Duurzaamheidsbeleid POL Heteren bv
POL Heteren bv is een familiebedrijf, opgericht in 1968 en sinds 1993 in handen van de tweede generatie.
Kernwaarden bij ons bedrijf zijn het leveren van uitstekende kwaliteit, maatwerk en een goede service. Al ruim 52
jaar streven wij naar het opbouwen van langdurige relaties met onze klanten. De mens staat daarin voor ons altijd
centraal; zowel bij u als opdrachtgever, als ook in ons eigen bedrijf. Ons team bestaat uit 70 personen, waarvan
ruim 60% van onze medewerkers meer dan 10 jaar bij ons werkzaam is en 25% liefst meer dan 25 jaar. Ons
bedrijf is financieel kerngezond en is een partner waarmee u de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien.
Sinds 12 april 1999 zijn wij gecertificeerd volgens ISO 9001 (thans versie 9001:2015). Om onze ambities op het
gebied van duurzaamheid en milieuzorg verder invulling te geven, is daar sinds 27 februari 2015 certificering aan
toegevoegd conform ISO 14001:2015. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn al vele
jaren verankerd in ons beleid en zijn een vast onderdeel binnen ons jaarlijkse bedrijfsplan. In ons bedrijfsplan
worden onze visie, strategie en de weg naar realisatie van onze doelstellingen omschreven. Jaarlijks brengen wij
onze CO2 belasting in kaart en publiceren wij onze resultaten door middel van de CO2 footprint op onze website.
In het kader van verduurzaming is in 2020 alle verlichting in ons bedrijfsgebouw vervangen door LED verlichting.
Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn continue productinnovatie, brandstofgebruik, gasverbruik en
gescheiden afvalinzameling. Voor 2021 is een belangrijke doelstelling op het gebied van duurzaamheid het
plaatsen en in gebruik nemen van zonnepanelen op het dak van ons bedrijfsgebouw.
Wij hebben ons geconformeerd aan de CO2-prestatieladder, niveau 3. Doelstelling is om voor 1 maart 2021
certificering volgens de CO2 prestatieladder niveau 3 te verkrijgen.
Met ons beleid trachten wij een goede balans te vinden tussen de milieuaspecten (planet), de sociale aspecten
(people) en de zakelijke aspecten (profit).
Naast duurzaamheid is het leveren van topkwaliteit en goede service op alle vlakken vanzelfsprekend bij ons
bedrijf. Wij zijn pas tevreden als u dan bent. Onze missie luidt niet voor niets:
“Klant is Koning bij POL; als team bedienen we hem Persoonlijk, Plezierig en Professioneel met producten en
diensten op het gebied van Verkeer en Veiligheid”.
Heteren, 5 februari 2021
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Voor nadere informatie over de CO2-prestatieladder verwijzen wij graag naar de website van de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): www.skao.nl

