MVO
CEO statement
Bij Simac voelen we ons zeer betrokken bij onze omgeving. Het streven naar continuïteit
is veel breder dan het alleen financieel borgen van de onderneming. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen vind ik in de huidige tijd een vanzelfsprekendheid. Altijd
proberen we onze producten en diensten te vertalen naar innovatieve en duurzame
oplossingen voor bedrijven. We zien het als onze verantwoordelijkheid de Simacmedewerkers MVO-bewust te laten zijn en dit naar onze belanghebbenden zoals
leveranciers, klanten en prospects te communiceren. Graag maken we zaken concreet
en daarom hebben we duidelijke MVO-doelstellingen (intern en extern) gesteld.
Naast onze hoofddoelstelling, om financieel solide te zijn en een positief rendement en
daarmee continuïteit te realiseren, investeren wij in mens en milieu. Een duurzame
wereld voor de generaties na ons, vinden we belangrijk. Bewust van onze
maatschappelijk verantwoorde rol baseren we onze handelingen op de volgende
punten:
•

Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen ‘people,
planet & profit’.

•

Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door de
milieubelasting, het energieverbruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren.

•

Wij bevorderen vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.

•

Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst,
cultuur en leeftijd.

•

Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

•

Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op sociale en
milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol
spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.

•

Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame
producten en diensten.

•

Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en
ervaringen actief te delen.

•

Wij leveren een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee
wij zijn verbonden.

•

Wij dragen actief bij aan regionale sociaal maatschappelijke thema’s.

•

Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en
heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te
treden.
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