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ENVIRONMENTAL POLICY

MILIEUBELEID

“Wij doen zaken met respect voor het milieu. 
Een economie die haar noodzakelijke natuurlijke 
evenwichten verwaarloost, brengt ieders job in gevaar.”

ManpowerGroup Belux houdt bij haar ontwikkeling rekening met het milieu.
Door de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen, willen we bijdragen aan de opkomst 
van een koolstofarme economie.
 
We hebben gebieden geïdentificeerd waar de impact op het milieu en het potentieel voor verbetering het 
hoogst zijn. Onze initiatieven richten zich op de gebieden met de grootste impact:
• Verminderen van energieverbruik en resulterende emissies in onze kantoren, dankzij 

bewustmakingsprogramma’s, energie-audits, de vervanging van elektronica en de verlichting en 
consolidatie van datacenters.

• Verminderen van de impact van reizen en zakenreizen door te investeren in virtuele vergader- en 
samenwerkingsplatforms, met een vloot van voertuigen die een reducerende impact op de CO2-uitstoot 
hebben en het luchtverkeer beperken. Daarnaast wordt er een innovatief mobiliteitsplan opgesteld.

• Verminderen van kantoorafval door de dematerialisatie van papieren media bij onze klanten. Dit doen 
we door minder te printen en zoveel mogelijk te recycleren, alsook door kantoormeubelen of computer- en 
elektronische apparatuur te schenken aan goede doelen. We sensibiliseren alle belanghebbenden voor 
het milieu.

We informeren en sensibiliseren al onze stakeholders over milieukwesties.
Milieubewust zijn, betekent meewerken aan de wereldwijde inzet van ManpowerGroup voor een 
duurzame ontwikkeling en ijveren voor een betere toekomst voor iedereen.
 

Philippe Lacroix
Managing Director ManpowerGroup BeLux www.manpowergroup.be
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ONZE MILIEUDOESTELLINGEN VOOR 2021
Door de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen, willen we bijdragen aan de 
opkomst van een koolstofarme economie en werk voor de toekomst van alle mensen.

Mobiliteit/Bedrijfswagens: 
• Vermindering van de CO2-uitstoot met 10% (100 g tot 90 g).
• Het aantal afgelegde kilometers met 10% verminderen door het gebruik van alternatieve 

vervoerswijzen te stimuleren.

Paperless company:
• 90% (i.p.v. 80%) van de verzendingen extern versturen via elektronische weg.
• Afdruk op de lokale printers verminderen met 20%.

Eco-beheer:
Behalen van het Label Ecodynamische Onderneming/Brussels Hoofdstedelijk Gewest om onze 
best practices m.b.t. het ecobeheer te versterken (afval/energie/reizen/aankoop/...).


