Milieubeleid

EMAS
behalen

Waar dromen we van?
De RJV houdt zich, samen met een aantal bijzondere
vakantiekassen, bezig met vakantieduur en vakantiegeld. We zijn een
openbare instelling voor sociale zekerheid, maar dat belet ons niet te dromen.
Onze droom is om iedereen een ontsnappingsmoment te garanderen. We willen
mensen en samenleving zuurstof en inspiratie geven. We willen bijdragen aan de
geestelijke en lichamelijke gezondheid. En daar zijn we fier op.
Deze droom vertaalt zich in het woord duurzaamheid en wel op drie manieren:
> We willen bijdragen aan een duurzame samenleving. We voelen ons daartoe verplicht aan
toekomstige generaties en willen dat onze voetafdruk naar beneden gaat.
> We willen een duurzame relatie met onze klanten uitbouwen. Opdat die klanten op ons kunnen
rekenen, moeten we zorgen voor duidelijkheid en transparantie.
> En we willen op een duurzame wijze omgaan met het personeel. We zijn bekommerd om het geluk van
onze mensen. Alleen gelukkige mensen doen hun job zoals het hoort.

Het engagement van de RJV voor het milieu
De RJV heeft een relatief beperkte impact op het milieu, maar de indirecte impact mag zeker niet genegeerd
worden. Door een efficiënt beleid kan die miniem blijven.
De RJV verbindt zich ertoe een milieumanagementsysteem in te voeren, overeenkomstig het Europese reglement
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
Door een constant verbeteringsproces zal de milieuwetgeving nageleefd worden en elke vervuiling voorkomen
worden. De milieuanalyses zullen de prioriteiten aangeven, die de basis zullen vormen van actieprogramma’s.
De RJV zal zich op die manier aanpassen aan het federaal beleid.

Hoofdlijnen van het milieubeleid
Het milieubeleid van de RJV beoog:
Efficiënt werken

Vernieuwen

• Papierverbruik beperken door zo veel mogelijk paperless te
werken en de digitalisering te bevorderen;
• Energieverbruik (gas en elektriciteit ) en waterverbruik beperken;
• Afvalscheiding verbeteren en de productie van afval voorkomen;
• HVAC-systeem opvolgen en de kwaliteit van de omgevingslucht
verbeteren;
• Mobiliteitsbeleid verbeteren (een bedrijfsverplaatsingsplan
uitvoeren en het telewerk promoten);
• Personeel verantwoordelijk maken voor milieukwesties;
• Grondvervuiling voorkomen;
• Aanzetten tot duurzame voeding.

• Samenwerken in synergie
met andere OISZ en
overheden;
• Een werkgroep rond
duurzame ontwikkeling
oprichten;
• Eco-consumptie
(duurzame
overheidsopdrachten);
• Raadplegen van en
communiceren met onze
stakeholders.

Dit beleid werd aangevat na de verhuis naar het nieuw gebouw.
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