MVO beleid Apollo Vredestein B.V.
“Designed to protect you” is het uitgangspunt in het MVO beleid van Apollo Vredestein B.V.. Wij spreken
hiermee uit een duidelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen richting de gebruikers van onze producten,
onze werknemers, maar ook richting de omgeving en de maatschappij waarvan wij deel uitmaken. Een
verantwoordelijkheid om producten te vervaardigen die ons allen veilig thuis brengen. Maar ook een
verantwoordelijkheid deze producten op een veilige en verantwoorde wijze te ontwikkelen, te vervaardigen,
te transporteren en her te gebruiken. Veilig in de breedste zin van het woord waarin eenieders gezondheid
centraal staat en het ons omringende milieu gerespecteerd wordt. De drie kernthema’s van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, People, Planet en Profit, staan centraal in ons beleid.
People
Bij Apollo Vredestein staat de medewerker centraal, omdat het succes van de onderneming primair afhangt
van flexibiliteit, kwaliteit en motivatie van onze medewerkers. Apollo Vredestein acht het van groot belang
voortdurend te investeren in hun verdere ontwikkeling. De kwaliteit en tevredenheid van onze medewerkers
bepaald het onderscheidend voordeel op de concurrentie. Interdisciplinaire samenwerking vormt de sleutel
voor het succes van onze onderneming.
Planet
Het voldoen aan alle relevante milieu wetgeving is een vereiste en een verplichting in alle lagen van ons
bedrijf.
Bij de ontwikkeling van onze producten worden middels een verantwoorde keuze van de grondstoffen en
materialen, de milieubelasting en gezondheidsrisico’s geminimaliseerd. Hierbij wordt rekening gehouden
met de gehele levenscyclus van de stoffen en hun milieubelasting en gezondheidsaspecten gedurende die
cyclus.
Apollo Vredestein kiest haar sourcing-partners en leveranciers met zorg. In het selectieproces zijn het
voldoen aan wet- en regelgeving en de betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu centrale thema’s.
Dit geldt ook voor de vervaardiging en het transport van de producten waar middels de toepassing van
moderne productietechnieken, een veilig, gezond en milieuvriendelijk productieproces wordt nagestreefd.
Het verminderen van afval, energieverbruik en geluidsbelasting zijn daarbij continue aandachtspunten.
Daar waar afval niet te voorkomen is dragen we zorg voor een verantwoorde wijze van verwerking en zullen
we daar waar mogelijk middels recycling de stoffen weer hergebruiken. Emissies naar lucht, water en
bodem dienen daar waar mogelijk voorkomen te worden.
Onderzoek laat zien dat de milieubelasting gedurende de levenscyclus van een personenwagenband – van
grondstof en productie tot gebruik en end-of-life treatment – verreweg het grootst is tijdens het gebruik. De
ontwikkeling van onze banden is erop gericht de rolweerstand (en daarmee het brandstofverbruik) en het
afrolgeluid (omgevingsaspect) te minimaliseren en tegelijkertijd het gedrag op nat wegdek (het
veiligheidsaspect) te optimaliseren.
Profit
Wij verplichten ons ook ons milieubeleid continu te monitoren en daar waar mogelijk en bedrijfseconomisch
verantwoord te verbeteren. Het continu meten en controleren van afvalstromen en energieverbruik is
noodzakelijk om gerichte verbeteracties te kunnen uitvoeren en om de effectiviteit van de ingezette
verbeteracties te kunnen vaststellen. Risicoanalyses worden structureel ingezet om de zwakke punten van
de processen op te sporen, te erkennen en te verbeteren.
Middels audits houden we de organisatie scherp, en zullen we ook met betrekking tot het milieu en
veiligheid een lerende organisatie zijn.
Duurzaamheid voor Apollo Vredestein betekent het integraal nastreven van succes op alle drie de
kernthema’s, volledig in balans met onze omgeving – nu en in de toekomst. Dat is het uitgangspunt bij al
onze activiteiten, dat is duurzaamheid bij Apollo Vredestein.
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