Wij investeren sinds de oprichting in duurzaam en circulair ondernemen met als
belangrijkste thema’s CO2, veiligheid, milieu en klanttevredenheid. Ook in 2017
speelde dit een essentiële rol in onze bedrijfsvoering en hebben wij hier verder
vorm aan gegeven. Dit willen wij met u delen en aan de hand van verschillende
thema’s nemen wij u graag mee door het jaar van A&M Recycling.

FERRO – NON FERRO – SCHADECONTAINERS - AFVAL – ACCU’S – KATALYSATOREN – E-WASTE

RESTSTOFFEN
We zamelen veel reststoffen in en
recyclen steeds meer.
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CERTIFICATEN

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor onze bedrijfsactiviteiten
uiterst serieus. Daar hoort bij dat alle vergunningen in orde
zijn en dat iedere medewerker werkt conform de verschillende
certificeringen die we in de loop der jaren hebben behaald.
In totaal hebben wij 8 certificaten, dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

MVO Prestatieladder niveau 3
CO2 Prestatieladder niveau 3
WEEELABEX
ISO 14001
ISO 9001
VCA**
MRF Keurmerk
VIHB

In de afbeelding kunt u zien hoe deze keurmerken zich verhouden
tot het overkoepelende keurmerk ‘MVO Prestatieladder’.
De eerste P van Planet (milieu) geeft richting aan ons milieubeleid.
Bij de tweede P van People (mensen) gaat het om het
ondersteunen en het welzijn van onze medewerkers en sociale
omgeving. Bij de derde P van Profit (gezond bedrijfsrendement)
gaat het om de bedrijfscontinuïteit en de omgeving laten
meeprofiteren van onze aanwezigheid.

WEEELABEX

Sociaal zijn betekent:
• Betroken bij medewerkers / familiair
• Betrokken bij de sociale omgeving door middel van sponsoring
•	Uitbesteden van diensten bij organisaties met medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt

3 MVO PIJLERS

Hier geven we onder andere vorm aan door:
-	Wekelijks een visje te eten met relaties voor binding en loyaliteit
- Sponsoren om de wereld een beetje mooier te maken
-	Een samenwerking met jeugdvakantieland om kinderen kennis
te laten maken met recycling en circulaire economie
-	Activiteiten bij bepaalde projecten uit te besteden aan
organisaties met medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt

Deze drie pijlers zijn:
• Integer zijn
• Sociaal zijn
• Gericht op milieu impact

Gericht op milieu impact betekent:
•	Afval heeft toekomst! Dat is ons credo en past bij onze
dienstverlening. Afval is geen restproduct, maar een grondstof
voor nieuwe producten
•	Eigen milieu impact is beperkt vanwege de beperkte eigen
organisatie (1ste invloedsfeer), maar groot door zichtbaar te
maken hoeveel CO2 er verminderd is door het recyclen van het
afval van onze relaties (2e invloedsfeer)

De MVO Prestatieladder is het overkoepelende keurmerk dat
gericht is op een MVO managementsysteem, stakeholder- en
indicatorenmanagement.

MVO is een breed begrip. Om hier goed handen en voeten aan
te kunnen geven hebben wij drie MVO pijlers benoemd. Hiermee
geven wij ons MVO beleid vorm. Dat wil niet zeggen dat andere
onderwerpen niet belangrijk zijn.

Wat betekenen deze pijlers voor ons?
Integer zijn betekent:
• Loyaal zijn
• Heldere afspraken maken en nakomen
• Betrouwbaar / werken conform de gedragscode van de MRF
• Klantgerichtheid
• Voldoen aan wet- en regelgeving
Hier geven we onder andere vorm aan door:
-	Ondertekening van de gedragscode van MRF. Op de website
van MRF staat: ‘Het MRF Keurmerk staat voor het streven van
de MRF erkenning te verwerven, voor de metaalrecyclingsector
als een professionele en duurzame branche’. Hier staan wij
volledig achter
-	De ISO 9001 certificering ondersteunt de klantgerichte
benadering en het maken (en nakomen) van heldere afspraken
-	Inzicht hebben in de geldende wet- en regelgeving en hieraan
voldoen komt terug in meerdere keurmerken. Wij zorgen dat
we op de hoogte blijven, maar huren ook expertise in zoals een
kwaliteitsadviseur die ons hierbij ondersteunt
-	Na afloop van het jaar kunnen wij een klantspecifieke
rapportage leveren met daarin hun score op het gebied van:
De invulling van de participatiewet, afgevoerde tonnage, de
CO2 besparing en de MVO focus

Hier geven we onder andere vorm aan door:
-	Medewerkers te instrueren om te rijden volgens Het Nieuwe
Rijden principe
- Personenwagens om te ruilen voor energiezuinige auto’s
- Heftruck vervangen van diesel door LPG
- Aanschaffen vrachtwagen Euro 6
- Inkopen van TRAXX-diesel, besparing van 3,6%
-	Voor 100% van het elektraverbruik groene certificaten van
Nederlandse Windenergie in te kopen
- Aanschaffen van energiezuinige apparatuur en gereedschap
- Plaatsen van bewegingssensoren
-	Vervangen van de oorspronkelijke verlichting voor LED verlichting
- Aanleg van zonnepanelen op onze vestigingen
Onze grootste impact zit eigenlijk in het werk dat we doen. Door
recycling van afval hoeven minder (edel)metalen gedolven te
worden.

Samen met u, één van onze stakeholders, zullen we in gesprek blijven gaan
om te kijken waar we samen een balans kunnen vinden tussen een gezond
bedrijfsrendement (profit), een beter milieu (planet) en optimaal welzijn van de
medewerkers en de maatschappij (people). ‘Afval heeft toekomst!’ en wij hopen
dat u hier met ons aan mee wilt werken. Heeft u vragen en/of suggesties dan
kunt u altijd contact met ons opnemen.

