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Managementverklaring duurzaamheid en CO2-Prestatieladder 

Betreft de organisatie Vrij Holding B.V. lees AH Vrij 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor AH Vrij geen loze kreet. AH Vrij wil 
voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor een meer energie- en milieuvriendelijke manier 
van werken. AH Vrij streeft naar een continue verbetering en implementeert voorstellen die zorgen 
voor extra energiereductie en een positieve invloed op het milieu.  
 
Onze toekomstvisie is ambitieus: in 2025 willen we voor onze vestinglocatie zelfvoorzienend zijn in 
onze energiebehoefte. Dat betekent dat we in de toekomst voor de bedrijfsgebouwen en activiteiten 
op de bedrijfslocatie geen energie meer inkopen. 
 
Ter bevordering van kennis en bewustwording bij medewerkers betreffende het milieu, besteedt AH 
Vrij zorg aan voorlichting, opleiding en kennisdeling. In principe is iedere medewerker 
medeverantwoordelijk voor de uitvoering van een succesvol milieubeleid.  
 
Het energiebeleid wordt in de praktijk bepaald door: 
o Het opstellen van ambitieuze doelstellingen en streefcijfers die jaarlijks door de directie worden 

beoordeeld en indien nodig bijgesteld. 
o Elke doelstelling wordt getoetst op doeltreffendheid, financiële haalbaarheid, andere wettelijke 

eisen en belangrijke milieuaspecten. 
o Het energieverbruik wordt op organisatieniveau geregistreerd en daarmee inzichtelijk gemaakt 

voor medewerkers en derden. 
o Directie stelt financiële middelen beschikbaar om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren. 
o Voorstellen medewerkers of derden die bijdragen aan vermindering van het energieverbruik 

worden getoetst aan haalbaarheid en effectiviteit. 
 
Duurzaamheid:  
o Recyclen van groenafval tot biomassa  
o Uitvoeren van duurzaam onderhoud.  
o Inzetten van nieuwe milieuvriendelijke voertuigen en technieken. 
o Stimuleren en bevorderen van hergebruik materialen. 
o Inzetten van duurzame energie.  
 
 
Vrij Holding B.V. zal de relevante wetgeving en eisen van de autoriteiten op het gebied van energie en 
milieu naleven. Deze beleidsverklaring staat iedereen ter beschikking en wordt op de website 
gepubliceerd en jaarlijks beoordeeld. 
 
Wij nodigen iedereen uit om ideeën en suggesties met ons te delen. U kunt uw ideeën naar ons e-
mailen op info@ahvrij.nl. Zo kunnen we gezamenlijk energie besparen en daarmee een bijdrage 
leveren aan een beter milieu. 
 
Deze verklaring is 3 jaar geldig   
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