MVO Actielijst 2022-2023 + MVO Doelstellingen 2022-2030
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces. Om dit proces zichtbaar te maken is het opstellen van een actielijst met de maatregelen die u de
komende twee jaar beoogd te nemen onderdeel van het behalen van Green Key.
Doel van de MVO-acties is het behalen van de door de overheid vastgestelde klimaatdoestellingen. In de klimaatdoelstellingen staat aangegeven dat
Nederland in 2050 gasloos, CO2 neutraal en circulair is. Concreet betekent dit dat bedrijven in 2050 geen gas meer mogen gebruiken, klimaatneutraal
moeten zijn en geen restafval meer mogen produceren.
In de onderstaande tabel kunt u aangeven welke MVO-acties u de komende 2 jaar wilt gaan uitvoeren. Op de lijst komen vrijwillig te nemen maatregelen
terug (bijv. optionele normen van Green Key), maar ook de maatregelen die vanuit Wet- & Regelgeving (bijv. Erkende Maatregelenlijst) nog genomen
moeten worden.
Bespreek de voortgang van de MVO Actielijst regelmatig tijdens interne overleggen en verdeel de uitvoerende taken onder de verschillende Green Team
leden. De MVO Actielijst is een werkdocument. Pas het document regelmatig aan indien uw maatregelen heeft doorgevoerd of als u nieuwe maatregelen
wilt toevoegen. Indien u MVO Acties niet behaald, kunt u ze doorschuiven naar het volgende jaar. In het document kunt u zoveel MVO Acties invullen als u
wilt.
In het tweede gedeelte van het document vult u in wat uw concrete (korte en lange) termijn MVO-doelstellingen 2019-2030 zijn m.b.t. restafval, elektra,
warmte (gas en/of stadsverwarming) en water. De doelstellingen kunt u opstellen t.o.v. het basisjaar 2019.
*Bij de gereedschappen van de Green Key kunt u ook een voorbeeld vinden van een ingevuld document (ter inspiratie)

Nr

Maatregel

Actie

Wie
verantwoordelijk?

90% van de verlichting is LED
AGF, Swill en koffiedrab apart
inzamelen
Samenwerken met een
maatschappelijke organisatie

Termijn

Verplichte Green Opmerkingen
Key eis? Ja/Nee

Afgerond

Martien
Julie

Nee
Nee

Ja
Ja

Julie

Nee

Ja

MVO Acties 2022
1
2

Verlichting
Afval

3

Communicatie

4

Samenwerken

Duurzaamheidsmaatregelen
doorvoeren
groepsaccommocatie aan de
Hammermolen

Ria

Nee

MVO Acties 2023 en later
1
2

Zonnepanelen
Wagenpark

Aanschaf zonnepanelen
Frans
Duurzaam vervanging kapotte Sanne
auto’s

Nee
Nee

3

Mobiliteit

Nee

4

Bouwen en groen

5

Mobiliteit

6
7

Linnen
Duurzame inzetbaarheid

Kijken naar mogelijkheid om
subsidie aan te vragen voor de
aanschaf van (elektrische)
fietsen voor
medewerkers.(fietsplan)
Kwaliteit binnenlucht één keer
per jaar via meting
controleren
Mogelijkheid om minimaal
CO2 uitstoot de reis naar en
van locatie te compenseren.
Aanschaf duurzaam bedlinnen
Bijdrage aan vitale
medewerkers door iedere
week bootcamp (sportgroep)
aan te bieden

Julie/ Kay/ Ria

Nee

Julie

Nee

Sanne
Sophie

Nee
Nee
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Ja

De auto van Freek is Deels
al elektrisch, in de
toekomst is het
streven om meer
elektrische auto’s
aan te schaffen

Nr

Thema

Doelstelling t.o.v. jaar
2019 (in %)

Wie
verantwoordelijk?

Verminderen van 5%
Verminderen waterverbruik
met 5%

Julie
Martien

Verminderen elektraverbruik
met 5%
Verminderen gasverbruik met
5%

Ria/ Freek

Verminderen van restafval
met 50%
Verminderen watergebruik
20%

Julie

MVO Doelstellingen voor 2023
Circulariteit
1
2

Reductie percentage restafval
Reductie watergebruik

1

Energie inclusief CO2
Reductie elektriciteit

2

Reductie warmte (gas en/of
stadsverwarming)

Ria/ Freek

MVO Doelstellingen voor 2030
1

Circulariteit
Reductie percentage restafval

2

Reductie watergebruik

1
2

Energie inclusief CO2
CO2 neutrale bedrijfsvoering
Geen gebruik van (propaan) gas

Martien

Ria/ Freek
Ria/ Freek
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