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Beleidsverklaring MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en
groeistrategie van KernBouw. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te
bieden en stil te staan bij de impact die onze activiteiten en werkprocessen hebben op mens en milieu.
De integratie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering staat centraal in het “Beleidsplan MVO”.
De uitgangspunten van het beleidsplan zijn:

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Milieu, grondstoffen, energie en emissies
Betrokkenheid bij en ontwikkelen van de gemeenschap

People
• Het bieden van een veilige en gezonde werkplek voor onze medewerkers en personeel dat
onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert;
• Het bieden van een veilige omgeving voor leveranciers en bezoekers op (werk) locaties;
• Het streven naar nul ongevallen door een actief veiligheid & gezondheidsbeleid en intensieve
communicatie;
• Het creëren van een duurzaam en diversiteit in personeelsbestand;
• Het optimaliseren van medewerker tevredenheid;
• Het bieden van ontwikkelingskansen aan medewerkers.
Planet
• Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen voortkomend uit de
bedrijfsactiviteiten;
• Het minimaliseren van afval voortkomend uit bedrijfsactiviteiten (strevend naar ‘zero-waste’);
• Het terugdringen van het energie/brandstofverbruik;
• Het uitbreiden van de inzet van secundaire grondstoffen in het productieproces;
• Het stimuleren van hergebruik (recycling) binnen de bouw;
• Het voortdurend zoeken naar en onderzoeken van innovatieve milieuvriendelijke oplossingen
voor grondstoffen.
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Profit
• Het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij;
• Een bedrijfscultuur waarbinnen bewust wordt omgegaan met effecten en gevolgen van de
activiteiten op de omgeving;
• Het verankeren van duurzaamheid en milieumanagement binnen de bedrijfsprocessen;
• Een open en structurele communicatie met alle medewerkers en stakeholders.
• De bedrijfsprocessen en -procedures uitvoeren volgens de normen van, ISO9001 en 14001,
VCA en MVO;
• Het werken volgens onze gedragscode en het navolgen van wet- en regelgeving;
• Het eerlijk en integer zakelijk handelen met klanten en leveranciers.

Cruquius, 1 maart 2021
KernBouw bv

Remco Röttger
Algemeen Directeur
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