Wereldwijd milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid
BCD Travel heeft milieu, gezondheid en veiligheid (MGV) hoog in het vaandel staan als onderdeel van onze
bedrijfsvoering. Dankzij ons beleid is de MGV-integriteit van onze processen en faciliteiten te allen tijde
gewaarborgd. Zo wordt het werk op een veilige manier uitgevoerd om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van
onze medewerkers garanderen, evenals dat van anderen die door onze activiteiten worden beïnvloed. Om dit te
verzekeren, houden we ons aan de volgende principes:
NALEVING
We streven ernaar alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven en implementeren programma's en procedures
die naleving verzekeren. Naleving van de MGV-normen is dan ook een belangrijk onderdeel van de training van
medewerkers.
RISICOBEPERKING, PREVENTIE, RESOURCE MANAGEMENT
We kijken verder dan de bestaande wetgeving en regels om risico's voor de gezondheid van mens en milieu te
beperken. We gebruiken managementsystemen en -procedures die speciaal zijn ontworpen om activiteiten en/of
omstandigheden te voorkomen die een gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid van mens en milieu. We
zoeken altijd naar manieren om risico's te beperken en onze medewerkers en de gemeenschappen waarin wij actief
zijn te beschermen door het gebruik van schone technologie, zoals veilige technieken en operationele procedures,
en door altijd voorbereid te zijn op noodgevallen.
We minimaliseren de hoeveelheid en de giftigheid van door ons geproduceerd afval en zorgen voor een veilige
afvalverwerking. We gaan op een milieuvriendelijke manier om met schaarse bronnen, zoals water, energie, land en
bossen.
We minimaliseren het gebruik van papier in onze kantoren en recyclen, waar mogelijk, het papier en zetten ons in
om gerecyclede en recyclebare papierproducten in te kopen. We streven ernaar ons gebruik van energie en water
zoveel mogelijk te beperken door lichten en elektrische apparaten uit te doen als we ze niet gebruiken en rekening
te houden met het energieverbruik en de efficiëntie bij de aankoop van nieuwe producten.
DOELSTELLINGEN
BCD Travel stelt zich ten doel een ongevalvrije werkomgeving te creëren zonder werkgerelateerde
gezondheidsproblemen met behulp van best practices op het gebied van MGV.
Daarnaast hebben we doelstellingen opgesteld om afval te verminderen, energie te besparen en duurzame
inkoopinitiatieven te promoten.
COMMUNICATIE
We communiceren onze toewijding aan MGV-kwaliteit en bedrijfsprestaties op het gebied van MGV aan onze
medewerkers, leveranciers, klanten, bezoekers en andere geïnteresseerde partijen. We overwegen hun input voor
het voldoen aan onze MGV-doelen en bieden hulp bij het bereiken van hun doelstellingen.
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij MGV-kwesties proactief benaderen als onderdeel van de continue
ontwikkeling van de MGV-cultuur in ons bedrijf. Feedback over MGV-zaken wordt aangemoedigd en is van harte
welkom.
CONTINUE VERBETERING
We streven ernaar continu kansen te identificeren om onze naleving van deze principes én om onze MGV-prestaties
te verbeteren. We beoordelen en meten onze voortgang zoveel mogelijk, maar ten minste op jaarlijkse basis.
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