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Visie 

Wij herstellen, onderhouden, verbeteren, verduurzamen en transformeren vastgoed in de regio 

Noord-Holland. In opdracht van professionele opdrachtgevers mét aandacht voor gebruikers. 

Natuurlijk realiseren wij de werken, maar daarnaast adviseren en organiseren wij ook rondom 

specifieke oplossingen. Zo dragen wij bij aan een betere leefomgeving. Voorspelbaar en beheerst. 

 

Missie 

Wij geloven dat de rol van AC Borst Bouw op operationeel niveau zal toenemen en wij dit deel van 

het vastgoedmanagement op termijn deels overnemen van de opdrachtgever. Dit betekent dat 

wij de verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen voor de gewenste vastgoedkwaliteit, 

gebruikerstevredenheid en rendementseisen van de opdrachtgever. Integraal en per complex. 

Voor onze opdrachtgevers zijn onze diensten de komende jaren strategisch van belang voor het 

behalen van hun beleidsdoelstellingen. Samenwerking moet een regelmatige en betrouwbare 

levering van diensten garanderen. Bovendien geeft samenwerking een stimulans om in elkaar te 

investeren en verbeteringen door te voeren om zo het resultaat te optimaliseren. 

Wij streven naar duurzaamheid in kwaliteit en relaties om de continuïteit van onze organisatie te 

waarborgen. 

De resultaatgerichte en innovatieve houding van de organisatie biedt naast kansen voor continuïteit 

ook kansen voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

 

Focus 

Wij leveren niet wat de markt vraagt, maar wat een specifieke opdrachtgever wil. Wij vinden het 

belangrijk de mensen te kennen aan wie wij leveren. Wat wij leveren doen wij voor een reële prijs.  

Wij denken niet in transacties, maar in het onderhouden van onze relaties. In onze structuur is veel 

gedelegeerd naar de medewerkers die dicht bij de opdrachtgever staan. Kennis van de 

opdrachtgever stuurt de dialoog en geeft ons een voorsprong. 

Wat de wens ook is. Voor wie het ook bedoeld is. Wij overzien het gehele project en hebben oog 

voor ieders belang. Zo zorgen wij dat de resultaten behaald worden waar iedereen beter van wordt. 

Als team werken wij intensief samen om kwaliteit, kosten en opbrengsten voorspelbaar en 

beheersbaar te houden. Zo gaan we voor het beste resultaat. Voor de opdrachtgever, gebruiker en 

de vakman. 

 

Organisatie 

Onze cultuur is resultaatgericht. Wij zijn een lerende organisatie omdat dit ons helpt bij het steeds 

succesvol aanpassen aan veranderingen in de markt. Om te kunnen leren en te verbeteren, meten 

wij continu onze prestaties op de voor ons kritische succesfactoren zoals het klant- en 

bewonerstevredenheid, medewerkerstevredenheid, productkwaliteit en financieel resultaat. 

Dit geeft ons de mogelijkheid om met onze opdrachtgevers prestatieafspraken te maken. 

Iedereen binnen de organisatie weet waarvoor wij staan en levert daar zijn eigen specifieke bijdrage 

aan. Onze medewerkers zijn ruim inzetbaar, capabel en gemotiveerd. Het zijn enthousiaste 

mensen, betrokken en loyaal. 

Vanuit onze genen zijn wij dienstverlenend en hebben wij veel ervaring met het werken in een 

bewoonde en werksituatie. Waar mogelijk betrekken wij de bewoner bij planontwikkeling en 

uitvoering van projecten. Wij vinden het de normaalste zaak om zorgvuldig met bewoners te 

communiceren voor, tijdens en na afloop van een project. Uit ervaring weten wij dat dit leidt tot 

meer begrip, draagvlak, een beter resultaat en vooral een plezierige samenwerking. Na afloop 

vragen wij de bewoners naar hun beleving en of zij tevreden zijn. Hier kunnen wij van leren. 
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Competentie 

Wij hebben de competentie om naast het uitvoeren van projecten, onze opdrachtgevers ook te 

adviseren en ondersteunen bij de planontwikkeling van investerings- en onderhoudsopgaven 

binnen de bestaande woningvoorraad. Wij doen dit volgens de methodiek van resultaatgericht 

samenwerken en Total Cost of Ownership. 

Wij richten ons op onze kerntaken en hebben alle specialisten en competenties in huis om hier borg 

voor te staan. Diensten die binnen onze verantwoordelijkheid vallen, maar buiten onze kerntaken 

verlenen wij met leveranciers en gespecialiseerde aannemers waarmee wij een nauwe 

samenwerking hebben. Deze strategische partners, die naar ons oordeel excelleren op hun 

specifieke activiteiten, sluiten qua cultuur bij ons aan. 

Met deze strategische partners evalueren wij periodiek de samenwerking.  

Dit creëert openheid en vertrouwen tussen ons en onze partners. Dit vormt de basis waarmee we 

ons steeds succesvol kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt en de eisen die dit stelt 

aan onze organisatie om te komen tot een optimale dienstverlening. 

 

KAM beleid 

Wij hebben gekozen voor een proactieve houding op KAM gebied. Hierbij wordt een KAM beleid 

gevoerd, waarbij erkenning van kwaliteit, veiligheid en milieu binnen de organisatie als uitgangspunt 

geldt, om zo binnen juiste arbeidsomstandigheden en milieueisen goede producten en diensten te 

leveren. 

Ter ondersteuning van het KAM-beleid wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem gebaseerd op 

ISO 9001:2015, en VCA**. Daarnaast wordt de ISO 14001 methodiek momenteel gehanteerd en 

streven wij naar certificatie vanaf november 2021. Het kwaliteitssysteem bestaat uit procedures, 

werkinstructies en formulieren welke zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek. Het besluit om te 

werken met een kwaliteitssysteem is een strategische beslissing van AC Borst Bouw BV. Het 

kwaliteitssysteem draagt bij aan het verbeteren van de algehele prestatie van de organisatie en 

zorgt voor een goede basis voor duurzame  ontwikkelinitiatieven. 

Met behulp van de PDCA-methode wordt bewerkstelligd dat processen over afdoende middelen 

beschikken en op toereikende wijze worden gemanaged, en dat verbeterkansen worden 

vastgesteld en dat hier vervolgens iets mee wordt gedaan. 

 

 

Bovenstaande aldus verklaart door de directie van AC Borst Bouw: 

 

 

C.P.A. Borst  

Castricum, augustus 2021  


