Beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen
Rosenberg Ventilatoren B.V. ( verder: Rosenberg ) is betrokken bij maatschappelijk
verantwoord ondernemen ( verder: mvo ) en hebben dit vastgelegd in een KVGM
beleidsverklaring in de ISO (versie:9001-2008 ) en VCA (versie: 2008-05 ).
Het KVGM beleid van Rosenberg is erop gericht te waarborgen dat haar producten en
diensten voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers en in overeenstemming zijn met de van
toepassing zijnde voorschriften, richtlijnen, specificaties en de geldende wet- en regelgeving.
Kwaliteit:
Rosenberg heeft zich al jarenlang toegelegd op de ontwikkeling en productie van meer
duurzame luchtbehandelingskasten; kunststof kasten. Deze kunststofkasten hebben qua
productie eenzelfde belasting op het milieu, maar gaan vele langer mee, hebben een betere
isolatiewaarde, minder onderhoud nodig en zijn milieuvriendelijker te recyclen dan de
reguliere stalen kasten. De onderdelen en grondstoffen die benodigd zijn voor de productie
worden waar mogelijk ingekocht bij leveranciers die milieu en duurzaamheid hoog in het
vaandel hebben staan.
Veiligheid:
Het streven van Rosenberg is er voortdurend op gericht de veiligheid te verbeteren door de
benodigde opleidingen / trainingen / instructies te verzorgen of te laten verzorgen, zodat
kennis en kunde geborgd blijft.
Gezondheid:
Het beleid van Rosenberg is het ten alle tijden te voorkomen van beroepsziekten, ongevallen
en materiële- en milieuschade. Recent is geïnvesteerd in een veel betere stofafzuiging in de
werkplaats.
Milieu:
Rosenberg heeft in 2008 een milieukeuring van de milieudienst Zuidoost-Utrecht gehad en is
door deze dienst goed bevonden. Met EMB Instituut voor energie en milieu is een contract
afgesloten waarbij er continue gekeken wordt hoe de gebruikte energie verlaagd kan worden.
Voor medewerkers wordt vervoer per openbaar vervoer of fiets aangemoedigd. Rosenberg
heeft green lease auto’s en de vrachtwagen van Rosenberg voldoet aan de euro 5 norm.
Verdere maatregelen welke zijn genomen zijn o.a. gescheiden afval inzameling,
energiezuinige verlichting in de werkplaatsen, werken met zoveel mogelijk gerecycled papier
en postverzending zoveel mogelijk vervangen door e-mailverkeer.
Nieuwe ontwikkelingen op milieugebied word door Rosenberg nauwlettend in de gaten
gehouden zodat wij dat meteen in ons milieubeleid kunnen updaten.

