Ons duurzaamheidsbeleid
Emissieloze mobiliteit

Missiegedreven innovatiebeleid

Wij gaan voor CO2-neutrale mobiliteit. Dat doen
we door het gebruik van niet fossiele brandstof,
duurzaam opgewekte energie, beheersing
van de groei van het wagenpark en van het
aantal vervoersbewegingen. Daarnaast willen
we onze retourstromen slimmer benutten om
de beladingsgraad zo hoog mogelijk te houden.
Hierin willen we onze partners zo veel mogelijk
meenemen.

Binnen Heras Mobile betrekken we maatschappelijke missies in ons innovatiebeleid.
We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, luisteren nauw naar de vraag van onze
klanten en acteren proactief op naderende
veranderingen omtrent duurzaamheid. Een
focuspunt in ons innovatiebeleid is circulair
ondernemen. Daarnaast zullen we inzetten op
de ontwikkeling van producten en diensten
die bijdragen aan de vermindering van de
CO2-footprint van onze klanten.

Circulariteit
We moeten zuinig zijn op onze grondstoffen.
Voorraden zijn niet oneindig. Om deze reden
staat circulariteit hoog op de agenda van Heras
Mobile Fencing & Security. Wij willen steeds meer
circulaire processen creëren binnen onze organisatie. Onderdeel hiervan is ons missie gedreven
innovatiebeleid. We zullen ons daarnaast inzetten
om in de toekomst minder primaire stoffen te
gebruiken in onze productieprocessen.

Interne systeemintegratie
Verlaging van CO2-emissies is een belangrijk
thema binnen Heras Mobile. Daarom gaan
onze fabrieken zoveel mogelijk werken met
hernieuwbare energiebronnen.

Netto klimaatneutraliteit
Om als bedrijf CO2-neutraal te zijn, moet de
uitstoot en opname van CO2 in evenwicht zijn.
Heras Mobile streeft naar zo min mogelijk
CO2-uitstoot, zowel intern als binnen de keten.
Resterende uitstoot compenseren we zoveel
mogelijk. Bijvoorbeeld door te investeren in
hernieuwbare energie, energie-efficiency en van
schone, koolstofarme technologieën.

www.heras-mobile.com

Duurzaam ketenbeheer
Heras Mobile werkt met het ‘van zand tot klant’
-principe: van grondstof tot eindproduct/installatie
en serviceverlening op de geleverde producten.
Wij streven naar duurzaam ketenbeheer. Bij een
maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering
hebben wij onze partners hard nodig. De komende
jaren willen wij van een product georiënteerde
inkoop naar een procesgerichte inkoop en van
aansprakelijkheid naar gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid.

Implementatie NEN ISO 14001
Certificering voor de NEN ISO 14001
zorgt dat het niet bij plannen blijft. Het zijn
concrete doelstellingen. Bovendien zorgt het
geïntegreerde Plan-Do-Check-Act-principe dat
wij onze resultaten met regelmaat beoordelen.
Zo blijven we continu verbeteren.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Amy Willemse (MVOcoördinator), sustainability@tmpp-group.com

