Milieubeleid United
United verduurzaamt op verschillende manieren. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen wil United blijven innoveren en met creatieve oplossingen komen. Deze beleidsverklaring licht
het milieubeleid van United toe.
Waarom verduurzamen?
Om klimaatverandering te voorkomen dienen grote bedrijven, zoals United, de CO2-uitstoot te
verminderen. De Europese Unie stelde hiervoor de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) op ter
vermindering van de CO2-uitstoot binnen Europa in 2030 met 40% (t.o.v. 1990). Door middel van een EEDaudit worden bedrijven gestimuleerd om hun energieverbruik te reduceren. De EED-audit geeft inzicht in
het energieverbruik van bijvoorbeeld gebouwen, installaties en processen binnen de onderneming.
Hoe doet United dat?
•
•

•

United kiest voor een ISO 14001 certificering in combinatie met ISO 14051. Hiermee voldoet
United automatisch aan de EED.
Het United milieumanagementsysteem beschrijft de gecontroleerde wijze waarop milieuaspecten, prestaties en -effecten binnen de organisatie gewaarborgd worden. Met behulp van dit systeem
betrekt United meer medewerkers bij het verduurzamen van de organisatie. De milieucoördinator
coördineert, realiseert en onderhoudt het systeem, ondersteund door de directieleden. De
bewaking van het systeem voert de milieucoördinator uit in samenwerking met andere afdelingen,
een extern adviesbureau en de directie.
Onder het motto ‘let’s unite’ gaat United duurzame samenwerkingsverbanden aan met
stakeholders zoals opdrachtgevers, leveranciers, de buren, de gemeente en de uiteindelijke
gebruikers.

Milieudoel van United?
Het doel van United is de milieubelasting tot een minimum te beperken en waar mogelijk maatregelen te
treffen tot verbetering van haar milieuprestaties. De voornaamste milieuprestaties binnen United zijn
elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik en papierverbruik. United wil in de toekomst de mogelijke
aanpassingen doen.
Concrete aanpak
Het wagenpark wordt onder de loep genomen, evenals monitoren, centrale verwarming en andere
bedrijfsmiddelen. Kleine aanpassingen kunnen al veel helpen, denk aan minder uitprinten, dubbelzijdig
printen, de mobiliteit van medewerkers en het creëren van milieubewustzijn.
In een jaarlijks managementreview wordt de afgelopen periode geëvalueerd en vastgesteld of en in welke
mate de doelstellingen behaald zijn. Daarnaast wordt er continu onderzoek gedaan naar energiezuinige
toepassingen wat weer zal leiden tot nieuwe milieudoelstellingen. Aangezien creativiteit en innovatie hoog
in het vaandel staan binnen de organisatie, zal United ook op het gebied van milieu altijd blijven proberen
te verbeteren.
Wet- en regelgeving
United voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Voorschriften uit de milieu wet- en regelgeving
worden periodiek gecontroleerd op juistheid en naleving. Ook milieubescherming waaronder preventie van
milieuvervuiling en duurzaam gebruik van hulpbronnen zijn voor ons basisbeginselen.
Het milieubeleid van United is bekend bij de medewerkers en wordt beschikbaar gesteld aan klanten,
leveranciers, burgers en iedereen die daarvoor belangstelling heeft.
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