
De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag, The Netherlands

+31(0)229-215543    |    info@infratechgroep.nl    |    www.infratechgroep.nl

Duurzaamheidsverklaring

Een duurzaam bedrijf voor de toekomst
Binnen Infratech speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Wij zijn dagelijks bezig met het verduurzamen van onze 
onderneming en de omgeving. Wij nemen onze verantwoording naar ons personeel, de mensen en bedrijven om 
ons heen en de omgeving waarin wij ons werk verrichten serieus. 

Bij Infratech zien we duurzaamheid op verschillende manieren. Duurzaamheid gaat over ondernemen, inspelen 
op veranderingen, verantwoordelijkheden nemen en continu blijven verbeteren. Duurzaamheid gaat over onze 
producten en diensten, maar ook onze impact als organisatie op de maatschappij. We willen graag onze  
ecologische voetafdruk zo laag mogelijk houden. 

We hebben een duurzaamheidsverklaring opgesteld. In deze duurzaamheidsverklaring hebben wij samengevat, 
hoe duurzaam Infratech is. 

Namens de directie van Infratech verklaren wij met deze duurzaamheidsverklaring dat wij bijdragen aan een 
duurzame toekomst. 

 
 
Rob Wildschut 
Directeur Infratech Telecommunicatie B.V. 
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Het milieu 
Om een steentje bij te dragen aan het milieu steken we bij Infratech op veel gebieden onze handen uit de  
mouwen. We proberen dagelijks onze ecologische voetafdruk te verminderen. Zo dragen wij bij aan een betere 
toekomst voor iedereen.  

 ▪ Volledige afvalscheiding op kantoor en magazijn 
 ▪ Inzet van hybride auto’s 
 ▪ Eigen stroomvoorziening middels zonnepanelen
 ▪ Gebruik van LED-verlichting 
 ▪ Zoveel mogelijk paperless (digitale post en formulieren) 
 ▪ Beperken van reisbewegingen door leveringen direct naar de werklocatie 

  Hoe we dit concreet doen: 
  Scheiden van alle afvalstromen en deze zo veel mogelijk retour naar herkomst of  
  separaat inleveren bij verzamelpunten: 

 ▪ Batterijen
 ▪ Toners 
 ▪ Oud ijzer 
 ▪ Armaturen 
 ▪ Lichtbronnen (TL, gloeilamp, spaarlamp etc.)

Beperken van alle reisbewegingen: 
 ▪ Levering op de werklocatie 
 ▪ Online vergaderen (teams) 
 ▪ Carpoolen

De maatschappij 
Naast het milieu zijn wij ook hard aan het werk voor een duurzame maatschappij. Infratech neemt deel aan  
verschillende initiatieven en samenwerkingen om ook op dit gebied te werken aan duurzaamheid.

 ▪ Social return 
 ▪ UWV omscholingstrajecten 
 ▪ Samenwerkingen met leerbedrijven en scholen
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Onze medewerkers 
Een belangrijk deel van ons bedrijf, zijn onze medewerkers. Wij zien onze medewerkers graag als een grote  
familie. Wij bespreken samen met onze medewerkers het belang van duurzaamheid. We zien verduurzamen als 
een gezamenlijk doel. Iedereen draagt zijn steentje bij. Intern communiceren wij regelmatig over onze  
duurzaamheid en geven updates over de voortgang.

 ▪ Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 ▪ Mogelijkheid voor cursussen en scholing
 ▪ Lange dienstverbanden 
 ▪ Aandacht voor de persoon
 ▪ Oog voor veiligheid, welzijn en welbevinden

Kwaliteit
Sinds 2020 is Infratech gecertificeerd voor ISO 9001. We kunnen spreken van een volledig  
geïmplementeerd systeem van kwaliteitsdenken en uitvoeren waarbij wij streven naar een  
continu verbeterproces van de procedures en de bewaking van de processen. 

Veiligheid en gezondheid
Infratech is sinds december 2022 gecertificeerd voor VCA**. Bij alles wat wij doen hebben wij  
aandacht voor veiligheid en een gezonde werkplek. Wij voeren een proactief beleid dat gericht is 
op het beheersen en continu verbeteren van onze veiligheids- en gezondheidsprestaties.  
Ons doel is om te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekten  
en/of schade aan eigendommen. Tevens is het welzijn en welbevinden een punt van aandacht.  
De aandacht gaat uit naar ons eigen personeel, maar uiteraard ook naar het personeel van  
onze opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en derden. 

VCA


