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Safety Performance Benelux

2

3
Gewerkte uren:
2016: 2.837.647
2017: 2.432.789

(t/m november)

Total Recordable
Injuries Rate (TRIR)
2016
0,21

2017 YTD
0,08

Inleiding
In deze tweede uitgave van ons MVO bulletin
willen we u graag informeren over de voortgang
rond MVO initiatieven binnen BRAND, zoals het
initiatief Fruitzaam, de inzet van hybride hoog
werkers en onze acties om zuinig om te gaan met
energie. Verder is BRAND onlangs, evenals voor
de ISO 9001 norm, ook voor de 2015 versie van
ISO 14001 gecertificeerd.
Ik wens u wederom veel leesplezier en ben zeer
benieuwd naar eventuele ideeën op het gebied
van MVO welke u wellicht met ons wilt delen.
Remco Beijers
SHEQ Manager Benelux

Lost-time injury
Frequency Index
2016
0,35

2017 YTD
0,0
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MVO nieuwsberichten
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Veilig én geZONd werken

De afgelopen maanden zijn de plaatse-

De nieuwste hybride knik/telescoophoog

Veiligheid en gezondheid staan voor

lijke werknemers en bedrijfsdelen van

werkers die in 2017 zijn toegevoegd aan de

Brand Energy & Infrastructure Services

BrandSafway ernstig getroffen door

verhuurvloot van Brand Energy & Infrastructure

en haar opdrachtgevers voorop.

orkanen in Amerika en Puerto Rico.

Services zijn uiterst milieuvriendelijk. Deze

Om dat te onderstrepen heeft een

Samen hebben werknemers van

nieuwe typen hoogwerkers hebben een accu /

promotieteam van BRAND afgelopen

BrandSafway naast geldelijke bijdra-

diesel aandrijfsysteem en zijn voorzien van een

zomerperiode diverse sites van

gen ook schoonmaakmiddelen, huis-

katalysator met rookgasreiniging. Bovendien

opdrachtgevers bezocht en aan

houdelijke artikelen en persoonlijke

produceren de machines aanzienlijk minder

werknemers miniflacons zonnebrand

spullen gedoneerd.

geluid, waardoor ze ideaal zijn om ingezet te

uitgedeeld. Want ook je huid bescher-

worden in woonomgevingen. De reacties van

men is belangrijk!

klanten zijn positief: “minder geluidshinder,
nauwelijks overlast van dieselwalmen en toch
een groot bereik en gebruiksvriendelijke
BrandSafway helpt ook bij de herstelinspanningen in Puerto Rico na de orkaan Maria.
Het bedrijf is actief extra werknemers aan het

bediening.”

ISO 14001-certificaat verlengd

werven om toegangs- en isolatiediensten te
leveren voor diverse productiefaciliteiten,

ISO (Internationale Organisatie voor

nu deze bezig zijn om hun operaties weer op

Standaardisatie) 14001 is de internationale norm

te starten. De BRAND vestiging in Puerto Rico

voor milieumanagement. Voorwaarde voor het

ondersteunt het federaal bureau voor rampen
bestrijding (FEMA), het legerkorps voor
ingenieurs en de USA-PR nationale garde
door het leveren van 200 mobiele toiletten en
schoonmaakdiensten voor hun personeel
in het veld.

verkrijgen en behouden van een certificaat is
Na een nauwkeurige externe audit van

dat een organisatie een goed werkend energie-

certificatie-instelling SGS is het ISO

en milieumanagementsysteem heeft en voldoet

14001-certificaat van Brand Energy &

aan de vereiste wet- en regelgeving.

Infrastructure Services weer voor een
termijn van 3 jaar verlengd.

Het hebben van een ISO 14001-certificaat is een
eis van veel opdrachtgevers van BRAND.
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Fruitzaam: gezond en duurzaam!

Wees zuinig met energie!

6

7

Brand Energy & Infrastructure Services is

Fruitzaam is biologisch gecertificeerd en heeft

onlangs een samenwerking aangegaan met

duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

de firma Fruitzaam. In het kader van meer

Het verpakkingsmateriaal is composteerbaar en

vitaliteit op de werkvloer voorziet Fruitzaam

het biologisch fruit wordt duurzaam gekweekt.

bedrijven van vers (biologisch) fruit, snoep-

Fruitzaam werkt samen met het 50/50 workcenter

groente en gezonde noten voor op het werk.

van het Leger des Heils. Hier worden de fruit

Een eerste fruitdisplay is als pilot geplaatst op

kisten geproduceerd door mensen met een grote

de locatie van BRAND in Vlaardingen.

afstand tot de arbeidsmarkt en distribueren zij

Ook worden fruitkistjes (“beterschapskistjes”)

voor een deel het fruit naar de klanten.

ingezet voor zieke werknemers.

In november 2017 is door de BRAND
organisatie met speciale acties extra
aandacht gevraagd voor energie
verbruik op de vele kantoor- en
projectlocaties. Met posters en
stickers wordt aan het personeel
gevraagd om een steentje bij te
dragen aan energiebesparing.
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