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Milieubeleid Allinq Groep 

Motivering 

Allinq staat voor continuïteit door het leveren van relevante waarde aan de ontwikkeling 

van haar klanten, medewerkers, toeleveranciers en de maatschappij. Als 

telecominfrastructuur specialist levert zij meerwaarde door een betrouwbare en 

innovatieve business partner te zijn voor (telecom-) netwerkeigenaren.  

Nu, morgen en daarna! 

 

Zij ziet het als haar taak en plicht te streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting 

door de energie emissies (elektriciteit, gas-  en brandstofverbruik), afvalstromen en milieu-

incidenten/klachten te registreren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. 

 

Beleid  

Wij streven naar continue verbetering van de energie-efficiency van onze processen en het 

beheersen en reduceren van de impact van onze activiteiten op het milieu. We geven hier 

actief invulling aan door het milieubeleid te conformeren aan de eisen van de ISO14001 

en de CO2 Prestatieladder. Alle Nederlandse bedrijfsonderdelen vallen onder de scope van 

beide certificaten  

 

Voor wie? 

De zorg voor het milieu is de verantwoordelijkheid voor iedereen die werkzaam is bij de 

Allinq Groep. Door samen invulling te geven aan dit beleid kan succesvol gewerkt worden 

aan het uitbouwen van de organisatie als een milieuvriendelijk bedrijf. Iedere werknemer 

wordt dan ook geacht dit beleid te kennen en uit te voeren en zal de daartoe benodigde 

kennis en middelen krijgen. 

 

Uitgangspunten 

- Waar mogelijk en zinvol wordt maximaal gebruik gemaakt van duurzame energie 

en alternatieve brandstoffen.  

- Waar mogelijk en zinvol worden energiebesparende maatregelen toegepast. 

- Waar mogelijk en zinvol wordt gekeken hoe afvalstromen kunnen worden beperkt. 

- De processen zijn zo opgesteld dat milieu-incidenten kunnen worden voorkomen of, 

indien nodig, kunnen worden beheerst.  

- Het beleid moet gerealiseerd worden binnen de budgettaire mogelijkheden van de 

organisatie.  

- Jaarlijks wordt dit beleid getoetst aan de ontwikkelingen met betrekking tot de 

relevante wet- en regelgeving en branche normen en waar nodig aangepast. 

- Bij het opstellen van de milieudoelstellingen en bij de actualisatie hiervan wordt 

rekening gehouden met dit beleid en met de actuele stand van de techniek. 

- De Allinq Groep streeft naar verduurzaming van de keten door samen met 

opdrachtgevers en leveranciers op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen die 

bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de betrokkenen. 

- De Allinq Groep streeft naar de verduurzaming van de gehele sector door deelname 

aan netwerken en branchebijeenkomsten. 
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Doelstellingen 

De Allinq Groep heeft zich ten doel gesteld om: 

- de totale CO2 uitstoot in 2020 met tien procent te hebben gereduceerd ten 

opzichte van de uitstoot in 20161. De focus ligt hierbij vooral op het reduceren 

van de CO2 uitstoot als gevolg van het elektriciteits- en gasverbruik in de panden 

en het wagenpark. 

- de afvalstromen waar mogelijk te reduceren en een zo groot mogelijk deel te 

recyclen, het ISO14001- en het CO2 bewust certificaat, niveau 3, te behouden. 

 

 

Communicatie 

Dit beleid is inzichtelijk voor iedereen die voor of namens de Allinq Groep werkzaam is, 

voor opdrachtgevers, leveranciers en voor het publiek. 

 

 

Namens de directie van de Allinq Groep 

 

 

  

Wim Beukers 

CEO 

  

 

                                           
1 De reductiedoelstelling is omzet gerelateerd. 


