DUURZAAMHEIDSVERKLARING

De HC Groep onderkent dat duurzame bedrijfsvoering
uitsluitend kan worden bereikt wanneer de drie aspecten
van duurzaamheid in de juiste balans worden ingevuld en
gerespecteerd:
People (mensen) | Planet (milieu) | Profit (waarde)
We onderzoeken de mogelijkheden om onze bedrijfsvoering,
producten, activiteiten en samenwerking met leveranciers
en onderaannemers op een duurzame manier in te richten.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in
onze strategie en beleid.
DUURZAME SAMENWERKING
De HC Groep handelt in volledige overeenstemming met
internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving,
oals die van toepassing is op haar bedrijfsactiviteiten en is
in het bezit van alle daartoe noodzakelijke geldige, officiële
documenten (vergunningen en certificaten). We hebben
een proactieve benadering bij het alsmaar reduceren van
milieubelastende aspecten van onze bedrijfsvoering, inclusief
reductie van emissies, geluid, afval, energie- en brandstofverbruik, gebruik van gevaarlijke stoffen en beslag op
natuurlijke hulpbronnen. De HC Groep beschikt in dit
verband over een duidelijk beleid en verwerkt zijn doelstellingen in het milieumanagementsysteem.
RESPECT VOOR WERKNEMERS
De HC Groep onthoudt zich van het direct of indirect
tewerkstellen van kinderen voor zover daarbij sprake is
van schending van de conventies 138 en 182 van de ILO:
International Labor Organization. We onthouden ons van
iedere vorm van gedwongen tewerkstelling van werknemers.
Discriminatie op basis van ras, nationaliteit, sociale of etnische
achtergrond, leeftijd, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of andere onderscheidende kenmerken wordt
door ons niet getolereerd. We voeren ten opzichte van onze
collega’s een eerlijk en consistent primair en secundair
arbeidsvoorwaardenbeleid.

RESPECT VOOR HAAR OMGEVING
De HC Groep hanteert een proactieve benadering bij het
vastleggen en handhaven van normen en waarden op het
gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er vindt een
regelmatige evaluatie plaats van verkregen informatie door
inspecties, audits en bevindingen. Middels procedures die zijn
vastgelegd in ons milieumanagementsysteem, het VCA-handboek, de verschillende kwaliteitssystemen en het nood- &
bedrijfshulpverleningsplan wordt er systematisch geëvalueerd
wat de mogelijke consequenties met betrekking tot veiligheid,
gezondheid en milieu zijn voor onze medewerkers, partners,
omgeving en omwonenden. Daarna worden verbeteringen
aangebracht. Met onze CO2 footprint hebben wij onze
CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt en werken wij aan een
verdere reductie.
De HC Groep heeft al vele producten en systemen geïntroduceerd waarmee het energiegebruik en de CO2 uitstoot
gereduceerd kunnen worden. Duurzame en/of recyclebare
materialen worden toegepast en de toepassing van gevaarlijke stoffen wordt uitgesloten. Middels deze innovatieve
producten en systemen wil en kan de HC Groep een
substantiële bijdrage leveren aan projecten die BREEAM
of LEED gecertificeerd worden.
BETROKKENHEID MET DE SAMENLEVING
De HC Groep is nationaal, maar ook internationaal,
betrokken bij de samenleving. Als duurzaam partner van
Homeplan leveren we een financiële en fysieke inspanning
om een huis, thuis en toekomst te bieden voor de allerarmsten in de wereld. Dichter bij huis werken we al jaren samen
met diverse scholen waar we als gastdocent kennis delen
en bieden we studenten de kans om kennis en ervaring bij
onze bedrijven op te doen. Arbeidsgehandicapten en oudere
werklozen krijgen de kans om binnen De HC Groep weer
een onderdeel uit te maken van het arbeidsproces zodat
ook zij met trots een bijdrage kunnen leveren aan die betere
maatschappij.
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