VISIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
De hoofdactiviteit van HKS Metals is de recycling van ferro en non-ferro metalen tot hoogwaardige grondstoffen,
voor metaalproducenten wereldwijd. Daarnaast treedt HKS Metals op als intermediair tussen leverancier en
afnemer.
Aan de inkoopzijde heeft HKS Metals contacten met een breed scala aan aanbieders zoals industriële bedrijven,
sloopondernemingen, nutsbedrijven, integrale afvalbehandelingsbedrijven, handelaren, autodemontage bedrijven
en regionale overheden.
Middels het op efficiënte en verantwoorde wijze inzamelen, verwerken en recyclen van metaalafval, levert HKS
Metals tevens een directe bijdrage aan het beschermen van mens en milieu. De voordelen van metaalrecycling
zijn:
•
•
•
•
•

Een afname van uitstoot van broeikasgassen
De mogelijkheid om metalen keer op keer te recyclen
Verminderen van milieuschade, veroorzaakt door mijnbouw
Minder vervuiling van land en water
Terugwinning van schaarse en waardevolle grondstoffen

Als toonaangevende onderneming in de Nederlandse markt van metaalrecycling is HKS Metals zich bewust van
de mogelijke gevolgen van haar activiteiten met betrekking tot het milieu en de veiligheid van haar werknemers,
klanten en bezoekers. Daarom heeft zij de volgende MVO beleidsstatement opgesteld ter ondersteuning van haar
missie om op maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen.
HKS Metals voert een MVO beleid waarbij zij richt op haar organisatie en belanghebbende stakeholders om te borgen
dat alle van toepassing zijn publiek-, privaatrechtelijke en stakeholder eisen onderkend zijn zodat zij in haar
bedrijfsvoering geschikt en zake dienend kaders kan stellen voor het vaststellen van MVO doelstellingen in
samenspraak met haar relevante stakeholder waardoor continue verbetering van haar MVO managementsysteem is
geborgd.

Kernwaarden
•

HKS Metals erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van de rechten van de mens.

•

HKS Metals streeft ernaar om alleen grondstoffen, bouwstoffen en brandstoffen te produceren en
daardoor haar afvalstromen te reduceren.

•

HKS Metals is toegewijd om haar impact op het milieu te verminderen, o.a. door het monitoren en
verminderen van het gebruik van energie, brand- en grondstoffen.

•

HKS Metals streeft ernaar een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor al haar medewerkers,
klanten en bezoekers.

•

HKS Metals streeft ernaar een werkomgeving te creëren, welke mensen aantrekt, vasthoudt en
motiveert en hen de kans biedt hun potentie te realiseren.

•

HKS Metals staat geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie toe, en het is haar streven erop
toe te zien dat iedereen met waardigheid en respect behandeld wordt.
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•

HKS Metals doet op een eerlijke manier zaken, met respect voor andere partijen.

•

HKS Metals streeft naar continue en betekenisvolle communicatie met interne en externe
belanghebbenden.

•

HKS Metals werkt conform de wettelijke eisen en houdt rekening met de wensen van
het bevoegd gezag

HKS Metals gelooft dat een succesvolle implementatie van haar MVO activiteiten, gericht op alle genoemde
kernwaarden, zal bijdragen aan het volbrengen van haar missie.

W.C. Kusters (CEO)

I. Bayram (CFO)

S. van der Wekken (COO)
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