PERSINFORMATIE
Atos Origin ondersteunt initiatief ter bestrijding van zwerfafval
Opbrengst Atos Origin actie voor schoner milieu komt ten goede van Wereld Natuur
Fonds
Utrecht, 15 december 2009 - Met het oog op een schoner leefmilieu ondersteunt Atos
Origin een initiatief van een medewerker met als doel rondzwervende
sigarettenpeuken te beperken. Onder het motto ‘De wereld is geen asbak’ bedacht
Hans de Bruin, werkzaam als Sector Sales Lead bij Atos Origin, een oplossing
waarmee rokers zich eenvoudig kunnen ontdoen van hun sigarettenpeuken. Door
voor één euro een asbakje - de ‘Barkadera Personal Ashtray’- te kopen, ontzien
rokende medewerkers niet alleen het milieu, maar steunen zij ook het Wereld Natuur
Fonds. De Stichting Nederland Schoon juicht het initiatief toe.
Het initiatief moet een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving, omdat uit
onderzoek blijkt dat één op de drie sigaretten op de grond wordt gegooid. “Ruim een kwart
van de Nederlanders ouder dan 15 jaar rookt en gemiddeld worden jaarlijks per persoon
maar liefst 7.500 sigaretten gerookt. Dit betekent dat hiervan dus ongeveer 2.500
sigarettenpeuken op de grond worden gegooid”, rekent De Bruin voor. “Met deze kleine
asbak kunnen zij zich eenvoudig van hun sigaret ontdoen, zodat het milieu hiervan zo
weinig mogelijk schade ondervindt.”
Een duurzaam verschil
De opbrengst van de actie bij Atos Origin komt volledig ten goede van het WNF. Atos Origin
ondersteunt de activiteiten van De Bruin. “Dit initiatief sluit uitstekend aan bij onze
doelstellingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Atos Origin streeft ernaar haar
milieuprestaties voortdurend te bewaken en verbeteren. Zo investeren we met het
programma ‘Make a Difference’ in het creëren van draagvlak onder onze medewerkers. We
hebben al een project gehad om medewerkers te ondersteunen om te stoppen met roken.
Zeker in grote organisaties als Atos Origin zorgen kleine bijdragen immers voor een tastbaar
resultaat. Deze actie is hiervan een goed voorbeeld”, aldus Marianne Hewlett, als directielid
van Atos Origin in Nederland verantwoordelijk voor de Verantwoord Ondernemen strategie
en aanpak.
Ook Stichting Nederland Schoon - een initiatief van overheid en bedrijfsleven gericht op het
voorkomen en de bestrijding van zwerfafval - verwelkomt de actie. “Dit initiatief is een
voorbeeld voor andere organisaties. Vooral de manier waarop Atos Origin haar
medewerkers betrekt bij het thema ‘duurzaam ondernemen’ spreekt ons erg aan”, aldus
Kors van der Wolf, projectmanager van Nederland Schoon. “Alleen door samen te werken
kunnen we de strijd aanbinden tegen zwerfafval, één van de grootste ergernissen die er is.’
##
Over Atos Origin
Atos Origin is een internationale aanbieder van IT-diensten. Het bedrijf zet de visie van
klanten om in resultaten door middel van hi-tech transactiediensten, advies,

systeemintegratie en beheer van de uitvoering. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 5,5
miljard euro en heeft 50.000 werknemers. Atos Origin is de wereldwijde IT-partner voor de
Olympische Spelen en heeft een klantenkring bestaande uit internationale, gerenommeerde
bedrijven uit alle sectoren. Atos Origin staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market en
opereert onder de namen Atos Origin, Atos Worldline en Atos Consulting.
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