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Duurzaamheidsverklaring Amega Groep
Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in de filosofie van Amega Groep.
De vraag naar mobiliteit stijgt nog steeds, maar de brandstofprijzen stijgen ook, de bereikbaarheid verslechtert en mobiliteit heeft een directe impact op het milieu. Vanuit Amega zetten we
in op duurzaamheid. We concentreren ons op slimme mobiliteit, waarbij keuzevrijheid, flexibiliteit en milieuvriendelijkheid voorop staan. Wij ontzorgen klanten door een heldere en kordate
service te bieden.

Ambitie
Amega Groep wil voor de regio Dordrecht de partner in automobiliteit zijn op het thema
duurzaamheid. Wij adviseren en inspireren onze klanten om de beslissende stappen naar een
duurzame mobiliteitsoplossing te zetten.

missie
Het bieden van totale mobiliteitsoplossingen voor onze klanten, gericht op het
minimaliseren van de impact op het milieu,
zonder de duurzaamheid binnen onze
eigen organisatie uit het oog te verliezen.
doelstelling
In 2020 de gemiddelde CO2 uitstoot van
de nieuw ingezette auto’s onder de 95
gram en voor bedrijfswagens onder de 147
gram per kilometer*.
* Conform Europese richtlijnen

Wat mag u van ons verwachten?
Excellent

Amega Groep neemt zijn verantwoordelijkheid,
óók op het thema duurzaamheid.

Verantwoordelijk

Amega Groep streeft naar excellentie,
met totale mobiliteitsoplossingen.

Amega Groep is flexibel en speelt adequaat in
op maatschappelijke trends.

Flexibel
Partner in
duurzaamheid
“Garantie voor
onbezorgde
automobiliteit”

Beleid
Een stuurgroep bewaakt de implementatie van het beleid. Het formuleren van een eigen missie is de eerste stap, maar essentieel voor het succes is
het intern borgen van het thema. Voor 2013-2015 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:
• Verduurzamen eigen organisatie
		 - voldoen aan alle milieu gerelateerde wetten en voorschriften;
		 - doorontwikkelen van ons inkoopbeleid op duurzaamheid;
		 - analyseren van het interne mobiliteitsgebruik en stimuleren van efficiënte alternatieven;
		 - verstandig omgaan met energie;
		 - inkopen van groene stroom;
		 - onze hoofdvestiging in Dordrecht is BOVAG Erkend Duurzaam+ gecertificeerd, doelstelling om in totaal 4 vestigingen te certificeren voor 2015;
		 - afval; zoveel mogelijk reduceren, hergebruiken en recyclen.
• Mobiliteit
		 - jaarlijks trainen van medewerkers op duurzaamheid in het algemeen en duurzame mobiliteit in het bijzonder;
		 - actief communiceren met onze stakeholders;
		 - transparant communiceren over de status van onze doelstelling;
		 - ontwikkelen van innovatieve diensten op het gebied van duurzame mobiliteit;
		 - onze klanten pro-actief adviseren over slimme mobiliteit.

Tot slot
Wilt u meer weten over ons beleid of heeft u een vraag? Neem dan contact op voor een verdere toelichting.
Dordrecht, november 2013
Directie Amega Groep
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