ONS
WATERBELEID
ALGEMENE VERKLARING
Voor de meesten van ons is water gewoon beschikbaar door een kraan open te draaien, waardoor we het als vanzelfsprekend
beschouwen. Meer dan twee miljard mensen in de wereld hebben echter geen toegang tot een bron van schoon water.
Bovendien blijft de vraag naar water groeien, neemt de watervervuiling exponentieel toe, daalt zoetwatervoorziening en stijgt
de wereldwijde bezorgdheid.
Water is een schaarse, kostbare hulpbron die dringend moet worden beschermd.

De activiteiten van Logoplaste zijn niet waterintensief – water wordt voornamelijk gebruikt voor koeling in een gesloten circuit,
schoonmaakactiviteiten en persoonlijke doeleinden. Maar toch zetten we ons in voor monitoring, verantwoord beheer en het
nemen van maatregelen om de hoeveelheid water die we gebruiken te verminderen, zelfs waar water momenteel volop
aanwezig is.
We moeten verstandig en verantwoord omgaan met water bij onze activiteiten en in ons dagelijks leven.

SPECIFIEKE DOELEN
• Zorgen voor de naleving van alle milieuwetten en -regelgeving. Dit is niet
onderhandelbaar.
• Altijd volledig werkende WASH-diensten (WAter, Sanitaire voorzieningen en Hygiëne)
voorzien voor alle werknemers,opdrachtnemers en bezoekers.
• Systematisch beheer van watergerelateerde risico's voor het bedrijf en lokale
gemeenschappen.
• Verantwoord watergebruik, inclusief monitoring van wateronttrekking en focus op
vermindering en efficiëntie van waterverbruik.
• Waterlozingen monitoren en beheren, evenals hun mogelijke effecten op de
omgeving
• Recycling en hergebruik van water verhogen, indien mogelijk

LOGOPLASTE WATERBEHEERSTRATEGIE
• Waterefficiëntie beschouwen als een prioriteit bij het nemen van beslissingen over
de aankoop van apparatuur en installaties
• Beste praktijken voor watergebruik en -behoud invoeren op nieuwe en bestaande
productielocaties
• Regelmatig onderhoud van apparatuur, waardoor waterverlies wordt voorkomen
• Door educatie en opleiding juist en verantwoord gebruik van water bevorderen
• Rapporteren over waterincidenten, onderzoeken uitvoeren en de juiste
corrigerende maatregelen implementeren
• Beste praktijken delen, zodat we allemaal kunnen leren en verbeteren

MONITOREN EN METEN
• Alle fabrieken kennen de hoeveelheid water die wordt verbruikt voor productieen welzijnsactiviteiten (watermeter). En we houden een administratie bij van al het
verbruikte water.
• We streven ernaar om onze wateronttrekking en -gebruik te verminderen door
continue verbetering en technologische vooruitgang.
• We zullen onze apparatuur, processen en procedures regelmatig inspecteren en
controleren.

'BIJ LOGOPLASTE LATEN WE ELKE DRUPPEL TELLEN.'
Dit beleid wordt onder de aandacht gebracht van alle
medewerkers, opdrachtnemers en bezoekers. Het wordt jaarlijks
herzien, en eerder herzien als er onmiddellijke wijzigingen zijn
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