Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO verklaring

WBLO B.V. B.V.

Inleiding
Als dienstverlener in de branche staan wij midden in de maatschappij.
Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden van onze
organisatie. Naast een korte uitleg van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor
WBLO B.V. vindt u in deze verklaring ook praktijkvoorbeelden.

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in
onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Bij MVO kiest WBLO B.V. voor de best beschikbare technische oplossingen
die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen
People, Planet en Profit.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze
bedrijfsvoering en cultuur. MVO betekent voor WBLO B.V. streven naar een balans tussen een gezond
bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Wij
zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze
medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

WBLO B.V. en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
WBLO B.V. maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar
mensen, klanten en omgeving. WBLO B.V. respecteert en handelt conform de wet en regelgeving en de
algemeen geldende normen en waarden. WBLO B.V. heeft oog voor de behoeften van en is transparant in
haar communicatie en het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere
belanghebbenden.
Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven onze
medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeren
wij veel in kwaliteit en efficiency voor alle partijen.

Niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel, het milieu, hebben naast
het behalen van winst een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele voorbeelden uit de praktijk
worden nu gegeven per deelgebied:
•
•
•

welzijn medewerkers (People)
milieuvriendelijk ondernemen (Planet)
maatschappelijke verantwoordelijkheid (Profit)

Welzijn medewerkers:
Eén van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers.
Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving
te creëren. Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang van onze organisatie, onze medewerkers en
onze klanten. Voor WBLO B.V. is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en getoetst WBLO
B.V. is VCA* 2008/5.1 gecertificeerd.
WBLO B.V. investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer met
open communicatie te stimuleren en te creëren waarbij medewerkers een eigen verantwoordelijkheid
met veel vrijheid hebben. WBLO B.V. communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid,
toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen.
Het beleid van WBLO B.V. is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het
beleid is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van
onze medewerkers, zowel vanuit het oogpunt van de medewerkers als voor de organisatie. WBLO B.V.
bereikt haar doel door rekening te houden met opleiding en leeftijd en de daarbij behorende specifieke
kenmerken en behoeften.
Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst
of arbeidsbeperking. WBLO B.V. stimuleert doorstroom binnen haar organisatie.

Milieuvriendelijk ondernemen:
Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de
bedrijfsactiviteiten zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde
maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot
een minimum te beperken.
WBLO B.V. voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Als organisatie
willen wij milieubelasting voorkomen en streven wij naar continue verbetering. Dit hebben wij ook
geborgd in hoofdstuk 6 van ons VCA* 2008/5.1 systeem.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid:
Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor WBLO B.V. de relatie met haar (directe) omgeving
centraal waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale en
natuurlijke omgeving om te gaan neemt WBLO B.V. haar maatschappelijke verantwoording op
verschillende manieren.
WBLO B.V.biedt transparantie in financiële verantwoording door het deponeren van onze balans en
resultatenrekening bij de Kamer van Koophandel.
Onze financiën zijn ondergebracht bij een verantwoorde bank.
WBLO B.V. draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door voornamelijk
medewerkers uit de regio aan te trekken, dit levert ook voordelen voor het milieu op.

