PRIJS FONDS HARZE

REDUCE – REUSE – RECYCLE
3 HOOFD- EN 7 BIJ-THEMA’S (ISO – DEMING)

1. BIJ-THEMA 1: BEHOORLIJK BESTUUR EN CORPORATE GOVERNANCE – CONTEXT VAN DE
ORGANISATIE - LEIDERSCHAP, VISIE EN BELEID
Het thema afval en recyclage in een context van MVO-/Sociale-/Duurzaamheids-/Mens-/
Milieuaspecten integreren in de uitbouw van het beleid en beheer van de organisatie, de
beleidswaarden en de bedrijfscultuur, de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en
aankoopbeleid, de proces- en productontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van de
organisatie met respect voor minimale hinder en impact, eerlijke handelspraktijken en
wetgeving, verbruikersaangelegenheden, maatschappelijke en sociale betrokkenheden.
2. BIJ-THEMA 2: STAKEHOLDERSDIALOOG, PLANNING, RISICO- EN ASPECTENANALYSES EN
ZORGPROGRAMMA’S VOOR CONTINUE VERBETERING - PLAN
Planning van het thema afval en het principe van Reduce-Reuse-Recycle in een brede context
van MVO-, Sociale-, Mens- en Eco-efficiëntie d.m.v. analyse en dialoog van/met stakeholders-,
MVO-, maatschappelijke-, socio-, arbo- en milieu-aspecten, definiëren van doelstellingen en
prestatieindicatoren en zorgprogramma’s.
3. BIJ-THEMA 3: MENSVRIENDELIJK, MAATSCHAPPELIJK EN SOCIAAL BEWOGEN
ONDERNEMEN -DO
Het principe van Reduce-Reuse-Recycle plaatsen en toepassen in een mensvriendelijk,
maatschappelijk en sociaal bewogen ondernemen met oog voor en respect van de kwaliteit van
de dialoog, het overleg en de samenwerking, de arbeid, de veiligheid en het welzijn van de
stakeholders en de werknemers en een gelijke kansen- en doelgroepenbeleid met respect voor
diversiteit, gelijkheid en positieve integratie. De stakeholders en de werknemers positief
stimuleren en motiveren en tevens mogelijkheden bieden voor opleiding, bewustwording,
sensibilisatie en loopbaan- en gemeenschapsontwikkeling. Respecteren van de fundamentele
mensen- en kinderrechten. Werk- en tewerkstellingsomstandigheden. Recht op vereniging en
collectieve onderhandelingen.
4. BIJ-THEMA 4: STAKEHOLDERCOMMUNICATIE EN -DIALOOG, DATAMANAGEMENT,
REGISTRATIE EN DOCUMENTENBEHEER - DO
Het voeren van een open, zowel interne als externe communicatie, transparantie en dialoog met
alle stakeholders. Verbeteren van data-, registratie-, documenten- en archiefbeheer.
5. HOOFDTHEMA 5: GRONDSTOFFEN-, MATERIAAL- EN KETENBEHEER, CRADLE TO CRADLE,
CIRCULAIRE ECONOMIE EN GRENZEN AAN DE GROEI - DO
Realisatie van verbeteracties m.b.t. ketenbeheer van de bedrijvigheden, sluiten van
materiaalstromen, cradle to cradle, procesoptimalisaties, rationeel grondstoffen- en waterverbruik, Eco-design en demonteerbaarheid, duurzame productontwikkeling. Duurzaam projectontwerp enrealisatie. Efficiënte continuïteit, ondersteuning en onderhoud.
6. HOOFDTHEMA 6: KWALITEIT VAN DE DIRECTE LEEFOMGEVING EN DE PLANEET - DO
Impact, omgevingshinder en uitstoot minimaliseren of voorkomen m.b.t. de aspecten: lucht,
geur,afvalwater, afval, geluid, trillingen, bodem en grondwater, chemische stoffen, straling, licht,
zicht, biodiversiteit.

7. HOOFDTHEMA 7 : ENERGIE, PROCESSEN, CARBON FOOTPRINT ,KLIMAATVERANDERING
EN DE PLANEET - DO
Realisatie van verbeteracties m.b.t. CO2-neutraliteit, emissies en uitstoot en rationeel
energiegebruik (REG). Duurzaam projectontwerp en realisatie. Efficiënte continuïteit,
ondersteuning en onderhoud.
8. BIJ-THEMA 8: DUURZAME MOBILITEIT EN LOGISTIEK IN DE ONDERNEMING EN ONZE
MAATSCHAPPIJ - DO
Realisatie van verbeteracties m.b.t. duurzame mobiliteit, mobiliteitsplannen, logistiek netwerk,
transportsoort en –type, keuze bedrijfslocaties, portfolio producten en diensten, eco-driving.
Opleiding en sensibilisatie. Preventie en bewustwording.
9. BIJ-THEMA 9: RISICOBEHEERSING EN CONTROLE, PRESTATIEBEOORDELING, BORGING VAN
MELDINGEN, CORRIGERENDE MAATREGELEN - CHECK
Risicobeheersing, controle en noodprocedures uitwerken en beproeven om de impact op
maatschappij, mens en milieu te beperken. Opmaken en implementeren van procedures omtrent metingen, monitoring en meldingenbeheer en corrigerende maatregelen tot continue verbetering. Het beproeven van preventieve en corrigerende maatregelen bij afwijkingen. Opleiding
en sensibilisatie. Preventie en bewustwording.
10. BIJ-THEMA 10: INDICATORENMANAGEMENT EN DIRECTIEBEOORDELING, CONTINUE
VERBETERING - ACT
Meten en opvolgen van de beleidsmatig gedefinieerde maatschappelijke en bedrijfsgerelateerde economische, sociale en milieuprestaties a.d.h.v. relevante prestatie-indicatoren of
meetinstrumenten en hiervoor de gepaste procedures uitwerken en toepassen.
Directiebeoordeling en terugkoppeling naar de nieuwe jaaractieplanning.Opmaak van een
maatschappelijk-, GRI-, UN SDG 2030- of duurzaamheidsverslag. Traject van
certificatie of zelfverklaring.

