Milieu-instructies HR Groep BV

Maart 2017

Milieubeleid en Energiebeleid
1. In de onderneming dient op een milieuvriendelijke wijze gewerkt te worden. De organisatie volgt hierbij
het Activiteitenbesluit ter controle van de dan geldende regels. Het Activiteitenbesluit wordt jaarlijks
geüpdate om aan te geven binnen welke kaders de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
2. De geldende wet- en regelgeving op milieugebied dient te allen tijde strikt te worden nageleefd en
jaarlijks te worden gecontroleerd.
3. De verantwoordelijkheid van de HR Groep brengt met zich mee dat een pro-actieve houding ten
aanzien van het milieu en energieverbruik noodzakelijk is.
4. Concreet betekent dit, dat wanneer de stand der techniek het mogelijk maakt om binnen de bedrijfsprocessen gebruik te maken van minder milieubelastende grondstoffen, minder energie en hulpstoffen,
hiervan gebruik zal worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het
proces en/of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van de vervangende grond- en hulpstoffen
bedrijfseconomisch haalbaar zijn.
5. De directie van de HR Groep stelt als eis dat het milieuzorgsysteem, conform ISO-14001 alsmede de
CO2 Prestatieladder moet leiden tot een goede milieuprestatie. Het milieuzorgsysteem is een
belangrijk hulpmiddel om de door de directie gestelde milieu- en energiedoelstellingen te bereiken en
systematisch te beheersen.
6. Tevens zal het milieuzorgsysteem moeten leiden tot het verwezenlijken van continue verbetering van
de milieu- en energieprestaties van het bedrijf en haar stakeholders.
7. Het milieu- energiebeleid van de HR Groep is erop gericht om de negatieve invloed op het milieu te
beperken en de positieve invloeden te stimuleren.
8. In de context van de organisatie is deze er op gericht om haar processen en activiteiten zo in te
richten dat haar doelstellingen worden gerealiseerd, Dit geldt voor het verlagen van de CO 2 uitstoot
gerelateerd aan de omzet alsmede het totale energieverbruik binnen de organisatie. Ook in de
ontwikkeling van nieuwe producten staat dit centraal.

Getekend, 16 maart 2017, de Directie
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1. Algemeen
Het Nieuwe Rijden
Door uw rijstijl aan te passen aan de techniek van een moderne auto kunt u gemiddeld negen procent
brandstof besparen. Zo'n besparing is vergelijkbaar met een verlaging van de benzineprijs met vijftien
eurocent per liter! Bovendien levert een zuinige rijstijl ook lagere onderhoudskosten op doordat
onderdelen minder slijten. Door het lagere brandstofverbruik vermindert u ook de uitstoot van CO2 en
andere milieuvervuilende stoffen.
De HR Groep wil ook op deze manier milieu bewuster worden.

Tips van Lease maatschappij Multilease
-

Schakel al bij lage toerentallen op naar een hogere versnelling en probeer het toerental dan
tussen de 2.000 en 2.500 toeren te houden.

-

Rijd zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste
versnelling waarbij de motor soepel loopt. Rijden met een hoog toerental en hoge snelheid
verhoogt uw brandstofverbruik aanzienlijk.
Rijd bij 80 kilometer per uur in de vijfde versnelling en rijd bij 50 kilometer per uur in z’n 4.

-

Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op wat het overige verkeer gaat doen. Voorkom onnodig
hard remmen en onnodig snel versnellen. Houd voldoende afstand. Maak gebruik van de energie
van het voertuig (het vergroten van de afstand tot het voertuig voor u zorgt ervoor dat u beter kunt
anticiperen op veranderingen in snelheid van uw medeweggebruikers zodat u rustig kunt rijden
met een constante snelheid).

-

Ziet u dat u snelheid moet minderen of moet stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig het
gas los, ontkoppel niet en laat de auto in de versnelling uitrollen. U maakt dan nuttig gebruik van
de massa van het voertuig om uit te rollen.

-

Controleer de bandenspanning maandelijks (bij 'koude' banden: voordat u drie kilometer heeft
gereden). Rijdt u met te zachte banden, dan verbruikt u ongemerkt twee procent teveel brandstof.
De juiste bandenspanning zorgt voor een langere levensduur, een kortere remweg en betere
wegligging.

-

Houd u aan de geldende snelheidslimiet.

-

Minder hard rijden vermindert het gevoel van onveiligheid bij fietsers en voetgangers
en vermindert de geluidsoverlast.

-

De airco verstandig gebruiken. Een ingeschakelde airconditioning verhoogt het brandstofverbruik
met 3 tot 10 procent. De uitstoot van kooldioxide (CO2), koolwaterstoffen en roetdeeltjes (diesel)
kan door airco meer dan verdubbelen. De grootste besparing bereikt u daarom door de airco
alleen in te schakelen als het echt nodig is.

Meer belangrijke tips airco:
Rijd bij hoge temperaturen in de zomer eerst een paar minuten met de ramen open, sluit daarna
de ramen en schakel dan pas de airco in; de gewenste binnentemperatuur wordt zo eerder
bereikt.
Schakel de airco enkele minuten na het starten van de motor in; dit bespaart brandstof en
voorkomt onnodige slijtage van de installatie.
Schakel de airco een aantal minuten eerder uit dan de motor: dit voorkomt geurvorming door
condensvorming en bacteriegroei.
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2. KANTOOR
2.1 Energiebesparing
In het kader van duurzaamheid, milieu en kostenbesparing dienen alle medewerkers onderstaande
voorschriften in acht te nemen en hiernaar te handelen.









Airco: in zomerperiode ramen/deuren aan zonzijde dicht houden en aan schaduwzijde open.
Indien aan zonzijde en aan schaduwzijde ramen open staan, trekt de warmere lucht naar binnen.
Indien overheaddeuren overdag open blijven staan (productie) trekt men warme lucht van buiten
naar binnen.
Alle beeldschermen tussen de middag en na werktijd uitschakelen (dus niet op stand-by laten
staan).
In de eerst ochtenduren alle ramen openen om koelere lucht binnen te krijgen. Daarna zonzijde
dicht.
Kachels/verwarmingsystemen geheel uitschakelen in warme periode. Ook waakvlam uit.
Airco alleen aan als alle ramen gesloten zijn en niet de gehele dag/nacht door aan laten staan.
Deuren dan ook zoveel als mogelijk gesloten houden.
In kantoren waar voldoende daglichtintreding is kan men de TL-verlichting in de zomer periode
overdag ook uitschakelen. (TL verwarmt de ruimte namelijk ook)
Verlichting vervangen door Led Verlichting (directiebesluit)

2.2 Papierverbruik
Het papierverbruik verminderen draagt direct bij tot het milieu en kostenbesparing, daarnaast heeft het
minder copieren en printen ook invloed op de afvoer van chemisch afval.





Print uitsluitend als dit nodig is en sla zoveel mogelijk digitaal op.
Print bijvoorkeur in zwart/wit.
Indien mogelijk zoveel mogelijk dubbelzijdig printen, hiermee wordt veel papier bespaard.
Papier altijd wegwerpen in de daarvoor bestemde afvalbakken.

PRODUCTIE
3.1 Energiebesparing
 Alle machines (indien mogelijk) tussen de middag en bij einde werk uitschakelen.
 Onnodig heftruckverkeer beperken (goed plannen)
 Kachels/verwarmingsystemen geheel uitschakelen in warme periode. Ook waakvlam uit.
 Beeldschermen (DTP afdeling) uitschakelen aan het einde van de dag.
 Verlichting vervangen door Led verlichting (directiebesluit)
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3.2 Afval
De hoeveelheid afvalstoffen die als gevolg van de werkzaamheden van de HR Groep ontstaat, is onder te
verdelen in de categorieën bedrijfsafval en gevaarlijk afval.
Deze afvalstoffen worden dan ook gescheiden ingezameld bij de HR Groep.

Afval:
Bouw- & sloopafval
Aluminium
IJzer
Papier / karton
Plastic
Schutvellen folie
Kantoor Afval
Folie
Chemisch

Inzamelaar:
NVT
Van Puffelen
Van Puffelen
Marcelis
Marcelis
Marcelis
Omega
Omega
Inter-chem

3.3 Orde en Netheid
Om optimale orde en netheid te bewerkstelligen, word het 5S-model gehanteerd.
1. Scheiden
2. Schikken
3. Schoonmaken
4. Standaardiseren
5. Stimuleren
Scheiden
*
Wat hebben we nodig en wat niet?
*
Verwijder alle overbodige zaken zoals materiaal, materieel, hulpmiddelen en persoonlijke items
zoals privé jassen, tassen, broodtrommels etc.
*
Houd alleen die zaken die we nodig hebben voor ons productieproces.
*
Order gereed, dan alle onderdelen en materialen van het oude order uit de productie halen.
*
Materieel dat niet dagelijks gebruikt wordt naar tijdelijke opslag.
Schikken
*
Zet de zaken op een logische plek, dicht bij waar men ze vaak gebruikt.
*
Geef alles een vaste plek en stel een grens aan de hoeveelheid ervan.
*
Voorwerpen zoals dozen, flessen, poetsdoeken, gereedschap(kisten) etc. van kasten halen.
Kasten vrij houden.
*
Houd buiten de gevels vrij van (onnodige) obstakels.
*
Probeer op de werkplekken zelf zo veel als mogelijk ruimte te creëren.
*
Leg nooit gereedschappen of losse werkstukken op een machine. Laat ze ook niet slingeren in de
omgeving ervan.
*
Zekeringkasten, brandblussers en uitgangen vrij van obstakels houden.
*
Chemische middelen in lekbakken en in de PGS 15 kasten. Uitsluitend werkvoorraden op de
werkplekken
Schoonmaken
*
Verwijder rommel, stof, vuil en afval.
*
Maak materialen, hulpmiddelen en werkplekken schoon en zorg dat ze schoon blijven.
*
Verwijderde verpakkingsmaterialen zoals dozen, karton, spanbanden, folie direct in de daar vor
bestemde afvalbak en niet laten liggen. (ook buitenterrein)
*
Vermijd obstakels op je werkplek die het veilig werken kunnen hinderen.
*
Is alles in goede staat en klaar voor gebruik?
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Standaardiseren
*
Haal alle n.v.t. zijnde of privé stikkers, posters, kalenders van machines, materieel, wanden en
deuren.
*
Maak deze wijze van je werkplek inrichten tot een vaste en dagelijkse werkwijze.
*
Maak afspraken met je collega’s.
Stimuleren
*
Spreek elkaar aan op de gemaakte afspraken.
*
Blijf dit doen.
*
Een schone, opgeruimde werkplek is tenslotte de gewoonste zaak van de wereld.
Het directe nut:
*
Minder gevaren, minder ongevallen.
*
Prettiger werken, betere sfeer.
*
Efficiënter werk, minder tijdverlies, betere concentratie op het werk waarmee we bezig zijn.
*
Minder fouten, betere kwaliteit.
*
Klanttevredenheid.
*
Goed voor het milieu.
3.4 Milieu-incidenten
 Morsen van vloeistoffen, direct de spil voorzien van absorptiekorrels. Om uitvloeiing te
voorkomen, de spil indammen met absorptie slangen. Zie er altijd op toe dat de spil niet in het
riool terecht komt. Na opruimen van de korrels en de slangen, deze afvoeren als chemisch afval.
 Het wassen van de bedrijfsauto mag niet op het eigen terrein gebeuren, deze dienen gewassen
te worden in een autowasstraat.
3.5 Waterverbruik



Ter bevordering van het waterverbruik is het belangrijk dat alle kranen na gebruik goed afgesloten
worden. Druppende kranen kosten ongemerkt vele liters aan water.
Bij gebruik van de vaatwasser deze alleen laten draaien als de vaatwasser vol is, geen halve
machines.

Het milieubeleid van de HR Groep heeft niet alleen betrekking op de eigen organisatie maar ook daar
buiten. Alle mogelijke betrokken partijen en of personen, de stakeholders, die op enige wijze invloed
hebben op het behalen van onze doelstellingen of die te maken krijgen met de effecten van de resultaten,
Zijn hierbij ook van belang.
Daarom stopt het milieubeleid nooit aan het einde van de poort.

Directie HR Groep BV.
29 maart 2017, de stakeholders,
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