
 
 
 
 

Visie 2022 - Ons duurzaamheidsbeleid 
 
Wij zetten ons in voor het bevorderen van duurzaamheid en zorg voor het milieu een integraal 
onderdeel van onze organisatiedoelstellingen. Wij streven ernaar goede praktijken te volgen en 
te bevorderen, de impact van onze activiteiten te verminderen en onze klanten en partners te 
helpen hetzelfde te doen. 
 
Duurzaamheid en winstgevendheid sluiten elkaar niet uit. Werken aan de bescherming van 
onze planeet voor toekomstige generaties is niet alleen een goede zaak, maar biedt ons ook een 
concurrentievoordeel. 

 
 

Principes 
 
Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op de volgende principes: 
 

• Voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en praktijkcodes. 
• Duurzaamheidsoverwegingen integreren in onze zakelijke beslissingen. 
• Ervoor zorgen dat collega's op de hoogte zijn van ons duurzaamheidsbeleid en zich 

ertoe verbinden het toe te passen. 
• Klanten en leveranciers bewust maken van ons duurzaamheidsbeleid en hen 

aanmoedigen om managementpraktijken te hanteren die hiermee in overeenstemming 
zijn. 

• Onze duurzaamheidsprestaties evalueren en voortdurend trachten te verbeteren. 
 
 

Praktische stappen 
 

Om deze principes in de praktijk te brengen en de doelstellingen van dit beleid te bereiken, 
zullen wij: 
 
Reizen en Scheepvaart 
 

• Lopen, fietsen en/of het openbaar vervoer gebruiken om vergaderingen, bezoeken ter 
plaatse enz. bij te wonen, behalve in omstandigheden waarin dit onpraktisch en/of 
duur is. 

• Partnerschappen identificeren en cultiveren met vervoerders die zich inzetten voor 
klimaatverandering en investeren in emissiearme leverings- en vlootoplossingen. 

• De volledige kosten van duurzamere vormen van vervoer en scheepvaartdiensten 
opnemen in onze financiële voorstellen, in plaats van de goedkoopste optie. 

• Vermijd reizen naar vergaderingen wanneer alternatieven beschikbaar en praktisch zijn, 
zoals teleconferenties. Deze opties zijn ook vaak tijdsefficiënter, zonder dat dit ten 
koste gaat van de voordelen van regelmatig contact met cliënten en partners. 

• Om de noodzaak van reizen naar vergaderingen te verminderen, zullen wij onze 
technologie ontwikkelen om regelmatig contact met cliënten en het verstrekken van 
informatie die van belang is voor een efficiënt partnerschap, te vergemakkelijken.  

• De noodzaak voor ons personeel om te reizen verminderen door alternatieve 
werkregelingen, zoals thuiswerken, te ondersteunen en het gebruik van het openbaar 
vervoer te bevorderen door onze kantoren op toegankelijke locaties te vestigen. 

• Een emissieregistratiesysteem voor zakelijke reizen onderhouden om onze CO2-impact 
te monitoren. 



 
Verbruik van hulpbronnen 
 

• Het gebruik van papier, karton en andere kantoorbenodigdheden tot een minimum 
beperken, bijvoorbeeld door dubbel te sorteren of te recycleren, en door 
mogelijkheden te zoeken om afval te verminderen. 

• Mogelijkheden identificeren en ondernemen om klanten kosteneffectieve en duurzame 
alternatieven te bieden, zoals biologisch afbreekbare verpakkingen, papierloze 
processen en koolstofarme verzendingsdiensten. 

• Zoveel mogelijk zorgen voor hergebruik of recycling van kantoorafval, waaronder 
papier, computerbenodigdheden en overtollige apparatuur. 

• Verminder het energieverbruik door de aankoop van energie-efficiënte apparatuur en 
een goede huishouding. 

• Streef ernaar elektriciteit te betrekken van een leverancier die zich inzet voor 
hernieuwbare energie. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het 
energieverbruik maximaliseren, en tegelijkertijd investeringen in nieuwe regelingen 
ondersteunen. 

 
Werkpraktijken en advies aan klanten 
 

• Ervoor zorgen dat collega's in hun advies aan klanten rekening houden met 
duurzaamheidsaspecten. 

• Klanten aanmoedigen om een "duurzaamheid door ontwerp"-ethos aan te nemen, met 
inbegrip van ethische inkoop, schone verzending en biologische afbreekbaarheid aan 
het einde van de levenscyclus in elk product. 

• Vrijwilligerswerk doen met de lokale gemeenschap en/of milieuorganisaties en 
donaties doen om de koolstofuitstoot van onze activiteiten te compenseren. 

• Een kopie van ons duurzaamheidsbeleid opnemen in al onze voorstellen aan klanten. 


