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Beste gast,
Voor Faculty Club betekent “duurzaamheid” een geïntegreerde aanpak met aandacht voor People,
Planet en Profit. Deze drie elementen worden steeds afgetoetst bij het nemen van beleidsbeslissingen.
De zorg voor het milieu maakt in Faculty Club dan ook integraal deel uit van het duurzaam beleid en is
verweven doorheen de hele bedrijfsvoering.
Het management en de medewerkers van Faculty Club nemen de taak op zich om de milieubelasting te
beheersen en milieurisico’s te beperken. Medewerkers krijgen hiertoe richtlijnen en engageren zich om
hun taken uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het duurzaam beleid
van de onderneming.
Faculty Club voldoet aan de Vlaamse milieuwetten en-voorschriften, maar wil ook een stap verder gaan.
Ons bedrijf registreert water- en energieverbruik om op basis van deze gegevens zowel de
infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken. We zetten ons in om afval te
minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken
door middel van een effectief milieuzorgsysteem. Enkele voorbeelden:
-

In de gemeenschappelijke ruimtes werd de oorspronkelijke verlichting vervangen door Ledverlichting
In de vergaderzalen zal u afvalbins vinden waardoor u makkelijker uw afval kan recycleren
Het water op de vergadertafel is zelf gebotteld
In de sanitaire ruimtes zal u toelichting vinden bij het Ecoilet-label
Een electrische oplaadpaal staat ter beschikking op de parking, zodat u gratis uw wagen kan
opladen tijdens een bezoek aan Faculty Club
Op culinair vlak werken we met streekproducten en Fair-trade-producten
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Om ons beleid consequent en overal in de organisatie toe te passen, heeft Faculty Club besloten om de
vereiste maatregelen in het kader van de Groene Sleutel in te voeren.
Faculty Club zal dit milieubeleid uitdragen aan haar medewerkers en bezoekers. We leiden onze
medewerkers op om zorg te dragen voor het milieu. Maar ook om u meer informatie te verstrekken over
ons beleid. Heeft u vragen of suggesties? Spreek gerust één van onze medewerkers aan! Of neem
vandaag nog met mij contact op via het nummer 016/32 95 13 of via mail op
tine.verhelst@facultyclub.be.
Ik kijk er naar uit met u van gedachten te kunnen wisselen!

Tine Verhelst
Directeur Faculty Club

