
   
VAN  J 

LEEUWENHOEK  
NEDERLANDS K A N K E R I N S T I T U U T 

Amsterdam, september 2016 

Milieubeleidsverklaring 
Duurzaam en verantwoord ondernemen door het AVL 

Het Antoni van Leeuwenhoek (het AVL) heeft als missie het bestrijden van de ziekte kanker door 
middel van pati ëntenzorg, onderwijs en wetenschappeli jk en klinisch onderzoek. Daarbij streeft het 
AVL naar: 

o een optimaal evenwicht tussen deze missie en de zorg voor het milieu; 
o bescherming van het milieu én de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, pati ënten, 

bezoekers en leveranciers. 

Het management van het AVL stelt daadwerkeli jk vorm te geven aan eigen verantwoordeli jkheden 
voor mens en milieu en in algemene zin aan een duurzame samenleving. 

Uitgangspunt is dat het AVL voldoet aan alle van toepassing zi jnde mil ieuwet- en regelgeving.   
heeft de Raad van Bestuur van het AVL de Green  Nederland op weg naar duurzame zorg" 
mede ondertekend. Met deze handtekeningen geeft het AVL aan, belang te hechten aan een 
integrale duurzame bedrijfsvoering. De zorg voor het milieu vormt hierin een onlosmakeli jk onderdeel. 
Jaarlijks wordt met het Milieujaarverslag inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op de leefomgeving 
o.a. aan de hand van de Mil ieubarometer die gebruiksgegevens van de organisatie ordent. Dit levert 
de C 0 2 footprint A V L op. 

Aan de hand van de Mil ieuthermometer Zorg wordt overzicht gehouden van relevante 
bedri j fsprocessen waarvoor mil ieunormen kunnen worden gehaald. Het zilveren niveau uit 2014 en 

 vormt de basis tot verdere groei richting goud. 

 het vis iedocument "maatschappeli jk verantwoord ondernemen" (MVO) is het  
 vastgelegd met doelstell ingen om maatschappeli jk verantwoord ondernemen en 

duurzaamheid op managementniveau verder te ontwikkelen; milieudoelstell ingen sluiten hier nauw op 
aan. 

Hoofdpunten in dit programma zijn: 

o Green Deal; 
o Mil ieuthermometer Zorg; 
o MVO-rapportage; 
o Mobiliteit; 
o Bouw. 

De uitvoering van het milieubeleid vergt de inzet van de gehele organisatie. Wij verwachten daarom 
van iedere medewerker een actieve bijdrage met betrekking tot de zorg voor het mil ieu. Wij zullen van 
onze kant zorgdragen voor een adequaat kennisniveau voor het mil ieubewust en duurzaam uitvoeren 
van onze taken. 
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