
Beleidsverklaring Brusche Elektrotechniek

Brusche Elektrotechniek richt zich op de engineering, installatie en onderhoud van elek-

trotechnische, beveiligings- en besturingstechnische installaties. Uitgangspunt hierbij is 

maximale waardecreatie voor alle stakeholders. 

Brusche Elektrotechniek streeft naar een continue verbetering van haar dienstverlening 

en naar een evenwichtige beperking van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezond-

heid, milieu en kwaliteit. Vier kernwaarden kenmerken onze werkwijze:

Klantgericht: klanten hebben vertrouwen in ons 
als betrokken partner.

Wij:  zorgen dat onze klanten altijd op ons kunnen rekenen.

 luisteren naar onze klanten en denken mee met onze klanten.

 stellen ons op als betrokken en vooraanstaand partner.

 creëren maatwerkoplossingen voor onze klanten.

 ontzorgen onze klanten op regionaal niveau gedurende 24 
uur per dag en 7 dagen in de week.

 bieden onze klanten kwalitatief hoogwaardige diensten en 
totaalpakketten op maat met als doel duurzame, betrouwbare 
en innovatieve elektrotechnische oplossingen voor utiliteit en 
industrie.

 sturen op langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers 
door het leveren van toegevoegde waarde i.c.m. een juiste 
prijs-kwaliteitverhouding.

Innovatief: vernieuwend, deskundig en vooruitstre-
vend zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Wij:  zijn samen met onze relaties op zoek naar vernieuwende 
manieren om elektrotechnische installaties, machines en  
productieomgevingen zo duurzaam, kosteneffectief,  
betrouwbaar, veilig en efficiënt mogelijk in te zetten.

 zorgen met onze deskundigheid voor vernieuwende  
concepten.

 zorgen met onze deskundigheid voor besparingen op het 
gebied van energieverbruik en CO2 uitstoot.

 zijn vooruitstrevend bij het beheersen van alle milieuaspecten 
en -effecten.

 stimuleren al onze medewerkers om vernieuwende ideeën te 
ontwikkelen.

Duurzaam: milieubewust, toekomstgericht,
focus op hergebruik en duurzame energie.

Wij:  tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 bieden onze medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden.

 geven onze medewerkers op alle niveaus de bevoegdheden 
en middelen om hun werkzaamheden veilig, gezond,  
milieuverantwoord en optimaal uit te voeren.

 ontwikkelen en installeren duurzame energieconcepten.

 tonen onze duurzame ambities door onze klanten proactief te 
adviseren op het gebied van energie- & kostenreductie.

 zorgen voor het voorkomen van milieuvervuiling.

Betrouwbaar: betrouwbare partner, betrokken bij 

onze relaties, naam hooghouden naar zowel klanten als werknemer.

Wij:  handelen transparant, integer en respectvol en komen onze 
afspraken na.

 voldoen op zijn minst aan de wet- en regelgeving en voldoen 
aan de voor onze branche geldende normeringen, richtlijnen 
en certificeringen.

 zorgen dat de doeltreffendheid van onze zorgsystemen  
continu wordt verbeterd.

 zorgen voor een schone, veilige en gezonde werkomgeving.

 hanteren heldere en uniforme regels op onze locaties en zien 
toe op de naleving daarvan.

 spreken elkaar aan op gedrag en leren van onze fouten.

 stellen aan de relaties met wie wij samenwerken dezelfde 
eisen als die wij aan onszelf stellen.

 doen er alles aan onze goede naam hoog te houden.

 Almelo, 1 januari 2016

 Hennie Nijhuis, Directeur
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