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Bijlage 7A. CO2-beleid
Manntech Gevelinstallaties BV levert gevelonderhoudsinstallaties, die voldoen aan de eisen,
wensen en verwachtingen van de klant en die voldoen aan alle wettelijke eisen die van
toepassing zijn op onze installaties.
In het kader van CO2 bewust ondernemen heeft Manntech Gevelinstallaties BV de CO2prestaties in beeld gebracht en stelt zich jaarlijks doelen om de CO2-prestaties te verbeteren
en daarmee de uitstoot de verminderen. Dit betreft interne CO2-prestaties en project CO2prestaties.
Daarnaast richt Manntech Gevelinstallaties BV zich op innovatieve milieuvriendelijke
producten en dienstverlening. Engineering neemt het beperken van brandstofverbruik en
CO2-uitstoot mee in de overwegingen bij het ontwerpen van producten.
Om dit te bereiken vinden wij het belangrijk dat:
• Jaarlijks ambitieuze doelstellingen en reductiemaatregelen worden vastgesteld om
de CO2-uitstoot verder te beperken.
• We op alle plaatsen geïnstrueerde medewerkers hebben die de hen opgedragen
taken goed kunnen uitvoeren.
• De eisen van de klant ten aanzien van energiebesparing en CO2-reductie optimaal
worden geïnventariseerd
• Onvolkomenheden direct adequaat worden gesignaleerd en gecorrigeerd
• Per gunningsproject doelstellingen worden geformuleerd om de CO2-prestaties te
kunnen meten en optimaliseren
Om dit te realiseren, zijn de afspraken vastgelegd in het bedrijfszorgsysteem en bekend
gemaakt bij de medewerkers. Het beleid is van toepassing op alle activiteiten en uit te
voeren opdrachten en biedt ondersteuning bij ons huidige beleid en het behalen van
onze bedrijfsdoelstellingen om CO2-uitstoot conform de doelstellingen te reduceren
binnen en buiten onze organisatie. Het gecertificeerde bedrijfszorgsysteem wordt
regelmatig getoetst aan de normen NEN-EN-ISO 9001 en, VCA**, CO2-prestatieladder
3 en zo nodig bijgesteld.
Onderliggend managementsysteem biedt ondersteuning bij ons huidige beleid en het
behalen van onze bedrijfsdoelstellingen.
Naar aanleiding van de directiebeoordeling van het managementsysteem worden er jaarlijks
concrete doelstellingen voor het komende jaar opgesteld, inclusief de acties die nodig zijn
om deze doelstellingen te bereiken. Ik vertrouw er op dat een ieder in het bedrijf vanuit eigen
betrokkenheid en verantwoordelijkheid meewerkt aan het optimaliseren van onze
bedrijfsprocessen en -resultaten.
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