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Gesommeerde MVO Verklaring
Binnen onze organisatie bestaat continue aandacht voor milieuaspecten en de uitgangspunten, die zijn vastgelegd in
de verklaring duurzaam inkopen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Het beleid hieromtrent wordt jaarlijks bekeken door de directie en de dagelijkse toepassing ervan wordt
gecoördineerd door onze kwaliteitsmanager. Ons milieubeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van
nadelige invloed op het milieu. Dit komt binnen onze organisatie met name tot stand tijdens inkoopprocessen en
tijdens de uitvoering van het aan ons opgedragen werk. Om te kunnen onderkennen waar de mogelijke milieurisico’s
zich kunnen voordoen, heeft onze organisatie als onderdeel van haar milieubeleid een inventarisatie laten maken
door een onafhankelijke instantie.
Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn aanvullende beheersmaatregelen vastgelegd en wordt er jaarlijks
geëvalueerd of de beheersmaatregelen nog worden toegepast en indien nodig worden ze aangepast. Om aan de
diverse kwaliteitsprogramma’s waaraan we ons geconformeerd hebben te voldoen, voert onze kwaliteitsmanager
jaarlijks interne audits uit, waarin de controlepunten voor het Milieubeleid zijn opgenomen.
In de praktijk zijn de maatregelen die we genomen hebben aangaande bovengenoemde uitgangspunten verankerd in
instructies naar onze medewerkers, leveranciers en onderaannemers.
Bij al onze activiteiten nemen wij het begrip duurzaamheid en het op een hoog niveau voldoen aan de door de
maatschappij opgelegde criteria zoveel mogelijk in acht. Werknemers, die gerechtigd zijn in te kopen, zijn zich bewust
van het feit dat zowel milieuaspecten als sociale aspecten moeten worden meegewogen in een beslissing en dat deze
aspecten een rol spelen bij de uiteindelijke levering van de dienst.
Doelstellingen
Het milieubeleid van WEMA voor de periode 2011-2012 omvat de volgende doelstellingen:
1.

2.
3.
4.

Een 50% kleinere co2-voetafdruk in 2012
a. Reductie via groene inkoop van gas en elektraverbruik.
b. Reductie via een groen Iet programma.
c. Reductie via een groen mobiliteitsprogramma.
90% duurzaam inkopen in 2012
Opzetten van een programma ter versterking van het milieubewustzijn onder personeel.
Schaalvergroting van recyclebaar en hergebruik van modulaire ruimtes / constructies

Als leverancier van modulaire bouwsystemen gelooft WEMA in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame
groei. Dit zie je terug in zowel onze eigen organisatie als in onze producten. Onze producten en diensten hebben als
doel de bedrijfsprocessen van onze klanten te optimaliseren. Zo stellen wij ook hen in staat duurzaam te handelen in
samenhang met hun bedrijfseconomische doelstellingen.
WEMA levert haar bijdrage door maatschappelijk varantwoord ondernemen deel uit te laten maken van de gehele
bedrijfsvoering. Maar vooral door haar omgeving te laten delen in haar vermogen om met slimme oplossingen en
technologische vernieuwingen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.
Duurzame groei bereik je niet door te besparen, maar door te innoveren.
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