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INLEIDING
Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschap-
pelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop 
van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) 
en profit/ prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Binnen deze drie elementen is er 
aandacht voor specifieke thema’s als circulair inkopen, biobased inkopen, de internationale 
sociale voorwaarden en innovatiegericht inkopen.

Uitgangspunt voor dit Plan van aanpak is het effectief en efficiënt inzetten van MVI als instru-
ment om een bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelen. Het plan gaat dus niet 
over het bepalen van wat de inhoudelijke beleidsdoelen/effecten moeten zijn. Beleidsdoelen 
waaraan MVI een bijdrage levert zijn onder andere:

• Het tegengaan van klimaatverandering
• Het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie
• Leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden
• Verminderen van milieudruk
• Beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal
• Het stimuleren van innovatie
• Het verduurzamen van product- en marktketens



MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)
PK Benelux  wil een goed resultaat bereiken, niet alleen economisch, maar ook in sociaal en 
ecologisch opzicht. Daarom hanteert PK Benelux Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) als haar integrale visie op het ondernemerschap.

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen nemen wij de verantwoordelijkheid voor 
de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. We maken bewus-
te keuzes om een verantwoorde balans te bereiken tussen de ecologische kwaliteit van het 
leefmilieu (Planet), het welzijn van mensen binnen en buiten de onderneming (People) en het 
economisch rendement (Profit). PK Benelux wil zich daarbij richten op nieuwe marktkansen, 
groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij. Nu en in de toekomst.

Er bestaan zeven MVO-kernthema’s van waaruit wij te werk gaat. Hieronder staat per thema 
aangegeven hoe we daarmee omgaan. Wij  zien MVO als een proces en niet als eindbestem-
ming. Om die reden veranderen de doelen die worden nagestreefd in de tijd en met elke be-
drijfsbeslissing. Op deze manier blijven wij altijd alert en openstaan voor nieuwe uitdagingen. 
We zullen daarbij blijven zoeken naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoor-
delijkheid vorm te geven.

De 7 kenmerken van maatschappelijk verantwoord ondernemen



BESTUUR VAN DE ORGANISATIE
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een zoekproces waarin ieder bedrijf een ei-
gen aanpak ontwikkelt die past bij de karakteristieke kenmerken en waarden van het bedrijf. 
Ons leidinggevende team maakt daarom elke dag weer eigen keuzes in de wijze waarop zij 
dit proces vormgeven. Tegelijkertijd is sprake van doorlopende dynamische interactie met de 
omgeving. De verschillende signalen van onze medewerkers, opdrachtgevers en co-makers 
dienen opgevangen en intern vertaald te worden. Daarbij zorgen we ervoor continu op de 
hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van producten en materialen, 
en de wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen is verankerd in onze gehele bedrijfsvoering. Behoorlijk bestuur is 
bovendien een middel dat het vermogen van de organisatie vergroot om maatschappelijk 
verantwoord gedrag te implementeren ten aanzien van de andere kernthema’s.

MENSENRECHTEN
Mensen rechten vormen de basisrechten van iedereen op aarde. Er zijn twee categorieën 
mensenrechten: burgerrechten (zoals het recht op vrijheid, recht op gelijke behandeling, recht 
op leven) en economische, sociale en culturele rechten (recht op voedsel, inkomen, onderdak 
en scholing, recht op zelfbeschikking, recht op eigen hulpbronnen en grondstoffen). Alhoewel 
overheden de plicht en verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te beschermen, die-
nen alle organisaties mensenrechten te respecteren – niet alleen binnen hun eigen organisa-
tie, maar ook binnen hun gehele invloedssfeer. Voorbeelden hiervan zijn toeleveringsketens of 
de lokale samenleving. PK Benelux erkent dat de mensenrechten universeel zijn, ongeacht of 
de overheid in staat is of bereid is om deze plicht te vervullen.



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Dit thema bepaalt al het beleid en elke activiteit die de werkomstandigheden van onze mede-
werkers beïnvloedt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het recht van medewerkers om zichzelf te 
organiseren en deel te nemen aan onderhandelingen, het recht op een gezonde en veilige 
werkplek en de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. PK Benelux is daarbij niet alleen verant-
woordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie; ook arbeidsomstandig-
heden in organisaties die in onze opdracht werken of waaraan activiteiten zijn uitbesteed 
(co-makers), vallen binnen onze invloedssfeer en dus binnen onze verantwoordelijkheid. PK 
Benelux investeert in een werkomgeving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en 
waarbij wettelijke voorschriften op het gebied van arbo-zorg in acht genomen worden. Daar-
onder vallen ook het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, en het regi-
streren en bespreken van gevaren of gevaarlijke situaties. Wij blijven voortdurend werken aan 
verbetering van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, opdrachtge-
vers en co-makers. PK Benelux heeft  BHV-ers, Preventiemedewerkers, en PK Benelux heeft een 
door de Arbo dienst goed gekeurde RI&E,  Risico-Inventarisatie en –Evaluatie plan. 

MILIEU 
Activiteiten van een organisatie hebben altijd een invloed op het milieu. Daarom spannen wij 
ons in om de negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te verkleinen door middel van 
een integrale aanpak. We kunnen onze milieueffecten verkleinen door bijvoorbeeld milieu-
vriendelijke technieken toe te passen en duurzaam in te kopen.

EERLIJK ZAKENDOEN 
Eerlijk handelen heeft betrekking op het ethisch omgaan met andere organisaties en partijen. 
In onze optiek gaat hier om bedrijfsethiek, integriteit, transparantie, eerlijkheid, verantwoording 
en respect voor de wet. Al deze aspecten zijn in onze werkwijze geïmplementeerd. Dagelijks 
zetten wij ons hiervoor in!



KLANTBELANGEN
Omdat we producten leveren aan opdrachtgevers, hebben we verantwoordelijkheden rich-
ting deze klanten. Aspecten die betrekking hebben op verantwoord omgaan met klanten zijn 
onder meer het gebruik van veilige producten, de zorg voor een veilige omgeving en het niet 
aantasten van de private sfeer. Aandacht voor de wensen van de opdrachtgever is voor ons 
een voorwaarde om te komen tot een eindresultaat, dat beantwoordt aan de verwachtingen!

MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID & ONTWIKKELING 
Ons bedrijf ziet een belangrijke rol in het dragen van de verantwoordelijkheid voor het ver-
sterken van binding en stabiliteit in de samenleving. Organisaties dienen een relatie te on-
derhouden met de gemeenschap waarin zij opereren door zich te identificeren met en steun 
te bieden aan de (directe) omgeving van de organisatie. Denk hierbij aan het inzetten van 
expertise en middelen of door het steunen van non-profit organisaties. In onze optiek vergroot 
effectieve maatschappelijke betrokkenheid de kwaliteit van leven in de gemeenschap (maat-
schappelijke ontwikkeling).



PK BENELUX STEUNT INITIATIEVEN DIE ZICH 
INZETTEN VOOR EEN BETERE LEEFOMGEVING
Wij sponsoren daarom jaarlijks goede doelen.




