Beleidsverklaring
Reduct NV ontwikkelt en produceert hoogwaardige technologie voor het in kaart brengen van ondergrondse
nutsinfrastructuur en we spelen een toonaangevende en verbindende rol in dit specifieke segment. In
samenwerking met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders zijn we continu bezig met het verbeteren
van producten, processen en oplossingen.
De strategische beslissingen die we nemen om onze samenleving te laten evolueren, zijn gebaseerd op onze
positieve, diepgewortelde en essentiële waarden:

Onze onderneming realiseert en beheert die opdracht op basis van een beleid inzake veiligheid, gezondheid,
kwaliteit en leefmilieu, volgens de volgende algemene beginselen, door:

o

de klant centraal te stellen;

o

de levenscyclus van materialen van afval tot grondstof te sluiten;

o

op veilige, transparante en integere wijze samen te werken;

o

voorrang te geven aan het welzijn van onze medewerkers, met aandacht voor veiligheid, gezondheid,
kwaliteit en leefmilieu in alle aspecten van onze activiteiten.

Reduct spant zich elke dag in om:

o

de geldende wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en leefmilieu volledig na te leven;

o

op zoek te gaan naar nieuwe productietechnieken, dienstverleningsvormen of andere manieren om onze
processen te verbeteren, teneinde de positieve impact op personen, het leefmilieu en de kwaliteit te
verbeteren;

o

de integriteit van onze onderneming te laten respecteren door onze werknemers, klanten, leveranciers
en andere betrokkenen;

o

alles in het werk te stellen om letsels en schade te voorkomen door risico’s te identificeren en evalueren,
incidenten en gevaarlijke situaties te analyseren en de resultaten en aanbevelingen te delen met de
organisatie;

o

efficiënt intern en extern te communiceren om zo onze processen tot een goed einde te brengen, aan te
passen en te verbeteren;

o

actief werk te maken van een verkeersveilige omgeving;

o

op een verantwoordelijke manier keuzes te maken, te investeren en aan te kopen.

We voeren een actief beleid om veilige arbeidsvoorwaarden te creëren, met respect voor de gezondheid en
hygiëne op het werk, het leefmilieu en de kwaliteit. Veiligheid, gezondheid, leefmilieu en kwaliteit zijn essentiële
concepten voor onze hele organisatie.
We verwachten een constructieve bijdrage van alle werknemers, en in het bijzonder de managers, opdat zij ons
beleid naleven en onze algemene doelstellingen kunnen realiseren.
De Directie van Reduct acht zich verantwoordelijk voor deze beginselen en beleidsverklaring, meet de prestaties
op het vlak van veiligheid, gezondheid, leefmilieu en kwaliteit en evalueert de efficiëntie van het gevoerde beleid.
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