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Beleid Kwaliteit-Milieu IRE Lab

■

l
Overeenkomstig de visie van IRE-IRE ELIT: "elke mens heeft redit op gezondheid in een gezonde 
omgeving" en met respect voor de fundamentele bedrijfswaarden (respect, samenwerking, 
engagement, nauwgezetheid, aangename werkomgeving), bestaat onze opdracht in het 
beschermen van de bevolking en het milieu. Dankzij onze gepersonaliseerde begeleiding en onze 
erkende industriële ervaring, willen wij de referentiepartner worden op het gebied van 
klantgerichte advies en oplossingen op het vlak van contrôle en analyse van de radioactiviteit.

Deze strategische visie wordt ondersteund door onze kwaliteitsaanpak die zich uit in onze ISO 9001- 
certificering voor onze projectactiviteiten en de ISO 17025-erkenning van onze laboratoria. Onze 
onophoudelijke wil om onze klanten totaal tevreden te stellen en tegelijk onze weerslag op het 
milieu te minimaliseren komt tôt uiting in ons milieubeheerssysteem dat is gecertificeerd volgens 
de norm ISO 14001 voor onze laboratoriumactiviteiten.
De ontwikkelde strategie houdt rekening met de context waarbinnen wij evolueren, met de risico's 
en kansen om te komen tôt een aanpak op aile niveaus van de organisatie die het bereiken en 
permanent verbeteren van onze resultaten optimaliseert.

De Directie verbindt zich ertoe om de nodige acties te ondernemen met het oog op:

S Het voldoen aan de toepasselijke eisen en reglementeringen;
S Het continu verbeteren van de werking van ons kwaliteits- en milieusysteem;

Het voldoen aan de verwachtingen van onze klanten om te worden ervaren als "best-in- 
class" op het vlak van kwaliteit en reactiviteit en tegelijk te staan voor ethische integriteit, 
neutraliteit en vertrouwelijkheid;

^ De sensibilisering en opleiding van ons personeel;
^ De constante verbetering van de gebruikte technieken en infrastructuur;
S Het verzekeren van de zakelijke groei van IRE Lab;
S De bescherming van het milieu en de naleving van het principe van de voorkoming van 

vervuiling, voornamelijk door een beter beheer van ons afval en van ons verbruik van energie 
en middelen.

De efficiëntie en de verbetering van ons kwaliteits- en milieusysteem worden regelmatig opgevolgd 
aan de hand van zowel algemene als operationele indicatoren. De doelstellingen worden jaarlijks 
herzien tijdens toetsingen en tôt uitvoering gebracht binnen het kader van de strategie van de 
onderneming.

De Directie verbindt zich ertoe het kwaliteits- en milieubeleid mee te delen aan aile personeelsleden 
en erop te letten dat zij het volledig begrijpen en zich actief ervoor inzetten.
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