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DUURZAAMHEID
De wereldbevolking neemt dus in razend tempo toe. De verwachting is dat onze aarde
tegen 2050 rond de 10 miljard mensen een fatsoenlijk leven moet bieden.
.
We zullen worstelen met de klimaat-, energie-, water- en voedselvoorziening en de
schaarste aan land en grondstoﬀen. Onze aarde zal in staat moeten zijn om al die
mensen te huisvesten zonder alle energiebronnen volledig uit te putten.
.
Protect and Care wil ook zijn steentje bijdragen en streeft naar een duurzaam bedrijfsmodel van ecologisch ondernemen. Duurzame ontwikkeling is een kernpijler in de
strategie van onze organisatie.
.
Het meest tastbare kader voor de mondiale duurzaamheidsuitdagingen en oproepen
tot actie worden beschreven door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

DUURZAAMHEID ONTWIKKELINGSDOELEN
Duurzame ontwikkeling is een kernpijler in de strategie van onze organisatie.
Protect and Care richt zich op vier duurzame ontwikkelingsdoelen:
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GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

EEN AANGENAME WERKOMGEVING
Gezellig ingerichte ruimtes: magazijn met toilet/douche, burelen, grote vergaderruimte,
huiselijke keuken en eetplaats, faciliteiten, tuintje met nodige voorzieningen.
ERGONOMISCHE WERKPLEKKEN
.
Open burelen met in hoogte verstelbare schermen en degelijke bureaustoelen voor
een optimale zithouding. Inpak en werktafels op ideale werkhoogte in de magazijnen.

EEN GEZONDE WERKOMGEVING
.
Onze burelen zijn voorzien van natuurlijk licht, lucht, gestuurde zonnewering & temperatuurregeling, ventilatie & CO² meter. Groenbeplanting in burelen voor extra zuurstof.
Magazijn voorzien van lucht & licht door grote lichtstraat met ventilatieluik.
.
ROOKVRIJ
Volledig rookvrij.
DRINKS AND FOOD
Voorziening van geﬁlterd en gekoeld water, warme maaltijden, fruit en snacks.
In samenwerking met Oceanic en Fruit @ Work
HYGIENE
Dagelijks, wekelijks en maandelijks onderhoudsplan voor optimale hygiëne.
VEILIGHEID
Duidelijke signalisatie voor optimale werking.
Actieve opvolging om een veilige werkomgeving te creëren.
Corrigerende en preventieve maatregelen.
Opleidingen voor EHBO, elektriciteit en heftruck.
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BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Protect and Care heeft een duidelijke ambitie om het energieverbruik te verminderen

ZONNEËNERGIE
.
Protect and Care vermindert de CO2-uitstoot door
gebruik te maken van de zon & heeft geïnvesteerd
in zonnepanelen voor een vermogen van meer dan
750 WP. We blijven gestructureerde stappen zetten
op het gebied van energie-eﬃciëntie.
.
Onze ambitie is om ons bedrijfsgebouw zelfvoorzienend te maken op energie.
.
EXTRA DAKISOLATIE
.
De magazijnen zijn voorzien van een dubbele dakisolatie PIR totaal dikte 14 cm en witte dakdichting
type coolroof. Dit zorgt ervoor dat er in de winter
geen verwarming en in de zomer geen airco nodig
is.
LICHTSTRAAT
.
Er is eveneens een grote ’heatstop’ lichtstraat in
het dak geplaatst met een gestuurde ventilatieklep.
Zo is er steeds natuurlijk licht en lucht
.

LED-VERLICHTING
.
Werd zowel in de kantoren als in de magazijnen
geïmplementeerd, combinatie met bewegingssensoren waar kon.
.
EXTERNE ZONNEWERING
.
Er is geïnvesteerd om externe, gestuurde zonnewering te plaatsen bij het kantoorgebouw.
Op die manier is er minder tot geen cooling nodig bij hoge temperaturen.
.
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EERLIJKE WERKPLEK EN ECONOMISCHE GROEI

ONZE BIJDRAGE
.
We bieden volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen en
willen ieder talent in de maatschappij benutten. Daarom streven we naar bevordering
van aanhoudende, inclusieve en duurzame groei.
.
We creëren eerlijke banen waarbij het welzijn van onze mensen voorop staat, zowel in
het werk als de werksfeer. We zorgen ervoor dat er op een eerlijke en waardige manier
met elkaar omgaan wordt.
.

ZORG VOOR MEDEWERKERS
.
Medewerkers moeten niet alleen veilig kunnen werken, maar zich ook goed voelen.
Daarom geven we extra aandacht aan integriteit. Op deze wijze wil Protect and Care
hun medewerkers stimuleren om zaken bespreekbaar te maken en te melden.
.
Iedereen speelt een rol in het creëren van een veilige en prettige werkplek.
.
’Teamwork makes the dream work’
.
PERSONEELSBELEID
.
Protect and Care is een dynamisch bedrijf met een sterke strategische visie en een
professioneel beleid. Een team met een hoog no-nonsense-gehalte en een resultaatgerichte werksfeer, met ruimte voor vernieuwende inbreng en persoonlijke ontwikkeling.
Een sterk teamspirit gevoel in een familiale bedrijfscultuur waar mensen centraal staan,
maar waar ook plaats is voor FUN met evenwicht tussen werk en gezin.
.
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VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

RECYCLAGE

.

Protect and Care is op zoek naar manieren om de
verpakking te optimaliseren & te minimaliseren door
- verpakkingen zoveel als mogelijk te hergebruiken:
zowel dozen als vulmateriaal.
.
- pallets te hergebruiken,indien nodig te herstellen.
- samen met klanten, leveranciers en transportbedrijven en leveranciers te zoeken naar de beste
oplossing om zo weinig mogelijk verpakking te
gebruiken.
.

AFVALBEHEER
.
Goed afvalbeheer draagt bij aan een kleinere
voetafdruk. Bij Protect en Care wordt alle afval
zoveel als mogelijk gesorteerd, dit in samenwerking met Vanheede Environment Group.
PMD, papier, cartridges, hout, glas, straps,
etensresten voor de dieren,...
.

OPTIMALISEREN VAN HET TRANSPORT
.
- Geoptimaliseerde palletbouw en ruimtebenutting in
de vrachtwagens.
.
- Tools gebruiken om de vullingsgraad van de vrachtwagens en containers die onze magazijnen verlaten
te optimaliseren.
.
- Eﬃciëntie in transportbeheer gebruiken: groeperen
van verzendingen: GLS,...
.
Onze duidelijke en dagelijkse ambitie is om de Co2voetafdruk te reduceren.
.
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