ONDERHOUDNL MAATSCHAPPELIJK
DÉ MEERWAARDE VOOR UW BEDRIJF

OnderhoudNL Maatschappelijk is onderdeel van OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie van ruim 2500 (restauratie-) schilders, en (totaal-)
onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven en de glaszetbedrijven.
OnderhoudNL Maatschappelijk is onderdeel van

Wat doen we?

OnderhoudNL , de ondernemersorganisatie van

Binnen OnderhoudNL willen we kennis en

ruim 2500 (restauratie-) schilders, en (totaal-)

ervaring over MVO delen met andere bedrijven.

onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds-

Dit met het doel om maatschappelijk ondernemen

bedrijven en de glaszetbedrijven. OnderhoudNL

meer onder de aandacht te brengen. In het jaar-

Maatschappelijk is een adviesorgaan voor het

plan van OnderhoudNL Maatschappelijk zijn

bestuur van OnderhoudNL en houdt in die hoeda-

diverse aandachtspunten opgenomen met prakti-

nigheid de vinger aan de pols daar waar het gaat

sche tools waarmee een en ander gerealiseerd

om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

kan worden, zoals informatie en best practices
over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Veel ondernemers blijken goed bezig te zijn zonder
dat ze het zelf onder de noemer van maatschap-

Wie zijn we?

pelijk verantwoord ondernemen zouden brengen.

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen op de

Op de website kunt u lezen hoe collega’s uit de

kaart te zetten, richtte OnderhoudNL een apart platform

verschillende sectoren van OnderhoudNL zich

op. Dat is de Stichting Maatschappelijk Ondernemen,

bezighouden op het terrein van Maatschappelijk

oftewel afgekort OnderhoudNL Maatschappelijk.

Verantwoord Ondernemen.

OnderhoudNL is van mening dat maatschappelijk
verantwoord ondernemen tot de dagelijkse praktijk van

In de komende maanden zal aandacht worden

het ondernemen zou moeten behoren. Daarnaast is het

besteed aan het ontwikkelen van een zelf-

de insteek van OnderhoudNL haar leden te laten inzien,

verklaring MVO en het organiseren van

voor zover zij dat nog niet doen, dat maatschappelijk

een MVO jaardag.

verantwoord ondernemen onderscheidend vermogen
en rendement oplevert.

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

OnderhoudNL Maatschappelijk
Gereedschapskist MVO
Aan slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Via de website van OnderhoudNL kunnen leden

De “Gereedschapskist MVO” van OnderhoudNL met

gemakkelijk een eigen gedragscode voor hun on-

instrumenten en handvatten helpt uw visie en beleid

derneming opstellen. Nadat u een paar vragen heeft

op het gebied van maatschappelijk ondernemen te

ingevuld krijgt u een gedragscode die specifiek op

ontwikkelen. Deze MVO Gereedschapskist is op

uw bedrijf van toepassing is. Op uw website kunt

verzoek van OnderhoudNL ontwikkeld met mede-

u deze gedragscode presenteren.

werking van haar leden. Leden kunnen hiervan
gratis gebruik maken.

Partnership
OnderhoudNL Maatschappelijk is sinds 6 juni 2007

Gedragscode

lid van MVO Nederland. Met de deskundigheid en

Naast de MVO Gereedschapskist van OnderhoudNL is

ervaring van MVO-Nederland, halen we zelf extra

er een gedragscode gemaakt, specifiek voor de branche,

ondersteuning in huis voor het vormgeven van

waarmee ondernemers kunnen aangeven hoe ze

ons maatschappelijk gezicht.
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omgaan met personeel, omgeving en klanten.

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

