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Beleidsverklaring
Visie
In de visie van Identipack BV & Dispolab Nederland BV komt een schone, veilige wereld op de eerste plaats. Wetenschappelijke
analyses – uitgevoerd met onze producten – dragen hierin bij aan een hoog welzijnsniveau van mensen, dieren en planten.
Missie
Identipack BV & Dispolab Nederland BV geeft vorm en inhoud aan deze visie door kwalitatief hoogwaardige
monsterverpakkingen te ontwikkelen en te produceren. Met deze producten verrichten onze klanten zowel milieu- als
wateranalyses. Doel van deze analyses is om de leefomgeving van mensen, dieren en planten te verbeteren.
Bij Identipack BV & Dispolab Nederland BV staan product- en kwaliteitsverbetering hoog in het vaandel. Zo waarborgen we
continu dat onze producten een waardevolle bijdrage leveren aan de bedrijfsprocessen van onze klanten. Innovatie en
productontwikkeling stellen onze klanten in staat om scherper, sneller en beter analyses te doen. Deze analyses dragen op hun
beurt bij aan een verbetering van het milieu, de kwaliteit van voedsel, brandstoffen en recreatiefaciliteiten, plus de
leefomgeving in het algemeen. In al onze activiteiten staat de klant centraal en stellen we ons flexibel, klantgericht en effectief
op.
Financieel beleid
Identipack BV en Dispolab Nederland BV zijn familiebedrijven. Financiële stabiliteit voor de lange termijn krijgt eerste prioriteit.
Om deze financiële stabiliteit - nu en in de toekomst - te waarborgen, gaan we sober om met beschikbare middelen. Zo
wenden we de winst grotendeels aan om te investeren in de continuïteit en groei van de Identipack BV en Dispolab Nederland
BV.
HR-beleid
Identipack BV en Dispolab Nederland BV kenmerken zich door duidelijke organisatiestructuren. Beide structuren zijn
vastgelegd in ons kwaliteitsmanagement-systeem. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers weten waar ze aan toe zijn.
Ze vormen een verlengstuk van het bedrijf. Zij hebben recht op een fatsoenlijke werkgever, wij kunnen niet zonder hen. Deze
waardering laten we blijken in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ons HR-beleid heeft 2 belangrijke pijlers:
welzijn van onze werknemers én respect voor elkaar. De werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn bovengemiddeld,
maar nooit buitensporig. Normaal doen, dat vinden we normaal.
Kwaliteitsbeleid
Identipack BV en Dispolab Nederland BV streven continu naar een kwaliteitsbewustzijn. Met onze ISO 9001 certificering voegen
we de daad bij woord. Om klantbehoeftes en wettelijke eisen te waarborgen, streven we naar een volledige beheersing van de
uit te voeren werkzaamheden. Zo creëren we een optimale balans tussen klanttevredenheid, kwaliteit, veiligheid en
arbeidsvoldoening.
Milieubeleid
Identipack BV en Dispolab Nederland BV werken proactief aan de verbetering van milieuprestaties. Uiteraard houden we ons
aan de minimale milieuverplichtingen die voortkomen uit wet- en regelgeving. Daarnaast spannen we ons in om onze
milieubelasting te verkleinen. Zo verlagen we het energiegebruik van niet-hernieuwbare bronnen, beperken we de
afvalproductie en focussen we op minder transport. Met de organisatiebrede implementatie van het
milieumanagementsysteem ISO 14001 zetten we onze ambities voor een beter milieu kracht bij.
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