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Bedrijfsbeleid voor de apt Group 

Als een van de toonaangevende bedrijvengroepen in Europa op het gebied van de productie en 

verwerking van aluminiumprofielen, met meer dan 50 jaar ervaring, hebben wij bij onze klanten de 

reputatie opgebouwd een gewaardeerde partner te zijn.  

Naast het streven naar economische stabiliteit en succes betekent deze positie vooral ook 

verantwoordelijkheid naar onze werknemers toe en alle partijen die in ons geïnteresseerd zijn, 

alsook ten opzichte van de omgeving waarin wij ons bewegen en opereren.  

De tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit. Wij staan voor betrouwbare 

productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid, de beste service en transparante, snelle communicatie. 

Het bedrijfsbeleid geldt voor iedere werknemer en alle aannemers van onze bedrijvengroep. Alle 

apt-bezoekers worden verzocht zich aan onze principes te houden.  

De directie en elk lid van het managementteam verbinden zich ertoe dit beleid te ondersteunen 

door hun acties en dagelijks het goede voorbeeld te geven. 

De medewerking van alle werknemers en dienstverleners is noodzakelijk voor de uitvoering van 

het bedrijfsbeleid. De werknemers worden uitvoerig geïnformeerd en betrokken bij de verschillende 

managementsystemen. Het beleid van de onderneming is evenredig van toepassing op alle 

afdelingen van de onderneming, alle activiteiten en procedures, teneinde de voortdurende 

verbetering van de prestaties op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu, energie, 

sociale zaken en mensenrechten te waarborgen.  

De fundamentele basis van onze dagelijkse activiteiten zijn managementsystemen volgens 

gangbare internationale normen (bijv. DIN ISO 9001/ 14001, IATF 16949, ASI-norm of 

vergelijkbaar). 

Deze systemen zijn gebaseerd op continue verbeteringen op het gebied van gezondheid en 

veiligheid, milieubescherming en kwaliteitsmanagement. De doelstellingen van het 

managementsysteem worden regelmatig gemeten, geëvalueerd, gedocumenteerd en 

gecommuniceerd (ook in dialoog met de politiek, autoriteiten, het publiek en maatschappelijke 

belangengroepen). Een transparante bedrijfscultuur is een vanzelfsprekendheid voor de apt 

Group. Wij zien toe op de naleving van de doeltreffendheid door middel van regelmatige audits. De 

apt Group verbindt zich ertoe de toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen, normen en andere 

vereisten na te leven.  

De directie zorgt voor de nodige middelen en informatie om onze doelen te bereiken. 
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Gezondheid, veiligheid en milieu 

De hoogste prioriteit van de apt Group is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van 

elke werknemer, bezoeker en aannemer binnen en buiten het bedrijf. Ieder individu is verplicht zijn 

of haar activiteiten veilig uit te voeren om ongevallen, letsel en ziekte te voorkomen. Alle 

werknemers die voor ons werken, hebben het recht om onveilig werk te weigeren of stop te zetten 

zonder daarvan nadeel te ondervinden. Voortdurende analyses en verbeteringen en preventief 

onderhoud zorgen voor een veilig machinepark, veilige apparatuur, gereedschappen, procedures 

en werkprocessen.  

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor het behoud van onze planeet. Diverse 

duurzaamheidsinitiatieven en duurzaamheidsprojecten worden ondersteund met de nodige 

middelen (personeel, tijd, budget). Wij zetten ons ook sterk in voor de Europese Green Deal en 

streven ernaar de 1,5 graad-doelstelling te behalen!  

Alle milieuaspecten en de daaruit voortvloeiende maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en 

geactualiseerd.  

Wij zetten ons in om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Daartoe stellen wij alle 

nodige middelen (personeel, tijd, financiën) ter beschikking, alsmede alle relevante informatie.  

Het respect voor het milieu en het verantwoordelijk en milieubewust gedrag van alle mensen die in 

het bedrijf werken, worden voortdurend gecommuniceerd. Elke werknemer van onze onderneming 

wordt opgeroepen actief bij te dragen tot de bescherming van het milieu. Wij bevorderen het 

milieubewust gedrag van onze werknemers door voorlichting en opleiding. 

 

Klantgerichtheid - kwaliteitsmanagement zonder fouten 

In ons dagelijks werk is het voor ons belangrijk om aan de eisen van de klant te voldoen met al hun 

specificaties. Het doel is een zo hoog mogelijke klantentevredenheid te bereiken, het vertrouwen 

van onze klanten te winnen en zo een betrouwbare partner op lange termijn te worden voor onze 

klanten. Om een optimale kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en uitgebreide service te bereiken, 

betrekt de apt Group ook haar leveranciers hierbij. De voortdurende verbetering en optimalisering 

van onze processen met toegevoegde waarde en, indien nodig, de aanpassing van de 

organisatiestructuren, vormen hiervoor de basis. Werknemers worden volgens deze richtlijnen 

gekwalificeerd. Hun verantwoordelijkheidsgevoel hieromtrent en hun directe en indirecte invloed 

daarop worden regelmatig gecommuniceerd.  

Door middel van systematische analyses van de feitelijke situatie in combinatie met corrigerende 

maatregelen, controleren wij onze bedrijfsorganisatie om onmiddellijk mogelijkheden en risico's te 

onderkennen en direct verbeteringen aan te brengen in producten, procedures, processen en 

diensten. Analyses van de zwakke punten en voortdurende verbeteringsprocessen helpen ons de 

hoogst mogelijke product- en dienstkwaliteit te waarborgen en een zo laag mogelijk 

foutenpercentage te bereiken, zowel in de productie als in de toeleverings- en de afzetsectoren, en 

tegelijk efficiënt gebruik te maken van energie en zuinig om te springen met de natuurlijke 

hulpbronnen.  

Met ons geïntegreerd kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids-, energie- en milieubeheer streven wij 

naar een permanente optimalisering van de operationele processen en procedures vanaf de eerste 

aanvraag tot de verzending. 
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Wettelijke conformiteit - Naleving 

De basis van onze bedrijfscultuur wordt gevormd door het handhaven van de principes van het UN 

Global Compact met betrekking tot mensenrechten, arbeidsnormen, naleving van de wetten en 

richtlijnen die van invloed zijn op ons, milieubescherming en het voorkomen van corruptie. 

Wij wijzen kinderarbeid, dwangarbeid, mensenhandel, omkoping, afpersing, corruptie, discriminatie 

of intimidatie op de werkvloer af! 

 

Werknemer oriëntatie 

Ons personeel is ons meest waardevolle bezit. De positieve beleving van de werkomgeving, de 

motivatie, het veiligheidsbewustzijn, ondernemerschap en de persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van elke werknemer vormen de basis voor een toekomstgerichte ontwikkeling van 

onze onderneming. Wij zien de toekomst van ons bedrijf en ons bedrijfssucces in de opleiding en 

training van onze werknemers. Uitstekend opgeleide werknemers vormen de ruggengraat van 

onze expertise om op alle gebieden aan de voortdurend groeiende vraag te voldoen.  

Elke werknemer draagt bij tot de verwezenlijking van onze kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids-, 

milieu- en bedrijfsdoelstellingen op zijn of haar werkplek.  
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