
  

Beleidsverklaring Packo Inox 
 

Wij willen Packo Inox verder toekomstgericht uitbouwen en een meerwaarde betekenen 
voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouder door:  
  

 Onze competitiviteit te monitoren en te verbeteren door:  
 onderzoek, ontwerp en engineering  
 aankoopbeleid  
 productie processen te optimaliseren en eventueel te automatiseren  
 kostenbewust beleid  
 efficiënte administratie  
 het leveren van hoogstaande kwalitatieve producten en service  

 Het continu verbeteren van onze leverperformantie, leverbetrouwbaarheid en 
service.  

 Het borgen en verbeteren van onze kwaliteit, inspelend op de specifieke eisen van 
onze klanten.  

 Het voeren van een personeelsbeleid met extra aandacht voor : 
 Integriteit en een respectvolle omgang met collega’s, klanten, leveranciers en 

andere belanghebbenden  
 kennis, opleiding, motivatie, innovatie, polyvalentie, kwaliteitsbewustzijn, en 

de drang om continu te verbeteren.  
 veiligheid, gezondheid, welzijn, ergonomie en leefmilieu.  

 Analyse en onderzoek van markt, producten en noden (binnen en buiten onze 
huidige activiteiten) teneinde volume, capaciteit en rendabiliteit van Packo Inox te 
verhogen.  

 Packo Inox behoort tot de VERDER-groep en draagt dan ook de “Verder code of 
business principles” uit. (zie Doc. D-5.2-02-QM)  

  
Het is belangrijk dat er in het kader van de uitbating van het bedrijf blijvende aandacht is 
voor kwaliteit en milieu in de ruime zin van het woord. Duurzaam omspringen met 
materialen en grondstoffen is een must zodat op lange termijn onze natuurlijke bronnen 
kunnen worden behouden. Vandaar de stimulans  om daar in al ons handelen ook rekening 
mee te houden. 
 
Via een managementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan kwaliteit en milieu in de 
bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal:  

 Voldoen aan de wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s  
 Streven naar een permanente verbetering van onze kwaliteits- en milieuprestaties 
 Milieu- en kwaliteitsbewustzijn meenemen als een vaste pijler in ons dagelijks 

handelen bij het ontwikkelen, produceren en verkopen van onze producten en bij 
onze medewerkers.  

Met concrete doelstellingen wordt de vooruitgang in deze uitgangspunten gemeten en 
geëvalueerd.  
  
Binnen de methodologie van een milieumanagementsysteem biedt een structurele 
monitoring van afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieu aspecten 
goed inzicht in de milieuprestatie van de organisatie. Daardoor kunnen milieudoelstellingen 
en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt, zowel voor onszelf, onze 
medewerkers als andere belanghebbende partijen. Deze belangrijke milieu informatie kan 
voor het management mede de basis vormen voor het nemen van belangrijke beslissingen.  
  
Wij streven continue verbetering na.  
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