VERKLARING DUURZAAM
ONDERNEMEN AMEGA GROEP
Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in de filosofie van Amega Groep. De vraag naar mobiliteit stijgt nog
steeds, de bereikbaarheid verslechtert en mobiliteit heeft een directe impact op het milieu. Het is onze missie onze
klanten te begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Wij adviseren en inspireren onze klanten om de
beslissende stappen naar duurzame mobiliteitsoplossingen te zetten. Maar u mag meer van ons verwachten, ook
voor onze eigen onderneming hebben wij duurzaam ondernemen op de agenda staan. Duurzaam ondernemen begint
bij onszelf, vanuit 3 pijlers is ons strategie duurzaam ondernemen opgezet. Binnen deze 3 pijlers hebben we 9 doelen
geformuleerd.

VISIE
Voor onze klanten duurzame mobiliteitsoplossingen mogelijk maken.

MISSIE
Onze klanten begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit met verplaatsingen die minimale impact
hebben op mens en milieu.

Mobiliteitspartner
Wij reduceren onze CO2 footprint van het verkocht wagenpark met 49%1 in 2030:
1. Wij ontwikkelen innovatieve diensten op het gebied van slimme, duurzame mobiliteit en zijn betrokken bij lokale
initiatieven en pilots
2. Wij trainen onze medewerkers elke twee jaar op duurzaam ondernemen
Duurzaam verantwoorde bedrijfsvoering
Al onze vestigingen zijn Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd:
1. Wij stellen jaarlijks onze CO2 footprint op
2. Wij reduceren ons energieverbruik met 49% per productief uur in 2030 (t.o.v. 2013) en wij zijn in 2030 CO 2
neutraal
a. Wij passen energiebesparende maatregelen toe binnen onze bedrijfsvoering
b. Wij wekken 10% van ons elektra verbruik zelf op in 2030
3. Wij recyclen ons afval zoveel mogelijk en reduceren ons verpakkingsmateriaal
Maatschappelijke betrokkenheid
Wij zijn betrokken bij onze medewerkers en de maatschappij:
1.
2.
3.
4.

Ons ziekteverzuim ligt elk jaar onder het landelijk gemiddelde van onze sector
Wij steunen jaarlijks goede doelen en zijn actief betrokken
Wij zijn aangesloten bij de regionale initiatieven over duurzame, slimme mobiliteit en bereikbaarheid
Wij hebben een actief fietsbeleid om medewerkers te stimuleren met de fiets te reizen
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