Missie
Van der Tol wil met behulp van groene oplossingen de stad duurzamer, gezonder en
leefbaarder maken.
Visie
Wij richten ons op 4 hoofdthema’s voor de komende decennia.
Het inzetten van groene oplossingen om:
- biodiversiteit te bevorderen
- opwarming van de stad tegen te gaan
- regenwater(her)gebruik
- het binnenklimaat te verbeteren
Speerpunten 2016 – 2020
Personeel
Onze medewerkers hebben een enorm potentieel om onze organisatie beter te laten werken.
Alles is erop gericht om die kracht optimaal te benutten en te stimuleren en onze medewerkers
de ruimte te geven om kennis en talent te ontwikkelen. Ons bedrijf moet hen inspireren om zelf
met innovatieve ideeën te komen voor nieuwe producten of manieren om de organisatie beter te
laten werken.
Markt
Wij willen bekend zijn en opereren in de marktsegmenten die de beste bijdrage leveren bij het
bereiken van onze missie. Daar ligt ons werkveld. Samen met anderen bereiken we meer. We
gaan daarom strategische allianties en duurzame partnerschappen aan met gelijkgezinden als
middel om ons te onderscheiden en te versterken en zo onze slagkracht te vergroten.
Financieel
Om in onze missie te kunnen blijven investeren is het noodzaak om minimaal onze financiële
doelstellingen te halen. Een goede kostenbewaking en sterke focus op het resultaat van onze
projecten is daarvoor essentieel.
Innovatie en ontwikkeling
De vier hoofdthema’s waar wij ons op richten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij zoeken
nadrukkelijk aansluiting en samenwerking en delen ervaringen met groene en duurzame
initiatieven. Hierdoor wordt kennis ontwikkeld en toepasbaar gemaakt. Wij zijn hierin op
conceptniveau vooroplopend en op productniveau voorin volgend.
Duurzaamheid
Wij zetten ons in om de duurzaamheid van onze activiteiten te bevorderen. In denken,
investeren en doen. Het duurzame bewustzijn van onze medewerkers is daarbij essentieel en
helpt ons onze doelen te bereiken. Wij zien het daarom als onze taak om medewerkers
handvaten te bieden waarmee ze zowel tijdens als buiten hun werk bijdragen aan een
duurzamere samenleving.

