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BELEIDSVERKLARING KWALITEIT, ARBO EN MILIEUZORG 
 
 
REKO heeft als motto “de kracht van een sterke combinatie”. Wij hebben het hierbij niet alleen over 
kwaliteit, arbo en service maar ook over duurzaam ondernemen Reko heeft bij de uitvoering van haar 
activiteiten daarom een aantal kernwaarden benoemd. Deze kernwaarden zijn: 

1. we werken veilig met oog voor gezondheid en welzijn 
2. we leveren kwaliteit en service 
3. we zoeken continu naar verlaging van de negatieve milieuaspecten van onze activiteiten 

 
De directie zal ervoor zorgdragen dat haar bedrijfsvoering erop gericht is om eventuele negatieve 
effecten ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, milieu en energie worden voorkomen. Het beleid is 
gericht op continue verbetering van de prestaties binnen alle kernwaarden. Hiervoor stelt de directie 
de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar. En heeft de directie een strategieanalyse 
uitgevoerd waarbij kansen, bedreigingen en sterke en verbeterpunten zijn bepaald. De 
beheersmaatregelen zijn onderdeel van het actieplan, welke periodiek wordt geëvalueerd 
 
Naast de wettelijke verplichtingen wil REKO ook voldoen aan de eisen uit de volgende geldende 
normen: ISO9001 (kwaliteitszorg), VCA (veiligheid), CO2-prestatieladder (milieu- en energiezorg), 
SC530 (asbestsanering), SVMS-007 (veilig en milieuverantwoord slopen), BRL2506 (produceren 
puingranulaten), BRL SIKB 7000 (bodemsanering) en de BRL 9335 (grondbank). 
 
Alle medewerkers van REKO zijn zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gebracht van het 
kwaliteits-, arbo- en milieubeleid en de daaruit voortvloeiende, voor hen relevante doelstellingen.  
 
Veiligheid, gezondheid en welzijn 
Het beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te 
voorkomen. Naar best vermogen zal REKO op een dusdanige wijze handelen dat gezondheid, 
veiligheid en welzijn voor alle betrokkene is gewaarborgd en dat ze niet worden blootgesteld aan 
onaanvaardbare risico’s, discriminatie, geweld en voldoen aan de vingerende arbowetgeving. 
 
Kwaliteit 
Het kwaliteitsbeleid is erop gericht een constante verbetering van de waardering van de door REKO 
geleverde producten en diensten te verkrijgen. Hierbij wordt gestreefd naar het voldoen aan de eisen  
van opdrachtgevers, het beheersen en optimaliseren van onze processen en de tevredenheid van  
onze stakeholders.  
 
Milieuzorg en energiebeleid 
REKO zorgt ervoor dat milieu wet- en regelgeving en andere eisen worden nageleefd. 
Werkzaamheden zullen zodanig worden uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk hinder is voor de 
omgeving en het milieu. Hierbij is het voorkomen van verontreiniging van de bodem, het water en de 
lucht en het verminderen van afval van groot belang.  
 
REKO wil zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen om zodoende de uitstoot van CO2 zo 
laag mogelijk te houden. Hiervoor worden de energie- en emissiestromen in kaart gebracht en worden 
besparingen gepland en uitgevoerd. 
 
 De beleidsverklaring wordt tenminste1 keer per jaar door de directie geëvalueerd.  
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