandacht besteedt. 

 

Bij Bots staan een aantal kernwaarden hoog in het vaandel: 

• Betrouwbaarheid 

• Betrokkenheid 

• Kwaliteit  

• Veiligheid 

• Klanttevredenheid 

• Duurzaamheid 

Hierop is het beleid van Bots dan ook afgestemd en van toepassing op zowel het eigen personeel, 

personeel van onderaannemers als tijdelijke medewerkers. Bots streeft naar een maximaal haalbare 

kwaliteit, hierbij wordt rekening gehouden met normen, klanteisen en door de overheid gestelde 

eisen. Bots wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken in samenwerking met 

medewerkers, klanten, leveranciers, onderaannemers en overige partners. Daarom is duurzaamheid 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen zoveel mogelijk opgenomen in de dagelijkse 

bedrijfsvoering. 

 

Wij conformeren ons aan de 7 principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 

• wij nemen verantwoording voor het gevoerd beleid en leggen hierover verantwoording af; 

• wij voeren een transparant beleid; 

• wij bevorderen ethisch gedrag; 

• wij respecteren de belangen van onze stakeholderbelangen; 

• wij respecteren wet- en regelgeving; 

• wij respecteren internationale gedragsnormen; 

• wij respecteren mensenrechten. 

Doelstellingen 

• Voor onze klant en voor onszelf aantoonbaar maken een bedrijf te zijn waar de kwaliteit van 

het product en organisatie, de veiligheid van onszelf en derden, alsmede het milieu ten alle 

tijden onder de aandacht is. Om dit te kunnen bereiken is het bedrijf verplicht te voldoen aan 

ISO 9001 en VCA**. 

• Weten wat de wensen van onze klanten zijn en daar voortdurend en steeds beter op in spelen. 

• De processen beheersen en continue verbeteren en daardoor het niveau van kwaliteit, 

veiligheid, gezondheid en milieu op een hoger plan brengen, onder andere door te leren van 

fouten en onze creativiteit in te zetten. 

• Op de hoogte zijn van de eisen die wet- en regelgeving aan onze producten en diensten stelt en 

daar steeds aan voldoen. 

• Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade 

• Alle medewerkers dienen te werken volgens het KAM-systeem. Daarom moeten de taken, 

verantwoordelijkheden en werkmethoden voor ieder duidelijk zijn en eenduidig aan nieuwe 

medewerk(st)ers over te dragen zijn. 

 

Middelen 

De middelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren worden gereserveerd en staan ter 

beschikking voor de uitvoering. 

 
Bots Bouwgroep  
De Directie 
 
 
 
Deurne, 6 maart 2023  
 
M.B.M. Bots 
 


