


Bij Van der Lans & Van der Leek willen wij graag verantwoording nemen over onze maatschappelijke impact en de voetprint die wij daarbij achterlaten. Dit willen wij doen door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


People
Het eerste element van ons MVO-beleid is People. Wij vinden de mens zeer belangrijk. Respect voor mensenrechten is iets wat binnen en buiten ons bedrijf hoog staat. Naast respect willen wij goed zijn voor de mens. Dit omvat dat wij goed willen zijn voor de klant, maar ook voor onze eigen medewerkers. Een fijne werkomgeving is hierbij essentieel. Dit wordt bij Van der Lans & Van der Leek gecreëerd door de informele sfeer.
Naast een fijne werkomgeving is er een zeer goede verhouding tussen werk en privé. Deze werk-privébalans uit zich in tevreden en gemotiveerde werknemers. Naast deze goede balans is de pensioenregeling goed geregeld en krijgen de werknemers een hoog salaris, wat zorgt voor een goed salarishuis. Dit in combinatie met gevarieerd en interessant werk.  Zo proberen wij zo goed mogelijk met ons personeel om te gaan. 


Planet
Voor ons duurzaamheidsbeleid hebben wij een aantal maatregelen getroffen die het verschil kunnen maken. Om te beginnen wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van papier met het Ecolabel. Dit is een keurmerk voor producten die minder milieubelastend zijn. Ten tweede gebruiken wij producten met het Fairtrade en het Beter Leven keurmerk in onze kantine. Verder proberen wij onze CO2 voetprint zo klein mogelijk te houden. De CO2 die wordt uitgestoten wordt gecompenseerd door de certificaten die wij kopen bij Trees for All. Hiermee worden bomen geplant. Wij stootten 4.42 ton aan CO2 uit en hebben dit volledig gecompenseerd in 2021. Ieder jaar wordt dit gemeten en gecompenseerd. Hiermee zijn wij CO2 neutraal. 

Daarnaast wordt gerecycled waar kan. Er worden voor de printer gerecyclede toner cartridges gebruikt. Wij gebruiken geen wegwerpbekers, maar glazen. Verder hebben wij onze gebruikte computers en monitors gedoneerd aan derdewereldlanden. Door onze nieuwe huisvesting zijn wij af van het gas. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom. Wij hebben ons wagenpark volledig geëlektrificeerd. Voor gereden kilometers met eigen voertuigen op fossiele brandstof wordt de uitstoot gecompenseerd. 
Ten slotte zijn veel keuzes bij onze nieuwe huisvesting gemaakt vanuit een duurzaam perspectief. Zo zijn er zeer energiezuinige apparaten en ledverlichting aangeschaft en wij gebruiken een milieuvriendelijk vulmiddel voor onze airco’s. 


Profit
Voor het laatste element van ons MVO-beleid, Profit, zijn er een aantal doelen en ambities opgesteld. Wij willen door onze duurzame maatregelen kosten besparen. Daarbij willen wij in 2024 door onze klanten hoog worden gewaardeerd op ons innovatiegehalte en wij willen klanten actief wijzen op mogelijkheden om te verduurzamen.
Al deze maatregelen zijn verwerkt in een visualisatie die geplaatst gaat worden op de MVO pagina van onze website. Hiermee laten wij aan de klant zien dat wij ons verantwoorden voor onze maatschappelijke impact.

Samen streven wij naar een duurzame toekomst. 
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