ARBO & MILIEUBELEID
De zorg voor arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu heeft een belangrijke plaats in onze
bedrijfsvoering. We waarborgen de veiligheid en gezondheid van haar werknemers, tijdelijke werknemers en
derden. Het beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en ook milieuschade zoveel mogelijk te
voorkomen.
We stellen ons als eerste ten doel om te voldoen aan die eisen die hiervoor aan de onderneming worden gesteld
vanuit wet- en regelgeving. Tevens houdt dit de verplichting in om deze eisen te monitoren, actueel te houden en
de hieraan verbonden voorschriften volledig na te leven.
Wij willen een bedrijf zijn dat duurzaamheid binnen onze ketenverantwoordelijkheid wil bevorderen.
Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en andere relevante stakeholders, waaronder de
relevante wetgeving, te voldoen hebben wij ervoor gekozen om een milieu managementsysteem te ontwikkelen
volgens ISO 14001:2015. Dit systeem sluit aan bij de context en strategische richting die wij hiervoor in dit document
al beschreven hebben.
Veenman+ zet zich in voor de bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen.
We zullen voldoen aan de toepasselijke lokale, provinciale en nationale milieu regelgeving.
Wij streven naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties en de vervuiling aan de bron te voorkomen waar
mogelijk.
We zullen dit bereiken door ons verbruik van energie en materiaal te minimaliseren, hergebruik van goederen en
materialen te bevorderen en om de negatieve milieueffecten in verband met onze producten en activiteiten zoveel
mogelijk te minimaliseren.
Het verbeteren van milieuprestaties bij onze leveranciers maakt hier onderdeel vanuit.
Tevens zullen we onze klanten adviseren om de door hun afgenomen producten op een zo duurzaam mogelijke
wijze te laten fabriceren.
We zullen communiceren met onze medewerkers om bescherming van het milieu de verantwoordelijkheid van
iedere werknemer te maken.
Veenman+ zal energiebesparende activiteiten waar mogelijk stimuleren, zoals effectief gebruik of verbruik van
elektriciteit en brandstof evenals het reduceren van CO2 uitstoot ten einde opwarming van de aarde te voorkomen.
Dit milieubeleid van Veenman+ is op aanvraag beschikbaar voor de stakeholders.
Zich bewust zijnde van de impact op het milieu van onze zakelijke activiteiten, zal Veenman+ de milieudoelstellingen
definiëren en beoordelen op hetzij technische dan wel economische haalbaarheid.
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