De mens is de kern van alles waar wij voor staan. Niet voor niks vermelden wij in onze
visie dat de trots van onze werknemers van groot belang is.
De Vis Academy stelt onze medewerkers maar ook de mensen die wij inhuren, in staat
om zich te ontwikkelen. Maar ook stageplekken en afstudeer opdrachten vinden een
plek in de Vis Groep.
Veiligheid is een hoofdthema in onze organisatie.
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Visie
Wij willen de beste kwaliteit leveren en met onze services onze relaties ontzorgen. Onze werknemers zijn er trots op onderdeel
uit te maken van de Vis Groep. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerkt zich door onze praktische aanpak.
Missie
Door een goede organisatie, opleiding en innovatie, geven wij invulling aan onze visie. Hierdoor onderscheiden wij ons voor alle
stakeholders en leveren zo een meerwaarde in de bouwkolom.
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Vis Academy
Binnen onze eigen Academy werken wij met drie focusonderwerpen:
1) Nieuw personeel
Bij de aanname van nieuw personeel kijken wij gericht naar de
SROI mogelijkheden. Daarin voelen we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Voor het nieuwe personeel hebben wij
een zestal leermeesters geaccrediteerd via Fundeon. Deze zijn de
praktijkbegeleiders in het werk-/leertraject. De theorie gaat via
een ROC scholingstraject.
2) Bestaand personeel
Hierin bieden wij allerhande scholingsmogelijkheden voor ons
personeel. Daarmee geven wij invulling aan ons basisprincipe dat
wij een continue ontwikkelende organisatie zijn. Voor het
operationele personeel is het programma “Vakmanschap in
stappen” en voor het middenkader en hoger management het
programma “1LevelUp” een mogelijkheid.
3) De flexibele schil
Of u nu één van onze eigen werknemers of een ingehuurde
kracht op het werk krijgt, u wilt kunnen rekenen op kwaliteit.
Ook de mensen die wij inhuren hebben een traject via de Vis
Academy doorlopen en een certificaat ontvangen. Hiermee
waarborgen wij de standaard welke wij als organisatie voorstaan.
U ontvangt daarmee het niveau dat u van ons verlangt.
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We sponsoren lokale sportverenigingen en via ons
sponsorschap bij ADO Den Haag,
participeren wij in MVO trajecten
die ADO uitzet in enkele wijken in
Den Haag.

Heel veel waarde hechten wij aan
onze partnership met Oxfam Novib.
Via micro krediet stellen wij
ondernemers in derde wereld
landen in staat om een klein stukje
business op te starten.
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Vis en
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Wij hebben
de volgende
certificaten
VCA+
ISO 9001
ISO 14001
CO2 trede 3

Milieu

Als enige in onze branche hebben wij het ISO 14001 certificaat.
Dat zegt wel iets over de waarde wij hechten aan het milieu. We
realiseren ons dat een bijdrage aan het milieu niet vanzelf gaat. Je
moet er wel voor werken.
Ons beton wordt allemaal verwerkt tot hoogwaardig betonpuin
granulaat. Via meerdere oplossingen proberen wij te werken aan
CO2 reductie. Ons inkoopbeleid neemt milieubijdrage mee als
wegingsfactor en via ons InnoLab ontwikkelen wij toepassingen
met energiereductie.

Maasdijk

Vis Ingenieursbureau
Ons eigen ingenieursbureau stelt de operationele bedrijven uit onze
groep in staat om services te verlenen dat geen ander bedrijf in onze
branche tot haar beschikking heeft. Hiermee maken wij het onderscheid
en daardoor kunnen wij voor u het werk lichter maken
U mag hierbij denken aan:
- Bouwkundigen adviezen: vooraf kunnen weten wat
bouwkundige implicaties zijn of gevolgen van brandwerende
eisen, helpen u bij de ontwikkeling van een project.
- Kosten inventarisatie: desgevraagd kunnen wij de expertise uit
het bouwkundige advies, omzetten in een kostenraming. Ook dit
helpt u bij uw projectontwikkeling.
- Calculaties: wilt u een offerte vanuit onze operationele
disciplines dan is het goed te weten dat u niet slechts een prijs
krijgt van wat u vraagt, maar vooral ook een advies waar u een
voordeel mee kunt hebben. Door ons ingenieursbureau hebben
wij niet alleen kennis van het noemen van een prijs, maar
denken wij mee in het besparen van kosten en verhogen van de
efficiency.

InnoLab
Darwin zei het al: “het zijn niet de sterksten die overleven, maar
degenen die zich het beste aanpassen”. Dat aanpassingsvermogen zie je
terug in onze innovatiekracht. Wij brengen innovatie naar een hoger
niveau via ons InnoLab.
Het InnoLab is een samenwerkingsvorm van de Vis Groep samen met
Van Mierlo (bouwbedrijf) en Adamas (producent en importeur van booren zaagmachines en toebehoren). Hiervoor hebben onze eigen
medewerkers een hoogwaardig geoutilleerde werkplaats tot hun
beschikking.

Voor een hoogwaardige kenniscomponent heeft het InnoLab een
alliantie met de TU Delft en Hogeschool Rotterdam.

De innovaties brengen producten en toepassingen voort waar onze
relaties hun voordeel mee doen. Deze innovatiekracht geeft de Vis
Groep een grote efficiency voorsprong.

