Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het beleid van Oud Arlesteyn is gericht op de continuïteit van de onderneming, waarbij de
belangen van de stakeholders centraal staan.
Oud Arlesteyn is een moderne onderneming en heeft concreet en aantoonbaar aandacht voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door middel van het invoeren, het in stand
houden en het verbeteren van het managementsysteem zorgen we voor een vooruitstrevende
en continu verbeterende organisatie.
Het managementsysteem ingericht op basis van ISO 9001:2015 aangevuld met relevante ISO
26000 elementen zoals milieuzorg, duurzaamheid en verantwoord ondernemen, vormen een
niet meer weg te denken onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. Deze onderwerpen staan
dan ook als vast punt binnen Oud Arlesteyn op de agenda.
Wij zijn van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onlosmakelijk verbonden is
met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering (profit) en de
toekomstbestendigheid van onze onderneming.
Meerwaarde wordt gecreëerd door bij alle beleidsbeslissingen en dagelijkse werkzaamheden
evenwichtig na te denken over de invalshoeken personeel en planeet; medewerkers en klanten
voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd en we laten dan ook niet na iets na te laten voor de
wereld na ons.
Oud Arlesteyn draagt haar MVO-prestaties actief uit, zowel intern als extern. Bewustwording,
motivatie

en

betrokkenheid

van

medewerkers,

het

bewerkstelligen

van

goede

werkomstandigheden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gekoppeld aan het
reduceren van CO2-uitstoot en energieverbruik zijn speerpunten binnen Oud Arlesteyn.
Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een structureel karakter, waarbij de gehele
organisatie betrokken is.
De bijlage geeft concreet weer hoe wij als onderneming ons beleid voeren met betrekking tot
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; loze kreten houden we niet van.

Het beleid alsmede de bijlage wordt gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden.
Tevens wordt het beleid kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie
werkzaam zijn.
De directie draagt er zorg voor dat iedereen zich vanuit zijn of haar positie maximaal inzet om
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hieraan gelieerde aspecten te respecteren en
na te leven.

Aldus verklaard en ondertekend te Oudewater, 5 mei 2018

R.J. van der Poel, BSc
Directeur Oud Arlesteyn

Bijlage

Oud Arlesteyn is een moderne onderneming en heeft concreet en aantoonbaar
aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij dragen
dit uit door het beschrijven van de volgende 5 aandachtsgebieden:

1. Behoorlijk bestuur
•

Onze beleidsverklaring wordt binnen het bedrijf gecommuniceerd met
periodieke herhaling.

•

Ons organogram geeft duidelijkheid over de MVO-functionaris en de

taken.
•

Jaarlijks vinden er controles plaats tegen ISO 9001 en ISO 26000

2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
•

Wij hebben voor elke functie een functieomschrijving en er zijn

contractuele
arbeidsovereenkomsten met daarin opgenomen de voorwaarden, rechten
en plichten van werkgever en werknemer.
•

Wij laten ons bijstaan door een Hogere Veiligheidskundige op het gebied
van Arbozaken en de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

•

Wij hebben van alle medewerkers en kennispartners bij en voor
Oud Arlesteyn een ondertekende gedragscode.

•

We zijn een Ecabo erkend leerbedrijf.

•

We hechten veel waarde aan ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

•

We

participeren

actief

in

NEN-publicaties

zoals

boek

“Duurzame winst voor het MKB”.
•

We

ontwikkelen

en

geven

adviezen

MVO/ MVI richtlijnen en normeringen.

3. Consumenten aangelegenheden

en

trainingen

in

diverse

•

Onze

klanten

kunnen

gebruik

maken

van

ons

klantreacties

en

verbetervoorstel formulier vanuit ons managementsysteem.
•

Onze klanten ontvangen na elke training een evaluatieformulier.

•

Onze cursisten ontvangen persoonlijke aandacht en respect voor hun
specifieke kennis en kunde.

4. Planeet (milieu, grondstof, energie, emissies)
•

We hebben een Toyota hybride auto.

•

We stimuleren dubbelzijdig printen en versturen facturen per pdf.

•

We scheiden ons afval inclusief toners.

5. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
•

Lokale kerken en verenigingen ontvangen een substantiële bijdrage.

•

Rode Kruis, KWF en overige goede doelen worden door ons gesponsord.

•

Als erkend leerbedrijf zijn we een schakel tussen scholen en bedrijfsleven.

•

Hoge

scholen

en

universiteiten

voor onderzoek.
•

Regionale gunning heeft prioriteit.

weten

ons

regelmatig

te

vinden

