Social Return on Investment (SROI)
Stalen Steigers van Dorland B.V. voert een actief beleid om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Op deze manier willen de uiteindelijke opdrachtgevers
van onze projecten een meerwaarde te leveren.
Ons bedrijf
Stalen Steigers Van Dorland B.V. wil een
toonaangevend bedrijf zijn in de wereld van
betonondersteuning in Nederland.
Werkzaamheden in de betonondersteuning
zijn onze specialiteit maar ook voor alle
andere steigers ben je bij Stalen Steigers van
Dorland BV aan het goede adres.
Door kennis van zaken en een pragmatische
benadering van de werkzaamheden, zonder
voorbij te gaan aan wettelijke en andere eisen,
willen we een bijdrage leveren aan het succes
van onze klanten.
Goede zorg voor veiligheid, welzijn,
gezondheid en milieu, zowel binnen als buiten
het bedrijf is geen doel maar een
randvoorwaarde.

Medewerkers
Om de kwaliteit te kunnen leveren die wij
voorstaan hebben wij medewerkers nodig die
over de nodige certificaten en diploma’s
beschikken. Alle medewerkers dienen VCA te
hebben maar ook worden zij opgeleid tot
monteur steigerbouw en 1e monteur
steigerbouw. Daarnaast investeren wij in extra
training voor monteur ondersteuning. Opleiding
van medewerkers is een continu proces van de
organisatie zodat alle medewerkers voldoende
toegerust en bevoegd zijn voor hun taak.
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Social Return
Er bestaat geen vooropleiding tot
steigerbouwer. Medewerkers komen op
veel verschillende manieren binnen en
hebben vaak geen opleiding of niet de
relevante opleiding voor dit werk.
Stalen Steigers van Dorland B.V. biedt
deze mensen de kans om een vak te
leren en door te groeien. Zo krijgen
mensen die een afstand hebben tot de
arbeidsmarkt door niet of onvoldoende
opleiding de kans om volwaardig mee
te doen in de maatschappij.
De laatste jaren is er al flink geïnvesteerd in
het opleiden van medewerkers naar
tenminste de startkwalificatie van mbo-2
niveau. Tevens wordt er ook flink
geïnvesteerd om die medewerkers die dat
aan zouden kunnen zijn verder op te leiden
tot mbo-3 niveau.
Overige acitiviteiten
Stalen Steigers van Dorland B.V. wil verder
ook maatschappelijk betrokken zijn in de wijk
door het ondersteunen van plaatselijke
verenigingen middels sponsoring of het
leveren van diensten.
Zo sponsoren wij de plaatselijke
voetbalvereniging en leveren wij
steigermateriaal om een spooktocht in de
wijk mogelijk te maken.
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