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De werkzaamheden van KRT zijn gericht op de handel in ferro en nonferro metalen/
kunststoffen, het inzamelen transporteren, sorteren, bewerken en verwerken van deze ferro en
nonferro metalen/ kunststoffen en hiervan afgeleide producten.
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Als directie bepalen wij het beleid van ons bedrijf ten aanzien van kwaliteit, arbo en milieu.
Om de uitvoering van dat te waarborgen, zijn we ISO 9001: 2008 gecertificeerd en werken we
volgens de voorgeschreven normen. Van de KRT directie wordt verwacht dat we ons uiterste
best zullen doen om onze klanten tevreden te stellen en dat we daarbij beheerst omgaan
met kwaliteit, arbo en milieu. We moeten ook aangeven dat onze activiteiten zodanig worden
uitgevoerd dat daarbij persoonlijk letsel, materiële schade alsook schade/ verontreiniging aan
het milieu en de omgeving worden voorkomen. Natuurlijk streven we bij dit alles naar continue
verbetering van onze werkprocessen, uiteraard met inachtneming van de geldende wet- en
regelgeving in acht nemen. Het is vanzelfsprekend dat we hiervoor alle noodzakelijke middelen
beschikbaar zullen stellen om dit te realiseren.
Dit zijn natuurlijk hele mooie woorden, maar ze roepen ook vragen op die wij onszelf moeten
stellen:
• Wanneer vinden wij dat we ons werk goed doen?
• Welke koers moeten wij aanhouden om dit te bereiken?
• Hoe kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn?
• Hoe kunnen wij de toekomst van onze onderneming garanderen?
Een goede basis is vereist om te komen tot een optimale dienstverlening en een tevreden klant.
Primair geldt hierbij dat de inname en aflevering van metalen snel en efficiënt moet verlopen,
waarbij ook de financiële afhandeling direct (of zo snel mogelijk) behoort plaats te vinden.
De directie acht zichzelf en de organisatie volledig verantwoordelijk en aanspreekbaar
voor de bedrijfsactiviteiten en de gevolgen hiervan in de ruimste zin. Daarnaast streeft
KRT naar verantwoord ondernemen en optimaal welzijn van haar medewerkers. Met het
oog op maatschappelijke betrokkenheid wordt logischerwijs ook rekening gehouden met
belanghebbenden, de sociale en natuurlijke omgeving. In 2012 zijn wij dan ook erkend met het
MVO-Certificaat (Certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
De inname, verwerking en aflevering van de metalen wordt verzorgd door vakbekwame
medewerkers met ruime werkervaring. De verwerkingstechnieken worden continu onderzocht
en waar mogelijk aangepast om verhoging van verwerkingscapaciteit en kwaliteitsverbetering
te bewerkstelligen.
KRT stelt zich proactief en coöperatief op om:
• metalen milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord te recyclen;
• het imago van de branche te verbeteren;
• meer begrip bij overheden (en publiek) te realiseren;
• de relatie met vergunningverlenende/toezichthoudende instanties te optimaliseren;
Om bovenstaande uitgangspunten te kunnen waarborgen, treedt de directie zelf op als
kwaliteitsverantwoordelijke. De directie draagt daarmee de zorg om bovengenoemde
uitgangspunten en het KAM-systeem in de dagelijkse praktijk te verankeren.
De directie zal zich hierbij open en integer opstellen en dat ook verwachten van de eigen
organisatie en overige belanghebbenden. Zo nodig wordt bij afwijkingen het sanctiebeleid
toegepast. Het implementatieniveau en opvolging van de doelstellingen wordt jaarlijks
geauditeerd en beoordeeld.
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