MILIEU BELEID
ABS SCHOONMAAK heeft een VGMK (veiligheid-gezondheid-milieu-kwaliteit)
management systeem opgesteld dat van toepassing is op alle werfgebonden
opdrachten en op het kantoor van ABS.
Ons milieubeleid dient als een stuwende factor voor het opzetten, invoeren en
continue verbeteren van ons milieumanagementsysteem zodat we onze
milieuprestaties kunnen handhaven en verbeteren.
Met als uiteindelijk doel de bescherming van het milieu te integreren in onze
dagdagelijkse bedrijfsvoering, preventief te handelen naar voorkomen van
vervuiling & belasting van het milieu.
Met het opstellen van deze milieubeleidsverklaring verbindt de directie van ABS
zich tot het naleven van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en
andere relevante eisen -compliance verplichtingen.
Dit milieubeleid vormt een kader van waaruit ABS nv haar doelstellingen
vaststelt. Belangrijke milieuonderwerpen voor de komende jaren zijn het
verder evalueren van het milieumanagement systeem,
beperken van
kantoorafval, het minimaliseren van waterverbruik en verbruik niet ecoproducten, het bewuster omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen. Ook
van leveranciers verwachten wij zorgzaamheid voor het milieu.
Bij de keuze van machines houden wij rekening met: ergonomie,
energieverbruik, zuiveren van uitblaaslucht, geluidsniveau, levensduur en
recycleerbaarheid. Bij de keuze van producten kiezen wij voor ecologische
producten, waar mogelijk, en zijn er duidelijke instructies naar personeel met
betrekking tot gebruik & dosering.
Het milieubeleid is van toepassing op al onze activiteiten, namelijk schoonmaakonderhoud, ruitenwasserij en administratieve taken, en wordt minimaal
driejaarlijks beoordeeld en indien nodig aangepast.
Dit beleid kan zonder de medewerking van onze medewerkers, leveranciers
alsook klanten niet functioneren. Wij verzoeken dan ook de regels en besluiten,
die voor ABS gelden op te volgen. Samen kunnen we er voor zorgen dat
veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu deel uit blijven maken van alle
activiteiten binnen ons bedrijf.
Mocht blijken dat u tijdens uw werk gevaarlijke of milieubelastende situaties
tegenkomt, meldt dit dan aan uw direct leidinggevende, zodat ongevallen en
milieuschade zal kunnen worden voorkomen.
”Zorg voor het milieu verlangt samenwerking, samenwerking tussen onze medewerkers
maar ook met onze opdrachtgevers. Uiteindelijk doel is het voldoen aan de wensen van
onze opdrachtgevers en het vervullen van onze rol in de maatschappij ten aanzien van
het milieu.”

Antwerpen, 12/12/2016.
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