Beleidsverklaring Milieu
Issos is zich bewust van de noodzaak van een duurzame samenleving die rekening houdt met
toekomstige generaties. De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van het
omgaan met schaarse hulpbronnen en het tegengaan van klimaatveranderingen. Issos levert
haar bijdrage door maatschappelijk bewustzijn op het gebied van milieu deel uit te laten
maken van de hele bedrijfsvoering.
Wij willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving en vinden het van belang om bij de
uitvoering van onze werkzaamheden zo duurzaam mogelijk te handelen. Issos heeft dan ook
de ambitie om op korte termijn het milieuzorgsysteem ISO 14001 in haar bedrijf te
implementeren.
Onze ambitie
Issos voldoet aan alle van toepassing zijnde milieu wet- en regelgeving en streeft naar een
continue verbetering van haar milieuprestaties. Hier geven wij invulling aan door op de
volgende deelgebieden ambitieuze doelstellingen te formuleren:
-

Energie
Idealiter werkt Issos energieneutraal in 2030. Om dit te bereiken wordt veel aandacht
besteed aan energiebesparende maatregelen op zowel het gebied van de dagelijkse
werkzaamheden als de werkomgeving. Via de toenemende verduurzaming van ons
machinepark, willen wij ons energieverbruik steeds minder laten zijn en de
materiaalkringloop zoveel mogelijk sluiten

-

Vervoer en logistiek
Issos zal bij de samenstelling van haar wagenpark nog nadrukkelijker rekening
houden met de milieuprestaties van de auto’s. Te vervangen bedrijfsauto’s worden
elektrische modellen. Daarnaast wordt bij het inplannen van werkzaamheden
rekening gehouden met woon-werkverkeer en clustering van werkritten.

-

Keten
Bij de inkoop van goederen en diensten streeft Issos naar een milieuvriendelijk
inkoopbeleid. Wij gaan in dialoog met leveranciers om samen de mogelijkheden en
eisen omtrent het inkoopbeleid te onderzoeken. Daarnaast heeft Issos als doel om
met haar producten en diensten bij te dragen aan de milieuprestaties van haar
opdrachtgevers. Afval wordt door ons zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en

afgevoerd. Daarnaast streeft Issos naar vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen
door hier reeds bij de inkoop rekening mee te houden.
-

Communicatie
Om het milieubeleid te realiseren zijn we afhankelijk van de medewerking van alle
medewerkers, onze directie en overige stakeholders. Issos hecht veel belang aan
goede communicatie om kennisoverdracht en bewustwording te stimuleren.
Daarnaast investeert Issos in de dialoog en samenwerking met alle
belanghebbenden.
Onze KAM-coördinator ziet, met ieders medewerking, toe op het waarmaken van de
hierboven genoemde ambities.
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