BELEIDSVERKLARING
Missie:
Zorgvuldig afgestemd op de specifieke projecteisen biedt K-Boringen tal van oplossingen
voor gestuurde buisdoorpersingen. Als enthousiast team willen we onze kennis en
competenties samen brengen om over de grenzen heen klantgerichte oplossingen aan te
bieden inzake de sleufloze aanleg van leidingen en microtunnels.
Waarden:
 Betrokkenheid : engagement voor de succesvolle uitvoering van elk project
 Verantwoordelijkheid : onze beloften inzake kosten en doelstellingen waarmaken
 Integriteit : betrouwbaarheid en oprechtheid in al onze dagdagelijkse acties
 Leergierigheid : de voortdurende wil om ons te verbeteren en te ontwikkelen
 Transparantie : open communicatie, delen van kennis en informatie om er samen
sterker uit te komen.
Beleid:
Doorheen de gehele organisatie en op al onze bouwwerven staat de veiligheid, gezondheid
en het welzijn van onze medewerkers, bouwpartners en overige belanghebbenden voorop
en wordt er maximaal aandacht geschonken aan onze omgeving en leefmilieu, alsook aan
de ethische en maatschappelijke aspecten van onze bedrijfsvoering.
Om dit in goede banen te kunnen leiden wordt onze lange termijn strategie alsook onze
jaarlijkse doelstellingen en actieplannen regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd
in het streven naar een continue verbetering van onze bedrijfsprocessen.
Onze voornaamste doelstellingen betreffen:
 continuïteit op lange termijn met een duurzame en winstgevende groei waarbij
economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn
 voldoen aan de wet- en regelgeving op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
 het bereiken van een optimale tevredenheid van onze klanten en zakenpartners door
een correcte en integere samenwerking
 het streven naar een continue procesverbetering om faalkosten te verminderen en
kwaliteit en rendementen te verhogen
 de competenties van medewerkers verhogen door opleiding en coaching
 de risico’s systematisch identificeren, evalueren en tot een minimum beperken door
het toepassen van gepaste preventiemaatregelen
 het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden en een aangenaam en
inspirerend werkklimaat waarin onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen met
gelijke kansen voor iedereen
 het reduceren van onze ecologische voetafdruk (zuiniger omgaan met energie en
grondstoffen, reduceren van afvalstromen, vermijden van calamiteiten)
 het minimaliseren van hinder voor de lokale omgeving
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Kwaliteit & veiligheid als prioriteit

