PHB De Combi en duurzaamheid
We gebruiken de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties om onze inspanningen op het
gebied van duurzame ontwikkeling weer te geven. De Verenigde Naties hebben bij het vaststellen van deze 17
categorieën een groot doel voor ogen gehad: van de wereld een betere plek te maken in 2030. Bij PHB de Combi
dragen wij daar, in het klein, ons steentje aan bij. Vele kleine initiatieven dragen tezamen immers ook bij aan een groot
doel!

Een aantal voorbeelden van onze duurzame initiatieven lichten we onderstaand toe:

We ondersteunen diverse activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen. De Sallandse
Wandelvierdaagse is hier een goed voorbeeld van maar ook Alphe d’HuZes, ADRA Nederland
(noodhulp en ontwikkelingssamenwerking wereldwijd) en stichting CliniClowns. Voor onze
medewerkers maken we het makkelijk om gezonde keuzes te maken. Zo hebben we wekelijks een
verse fruitmand vol met lokaal geteeld seizoensfruit.

Ons kantoor in Elst heeft Energielabel A. We hebben hier 70 zonnepanelen op het dak, jaarlijks
levert dit circa 14.500 kWh op. Momenteel zijn we bezig met uitbreiding hiervan. De verlichting
op ons kantoor werkt op bewegingssensoren, per ruimte. Er brandt dus geen licht als er niemand
in die ruimte aanwezig is.

PHB De Combi doet veel op het gebied van Social Return. We hebben meerdere medewerkers
in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun werkpakket wordt afgestemd op zijn of
haar persoonlijke mogelijkheden zodat zij een mooie toegevoegde waarde leveren aan de
organisatie.

In onze eigen milieustraat scheiden we zoveel mogelijk afvalstromen. Wij treden in
gesprek met onze leveranciers om het verpakkingsmateriaal te minimaliseren en zo
makkelijk mogelijk gescheiden af te kunnen voeren. In 2019 hebben we zo
bijvoorbeeld 180m3 piepschuim separaat ingezameld.

Ons leasebeleid stimuleert werknemers te kiezen voor een elektrische of hybride
auto. Hierdoor hebben we al 17% CO2-uitstoot bespaard. We hebben 7
oplaadpunten op het parkeerterrein bij ons kantoor die met groene stroom worden
gevoed. We stimuleren onze medewerkers om paperless te werken, zo veel
mogelijk digitaal te doen en zo min mogelijk te printen. Een voorbeeld hiervan zijn
onze monteurs, zij werken met tablets waarop ze hun werkbonnen te zien krijgen
en klanten ondertekenen digitaal voor akkoord na het afronden van de
werkzaamheden.

Plastic komt helaas in grote hoeveelheden in onze oceanen terecht. Op kantoor
gebruiken we geen plastic koffiebekers maar gewone stenen herbruikbare mokken.
Dit reduceert het plastic afval wat wij als bedrijf produceren.

PHB De Combi heeft een samenwerking met Slim & Schoon Onderweg. Samen
kijken we hoe we als bedrijf duurzamer met onze mobiliteit kunnen omgaan. Met
ons moederbedrijf PHB Deventer werken we samen aan Duurzaamheid en
Innovaties. We hebben bijvoorbeeld het MVO-certificaat “de MVO-Wijzer”
behaald en zijn ISO14001:2015 (milieuzorg) en FSC® (duurzaam hout)
gecertificeerd. Door middel van werkgroepen onderzoeken we trends en
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Met deze kennis
en ervaring kunnen we onze opdrachtgevers adviseren bij het maken van bewuste
keuzes op dit vlak zodat we gezamenlijk bewegen naar een energie neutrale
gebouwde omgeving in 2050.

