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Polvo is begonnen aan het bouwen van de weg naar een duurzaam bestaan.
In onderstaande “Roadmap” is te zien welke wegen Polvo reeds heeft bewandeld
voor een duurzaam MVO beleid en welke wegen er nog worden ingeslagen.

In de toekomst zal Polvo zich gaan richten op het verbeteren van haar activiteiten met
een gewaardeerd milieumanagementsysteem. Verder zullen de mogelijkheden rondom
het duurzaam verzenden van producten worden verbeterd.
In 2018 zijn de verzendkratten bij de klanten geïntroduceerd en zal dit de komende jaren
verder worden uitgebouwd. Het doel hiervan is om klanten te motiveren de kratten te verkiezen
boven het gebruik van kartonnen dozen als inpakmethode en het afval te reduceren.
Polvo zal het belang van recyclen actief gaan communiceren naar haar klanten en werknemers,
om zo een bijdrage te leveren aan milieu en natuur. Polvo B.V. zal de komende jaren emissie
en C0² uitstoot verminderen, door de toegepaste leverkalender verder uit te bouwen
Polvo en haar bedrijven zullen in het MVO beleid innovatieve maar duurzame producten
promoten en zonnepanelen toevoegen in het assortiment. Tot slot zal er een focus worden
gelegd op het emissieloos vervoer binnen de distributiekanalen van en naar onze vestigingen.

Fietsplan

Werkgelegenheid voor mindervaliden

(personeel motiveren om fietsend
naar het werk te gaan d.m.v. het fietsplan)

Goede doelen ondersteunen

Werknemerstevredenheid

(arbeidsmogelijkheden vergroten
voor personen met een handicap)

Afvalreductie stimuleren

Administratieve verbetering

(start kunststof kratten implementatie)

(facturering van leveranciers
digitaliseren)

Afval scheiden

Elektronisch gegevens uitwisseling

( personeelmanagement a.d.h.v.
tevredenheidsonderzoek)

(scheiden van afval volgens
het landelijk afvalbeheerplan)

(start elektronisch datavoorziening met
klanten en leveranciers)

Doorgroeimogelijkheden

Broeikasgasemissie verlagen

100% energieneutrale magazijn

(personeel opleiden om intern
door te kunnen groeien)

People

(start proces van digitaal
factureren naar klanten)
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(eigen energievoorziening
d.m.v. zonnepanelen)
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C0² uitstoot verminderen

ISO 14001

(groen wagenpark)

(volledig voldoen aan het
mileumanagementsysteem)

Emissie reduceren

Afvalreductie stimuleren

( implemenatie van leverkalender
opschalen)

(implementatie van kunststof kratten
bij klanten opschalen)

Bewustwording duurzaamheid

Elektronisch gegevens
uitwisseling

(Actief communiceren van recyclebeleid naar personeel en klanten)

People

Duurzame producten

( klanten adviseren over innovatieve
producten)

Duurzame energievoorziening
(klanten adviseren op gebied van
zonnepanelen)

Emissieloos vervoeren

(emissieloos vervoeren implementeren)

( Elektronisch datavoorziening met
klanten en leveranciers vergroten)
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samen op weg naar een
duurzamere toekomst!

LEYS · HOLTGREFE · KRUYT · LEKKERKERKER · VAN DER STAD · DUBSON
KOBAM · DE SCHAKEL · ZWAARD · HENDRIKS · VAN DEN HAM · VAN ENCKEVORT

