
 We investeren in medewerkers, bieden training- en  
ontwikkelingsmogelijkheden aan, houden functionerings- en  
beoordelingsgesprekken en bieden inspraakmogelijkheden.

 We stimuleren gezond eten en sporten.
 We houden brainstormsessies om te innoveren.
 We besteden veel aandacht aan een goede sfeer in het team.
 Medewerkers kunnen tot 2 extra vrije dagen verdienen als ze 
niet ziek zijn. Hierdoor én door de grote betrokkenheid van onze 
mensen is ons ziekteverzuim bijzonder laag (< 1%).

 Medewerkers die enkele dagen vrij nemen om vrijwilligerswerk te 
doen, krijgen één dag cadeau van het bedrijf.

 Jaarlijks steunen we één of meerdere goede doelen en/of 
organiseren we een goededoelenactie.

 We zijn erkend leerbedrijf en stomen scholieren en studenten 
klaar voor de toekomst.

 We besteden regelmatig werk uit aan een sociale werkplaats.
 

 We versturen onze facturen digitaal.
 We proberen zo min mogelijk te printen.
 We doen aan afvalscheiding.
 We letten op het energieverbruik en schakelen  
apparatuur zoveel mogelijk uit.

 We creëren groen op de werkplek voor een goed klimaat.
 Duurzame dinsdag: we stimuleren medewerkers minstens één 
keer per maand op de fiets te komen en we besteden deze dag 
extra aandacht aan MVO.

 We zijn scherp op een gezonde bedrijfsvoering en herinvesteren 
winsten in het bedrijf.

 We geven transparante calculaties af. Afspraak=afspraak, geen 
verrassingen achteraf.

 We gaan niet voor de uren, maar voor het beste resultaat.
 We streven naar duurzame relaties met onze klanten en 
leveranciers.

PEOPLE PLANET PROFIT
Duurzaam ondernemen is meer dan het licht uitdoen en je afval 
scheiden. Duurzaamheid heeft alles te maken met investeren 
in mensen, maatschappelijke betrokkenheid en een bewuste 
keuze in aanbod van diensten en producten. De juiste balans 
tussen mens, milieu en winst PEOPLE, PLANET, PROFIT daar 
draait het om.

We willen niet alleen zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
we willen klanten en relaties ook stimuleren dat te doen. 
Dat doen we op verschillende manieren:

  We adviseren klanten op MVO-gebied, bijvoorbeeld  
door FSC-gecertificeerd drukwerk aan te bieden en  
op events carpooling, openbaar vervoer te stimuleren  
en de CO2-uitstoot te compenseren.

  We vragen van leveranciers dat ze inzichtelijk maken wat ze doen 
aan MVO (bijvoorbeeld cateraars, locaties, drukkerijen)

  We ontwikkelen in opdracht van klanten MVO-projecten, zoals de 
campagne ‘Natuurlijk pak ik de fiets’ en voor BOVAG het concept 
voor de Johan Cruyff Foundation-actie en het Goed Bezigproject.

  We wijzen klanten op de voordelen van MVO, want duurzaam 
ondernemen geeft niet alleen een goed gevoel, het  levert ook echt 
iets op. Enkele voordelen: kostenbesparingen, een goed imago, 
klantenbinding, trotse en productieve medewerkers en een prettige 
leef- en werkomgeving.

Op de middellange termijn streven we de volgende doelen na:
 Klanten die zelf een actief MVO-beleid voeren gaan we extra 

voordelen bieden.
 We willen een voortrekkersrol innemen om de evenementenbranche 

te verduurzamen.
 We willen met het hele team elk jaar een dag vrijwilligerswerk doen.
 We gaan optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis binnen 

MVO Nederland.
 We gaan op zoek naar een vaste partner, een goed doel in onze 

regio om daar een duurzame relatie mee aan te gaan.
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