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2.B.4-1 Managementverklaring

Bart van Wijlen Beheer BV wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor een meer
energie- en milieuvriendelijke manier van werken en het streven is naar een continue
verbetering.
Om die reden zal Bart van Wijlen Beheer BV voorstellen implementeren, die zorgen voor
een meer energie-efficiëntie en een positieve invloed hebben op het milieu, als deze
voorstellen winstgevend blijken te zijn en voldoen aan de verplichtingen die wij hebben aan
de klanten zoals kwaliteit en veiligheid.
Wij zijn betrokken bij de inzet van energiemanagement in ons bedrijf waarbinnen wij de
juridische zeggenschap hebben. Wij zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons
energiegebruik en de gevolgen hiervan op het milieu.
Het energiebeleid wordt in de praktijk nageleefd door:
•
Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie
worden beoordeeld en herzien.
•
Het inspelen op de aanzienlijke energieverbruik gebieden, met name
Registratie van het energieverbruik op zowel organisatieniveau als specifieke
inventaris.
Het selecteren van een of meer domeinen van processen op gezette tijden voor een
evaluatie van de energiesituatie.
Gericht op het energieverbruik in verband met de aanschaf van nieuwe machines en
apparatuur
•
Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen
overleggen en inventariseren, hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het
energieverbruik, zonder enig vermindering van de te leveren kwaliteit
•
Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen
bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik.

Bart van Wijlen Beheer BV zal de relevante wetgeving en relevante eisen van de autoriteiten
op het gebied van energie en andere bepalingen naleven. Deze beleidsverklaring staat
iedereen intern en extern ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig
aangepast.
Wij verwelkomen alle steun zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en daarmee
een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu
Sprang-Capelle, 3 februari 2020
Bart van Wijlen Beheer BV
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