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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: oog voor MENS, MILIEU EN MAATSCHAPPIJ 
 
 
DELMO GROEP staat vanuit haar Mission Statement voor een degelijk beleid. Dit is niet slechts een 

mooie term of loze tekst. We beseffen dat oog hebben voor mens, milieu en maatschappij meer is 
dan kijken naar wat aantrekkelijk overkomt, goede sier maakt of (het meeste) geld bespaart. De basis voor correcte bedrijfsmatige omgang 
met de drie M’s is gelegen in vele beleidsaspecten.  

 
Deze beleidsaspecten leiden tot ons handelen in de dagelijkse praktijk en stellen ons voor keuzes.  

 
Keuzes voor MENS: Voorzieningen en voorwaarden voor medewerkers zodanig inrichten dat iedere individuele medewerker optimaal tot haar 
of zijn recht kan komen en de kans krijgt om te presteren overeenkomstig wat er van haar of hem verwacht wordt. Ook het bieden van een 

werkplek aan iemand die ervaring op wil doen, het stimuleren van scholing en/of opleiding en zorg dragen voor veiligheid op de werkvloer 
binnen én op locatie geven invulling aan ons beleid.  
 

Keuzes voor MILIEU worden gemaakt op basis van wat prins Claus ooit prachtig verwoordde: “We hebben de aarde niet van onze ouders 
geërfd, maar van onze kinderen te leen.” De keuzes zijn dan ook velerlei. Zomaar enkele voorbeelden: chloorvrij papier, 80 grams papier 

i.p.v. 90 grams, waar niemand is hoeft ook geen licht te branden, raam open? airco uit! en bij vervanging kiezen voor led-verlichting. Wat 
betreft auto’s: volgens deskundig rapport is diesel van “Well to wheel” het minst milieubelastend, bij vervanging kiezen we steevast voor de 
hoogst mogelijke ‘Euro-norm’. Papier, karton, plastics, metalen, oliën, batterijen en printertoners worden apart verzameld en afgevoerd. Het 

zijn zo maar simpele zaken die niet alleen energie en dus milieu, maar ook geld sparen.  
 
Bij de derde M komt de ooit gebezigde slogan “De maatschappij? Dat zijn wij!” in beeld. Het betekent respectvolle omgang met ieder 

individu, ongeacht ras, kleur, geslacht of religieuze achtergrond. Bij ‘ieder individu’ valt te denken aan collega’s, klanten, leveranciers en 
andere zakenrelaties. Maar ook passanten onderweg naar werk, klant of leverancier verdienen een respectvolle behandeling.  

 
Verder dragen we graag bij aan verschillende vormen van maatschappelijk welbevinden. Dit doen we niet door een lokale sportvereniging 
direct te sponsoren, maar door tegen speciale tarieven te leveren. Sporten levert immers een belangrijke bijdrage aan ons fysieke en 

mentale welzijn, wat onze maatschappij ten goede komt. Ook culturele organisaties of evenementen steunen we binnen onze 
mogelijkheden. Ook kunst en cultuur zijn van grote waarde voor onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk deze cultuur te behouden en 
onderhouden. Voorwaarde is steevast de anbi-status en de garantie dat het gebodene niet op gaat aan interne organisatie. 

 
Lang geleden al vonden we de traditie om in de eindejaarsrace zakenrelaties te ‘verrassen’ met de zoveelste fles niet passen bij onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij besloten –toen was het nog tegendraads- het bedrag dat we jaarlijks zouden 
spenderen aan flessen te verdubbelen en om te zetten in een gift bestemd voor een zorgorganisatie met CBF-keurmerk. Dit zullen we in de 
toekomst blijven doen. In onze optiek is het een vaste contributie aan de wereld, waar wij allen profijt van zullen hebben. 


