Beleidsverklaring Milieu en Duurzaamheid
De doelstelling van Ambius, onderdeel van Rentokil Initial, is het beschermen van mensen en het
verbeteren van levens, wat nauw aansluit bij onze toezegging om actie te ondernemen tegen
klimaatverandering en de milieu-impact van onze activiteiten te verminderen.
Wij zijn vastbesloten om tegen eind 2040 een CO2-uitstoot van nul te realiseren en wij geloven dat
dit doel, gekoppeld aan onze ambitie om een voortrekkersrol te spelen op milieugebied, niet alleen
de juiste keuze is om de toekomst van de planeet te beschermen, maar ook de juiste keuze is voor
ons bedrijf, omdat het een kwalitatief hoogstaandere, efficiëntere en gedifferentieerde onderneming
creëert.
Wij hebben een bedrijfsbrede operationele aanpak van milieuduurzaamheid ingevoerd. Ons plan is
opgebouwd rond drie kernpijlers van specifieke acties die ons in staat zullen stellen om:
1.

Duurzame oplossingen
 De milieu-impact van onze producten en diensten verminderen door innovatie en
voortdurende verbetering.

2.

Duurzame bedrijfsvoering
 De CO2-uitstoot van onze voertuigen verminderen.
 De hoeveelheid te storten en te verbranden afval verminderen.
 Samenwerken met onze leveranciers om hun eigen milieueffecten en die van onze
producten tot een minimum te beperken.

3.

Duurzame werkomgeving
 Onze gebruiksenergie betrekken uit hernieuwbare bronnen, waar de markten dat toelaten en
onze energie-efficiëntie verbeteren.
 Ervoor zorgen dat onze collega's de opleiding en de middelen hebben om dagelijkse
gedragsveranderingen door te voeren die ons helpen onze milieudoelstellingen te bereiken.

Wij sturen de uitvoering van ons mondiale milieuplan via onze landenoperaties en zetten ons in voor
de vaststelling van belangrijke prestatie-indicatoren en doeltreffende systemen voor
gegevensverzameling en rapportage om onze prestaties voortdurend te beoordelen, te controleren,
te rapporteren en te verbeteren.
Alle managers zullen aan hun medewerkers het eigen beleid inzake milieu en duurzaamheid
overbrengen. Dit beleid is een afspiegeling is van het groepsbeleid van Rentokil Initial dat jaarlijks
zal worden geëvalueerd. Daarin moeten de regelingen worden beschreven die het bedrijf heeft
getroffen om ervoor te zorgen dat de lokale milieuwetgeving wordt nageleefd en onze
milieuverbintenissen worden nagekomen.
Wij zullen ervoor zorgen dat onze collega's betrokken worden, geïnformeerd worden en de kans
krijgen om hun eigen suggesties te doen over hoe wij onze milieuprestaties kunnen verbeteren,
zodat wij kunnen profiteren van de ideeën en innovatie van al onze mensen.
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