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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN EN ISO 14001 CERTIFICERING.
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Voor B.V. Leeuwbouw maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk deel uit van de ondernemingsstrategie. Dit
betekent dat wij binnen de organisatie op alle niveaus dagelijks bewust bezig zijn met zaken welke binnen de richtlijnen van MVO
vallen. Hieronder leggen wij aan de hand van de drie P’s uit hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen onze organisatie
tot uiting komt.

PEOPLE

PROFIT

Wij hechten veel waarde aan de werkomgeving van onze medewerkers.
Hiervoor worden de benodigde middelen, zoals goede stoelen, goede
verlichting en daglicht, voldoende ruimte en daar waar nodig wordt
aangepast materiaal ingezet. Er worden regelmatig trainingen en
opleidingen verzorgd en iedere medewerker kan aangeven welke
opleiding voor zijn functioneren een aanvulling kan zijn. Onze medewerkers beschikken altijd over de juiste benodigde veiligheidsmiddelen
bij de betreffende functie. Minimaal tweemaal per jaar wordt er door
de leidinggevende met medewerkers gesproken en worden zaken
besproken als: opleiding, ziekteverzuim, toekomstplannen en betrokkenheid. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid leveren wij jaarlijks
ook bijdragen aan diverse projecten. Dit varieert van het kosteloos
leveren van gereedschap tot een financiële bijdrage aan diverse
maatschappelijke en goede doelen.

B.V. Leeuwbouw zal zich, alvorens het over gaan tot zaken met een
nieuwe fabrikant, eerst verdiepen in de maatschappelijke betrokkenheid
van deze fabrikant. Tevens zoeken wij fabrikanten uit met duurzame
innovaties en zijn wij continu bezig om ons assortiment te vergroenen.
Ons bedrijf is aangesloten bij de inkooporganisatie Ferney. Alle
diensten en producten die door Ferney worden geleverd zijn
gegarandeerd zonder kinderarbeid geproduceerd en gefabriceerd.
Hierop worden overigens al onze toeleveranciers vooraf gecheckt.
Automatisering wordt steeds belangrijker voor onze organisatie en in
de markten waarin wij actief zijn. Het belangrijkste doel hierbij is het
verbeteren van de samenwerking tussen aannemers en leveranciers. De
samenwerking leidt tot lagere transactiekosten en vermindering van
faalkosten, maar misschien nog wel belangrijker, het moet de
leverancier de mogelijkheid bieden om beter in te spelen op de
dienstverlening van de aannemers aan haar opdrachtgevers.

PLANET
We zijn constant bezig met CO2 reductie. Dit doen we door actieve
stimulatie van onze vertegenwoordigers om te kiezen voor een zuinige
auto’s met een lage CO2 uitstoot. Bij vervanging van onze vrachtwagens en bussen wordt er altijd gekozen voor uitvoeringen die
voldoen aan de nieuwste dieselmotorenemissie. Tevens zijn alle
voertuigen voorzien van een roetfilter. Bij het indelen van de routes
wordt scherp gelet op efficiëntie en zodoende op minimale belasting
van het milieu. Samen met klanten werken wij eraan om het aantal
leveringen terug te dringen. Wij verpakken alle orders in recyclebaar
materiaal. Ons bedrijf draagt zorg voor gescheiden afval, te weten;
karton, plastic, hout, chemisch en restafval. Waar mogelijk wordt
verpakkingsmateriaal hergebruikt. Daarnaast passen wij altijd energiebesparende verbeteringen toe in onze huisvesting, zoals het plaatsen
van energiezuinige lampen in ons magazijn, schakelingen in de
verlichting in combinatie met daglicht in het magazijn, waardoor er
overdag gemiddeld slechts 33 % van de verlichting brandt. Bij alle
vernieuwingen die wij verder doen, is voor ons het uitgangspunt dat
het moet passen binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

ISO 14001
Leeuwbouw is sinds 5 maart 2014 ISO 14001 gecertificeerd. Middels
het milieumanagementsysteem leggen we onze interne werkafspraken
vast met als doel tenminste te voldoen aan wettelijke eisen en het
streven naar de bescherming van het milieu onder andere door continue
verbetering van onze milieuprestatie. Hierbij kijken we naar de
activiteiten van ons bedrijf in relatie tot onze fysieke omgeving en de
ketenaspecten. Bij alle activiteiten van ons bedrijf staat voorop dat wij
ons tot doel stellen een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een
betere wereld.

CO2 REDUCTIE IN DE BOUW

Sinds begin 2012 is B.V. Leeuwbouw aangesloten bij Bouwend
Nederland en maken wij jaarlijks een CO2 Footprint berekening met
ook hier als doel te werken aan de reductie van onze CO2 uitstoot en
daarmee de totale uitstoot in de bouw. Voor verdere informatie
aangaande CO2 reductie in de bouw kunt u terecht op de website:
www.duurzameleverancier.nl
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