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Code of Conduct milieu
Inleiding
Deze gedragscode (‘Code of Conduct’, CoC) informeert en begeleidt medewerkers en stakeholders van IG
Design Group BV over hoe te handelen met de milieuprincipes.
IG Design Group is ervan overtuigd dat deze CoC niet alleen bijdraagt tot een duurzame ontwikkeling en
behoud van ons ecosysteem, maar tevens bijdraagt tot een concurrentievoordeel voor het bedrijf zelf.
We willen waarde creëren voor onze aandeelhouders en de maatschappij en tegelijkertijd onze afdruk op
het milieu verminderen door de waardeketen heen waarin we actief zijn.
De kernwaarden van IG Design Group, creativity, excellence, partnership en respect, zijn uitgangspunt om
succesvol en maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen in een concurrerende markt.
We willen zaken doen met respect en zorg voor het milieu.
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Wij verwachten van onze onderaannemers en leveranciers dat zij, net als wij, voldoen aan de geldende
nationale wet en regelgeving evenals de principes en waarden verwoord in deze CoC.
Design Group staat voor een duurzaam en verantwoord gebruik van grond- en hulpstoffen. Onze
bedrijfsactiviteiten kenmerken zich door milieubewust handelen.
Design Group belast het milieu zo min mogelijk. We verlangen van onze medewerkers dat zij bewust met
milieuzaken omgaan en dat zij zich houden aan de (milieu)wet- en regelgeving en streven er continu naar
de schadelijke effecten van onze werkzaamheden op het milieu te minimaliseren. Dit gebeurt met
methoden die sociaal verantwoordelijk, wetenschappelijk onderbouwd en economisch verstandig zijn.
Wij verwachten van de medewerkers dat zij zaken die strijdig zijn met de CoC melden bij de betreffende
leidinggevende.
Milieubeleidsuitgangspunten zijn:
- het nakomen van wettelijke eisen en het anticiperen op komende wet- en regelgeving
- het voldoen aan de norm ISO 14001
- het betrachten van “maatschappelijke zorgvuldigheid”, d.w.z. de zorg met betrekking tot het
voorkomen en beperken van afval, hinder voor de omgeving en gevaar, schade of overlast op het
gebied van lucht-, water- en bodemverontreiniging
- het continu verbeteren van het milieumanagementsysteem binnen de organisatie en hiervoor tijd,
geld en middelen beschikbaar te stellen
- het waarborgen van voldoende kwaliteit en zorg om het milieu bij leveranciers en onderaannemers
- het onderhouden van een goede relatie met de omgeving en instanties door het beperken van
hinder
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Speerpunten bij de realisatie van het beleid vormen:
- Continu aandacht voor energiebesparing
- Stabiliseren en waar mogelijk terugdringen van de afvalproductie
- Hergebruik van afval stimuleren door strak gescheiden afvalinzameling
- Efficiënt en verantwoord organiseren van logistieke stromen, o.a. extern transport
- Voorkomen van bodem-, grondwater- en luchtverontreiniging
- Voorkomen van milieucalamiteiten zoals bijvoorbeeld water- en/of brandschade
Milieuzorg is gericht op preventie van de milieubelasting en verbetering van de milieuprestaties. Naleving
van wet- en regelgeving op milieugebied en het onderhouden van het Milieu Aspecten Register zijn daarbij
een belangrijk uitgangspunt. Hierdoor wordt het niveau van de bewustwording voor de milieuzorg
voortdurend verbeterd en heeft het continu de aandacht bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen.
Door deze wijze van handelen maakt IG Design Group de stakeholders duidelijk dat de organisatie een
goede en correcte bijdrage wil leveren aan een leefbare omgeving, waarin milieuzorg onmisbaar is.
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