
Samen 
voor 
een 
happy 
world

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2017

© Vendor 2018



32

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij 
Vendor op een heldere en praktische wijze geïntegreerd 
in de dagelijkse bedrijfsvoering. Aan de hand van de drie 
elementen: 'People, Planet en Profit' werken wij verder 
aan de verbetering van onze leefwereld. Denk hierbij aan 
thema’s als behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden, 
mensenrechten, eerlijk zaken doen, milieu en betrokken
heid bij de gemeenschap. We stellen onszelf hiertoe 
ambitieuze doelen en onderhouden goede communicatie 
met al onze belanghebbenden, zoals overheden, aandeel
houders, financiers, werknemers, leveranciers, klanten en 
maatschappelijke organisaties. Met heldere rapportages 
en verslagen leggen we aan hen verantwoording af. In dit 
verslag nemen wij u mee in onze plannen en realisaties 
op het gebied van MVO en circulair ondernemerschap.

Samen voor een happy world
Happy moments creëren voor mens, milieu en maatschappij. Dat is onze droom en 

ambitie. Van inkoop tot Productie en van personeelsbeleid tot marketing: in ons hele 

traject staat duurzaamheid centraal. Al onze enthousiaste medewerkers zijn hierbij 

onmisbaar. Bovendien luisteren we ook goed naar de mensen en organisaties om ons 

heen. Wij delen op onze beurt ook onze visie en vooruitgang op een duidelijke en 

transparante manier.

Internationale erkenning
Dat wordt gezien en gewaardeerd. Onze inspanningen zijn (inter)nationaal erkend en 

onderscheiden met verschillende certificeringen zoals  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

Cradle-to-Cradle Gold, Fira member, MVO Prestatieladder niveau 4, EU Ecolabel, Nordic 

Ecolabel en het FSC keurmerk. Daar zijn we ongelooflijk trots op. In dit jaarverslag 

kijken we terug op onze prestaties in 2017 en blikken we vooruit naar 2018. Wil je meer 

informatie hierover? Kijk dan op: vendor.nl/over-vendor/mvo. Hopelijk inspireren we ook 

jou om samen met ons te werken aan een happy world.

Sabine Thuysbaert

CEO Vendor Group

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2017
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De Happy Vendor spots

Op onze horizon staan drie heldere spots: happy 
people, planet en profit. Alles wat we doen, heeft 
hier effect op. Om steeds dichterbij de stippen op 
de horizon te komen, stellen we onszelf doelen. We 
stelden ons de ambitie om in 2025 een nieuwe MVO
mijlpaal te bereiken met de volgende drie speerpunten. 

1

Een happy, 
veilige en 
gezonde 

omgeving

Reductie 
CO2 

uitstoot
Triple 

win voor 
Vendor, 
klant en 
maat-

schappij

2 3



Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2017
76

Consumenten 
aangelegenheden

8,0

2017

21. Privacy van klanten

22. Naleving

20.  Marketing en communicatie

19.  Etikettering van 
producten en diensten

18.  Gezondheid en veiligheid 
van consumenten
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Arbeidsomstandigheden 
en volwaardig werk

8,8
Eerlijk zaken doen

2017

7,8

05. Diversiteit en kansen

2017

17. Naleving

16.  Concurrentiebelemmerend 
gedrag

15.  Publiek beleid t.a.v. 
politiek

14.  Corruptie

13. Gemeenschap

04.  Opleiding, onderwijs aard 
en organisatie van het werk

03.  Gezondheid en  
veiligheid op het werk

02.  Verhouding  
werkgever/werknemer
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2017

01. Werkgelegenheid
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Betrokkenheid bij  
en ontwikkeling 
van de gemeenschap

32.  Positieve bijdrage aan lokale 
economie en bedrijvigheid

33.  Bijdrage aan het 
economisch systeem

31.  Directe economische  
waarden die zijn  
gegenereerd en  
gedistribueerd

7,3

2017

6,0

8,0

8,0

Mensenrechten

10.  Preventie van gedwongen 
en verplichte arbeid

12.  Rechten van inheemse 
bevolking

09. Uitbanning kinderarbeid

11. Beveiligingsbeleid

08.  Vrijheid van vereniging 
en collectieve 
arbeidsonderhandelingen

07. Verbod op discriminatie

06. Strategie en beheer

PEOPLE PLANET PROFIT

In 2025

In dit jaarverslag rapporteren we over de resultaten die we hebben behaald aan de 

hand van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder bevat 33 indicatoren.  

Deze zijn verdeeld over zes kernthema's en over de drie P's: People, Planet, Profit. 

We geven je een concrete voorbeelden uit onze praktijk met bijbehorende score. 

Sommige indicatoren worden kort toegelicht, andere wat uitgebreider. In 2017 wisten 

we van maar liefst 18 MVO-indicatoren het resultaat te behouden of te verbeteren.  

Op geen enkele indicator behaalden we een onvoldoende.

Milieu 8,5

2017

28.  Producten en diensten

30.  Transport

27.  Uitstoot, afvalwater en 
afvalstoffen

29. Naleving

26.  Biodiversiteit

25. Water

24. Energie

23. Grondstoffen

7,3

10,0

10,0

8,7

8,0

7,0

10

9,1
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02.  Verhouding werkgever/werknemer

We betrekken onze medewerkers bij keuzes en 

beleidsvorming. Mooie voorbeelden hiervan zijn de 

ontbijtsessies die we twee keer per jaar op onze depots 

houden waar kennis wordt gedeeld én gehaald met collega’s 

die niet dagelijks op het hoofdkantoor zijn. Ook is er een 

persoonlijke pensioen- of loopbaanscan 
mogelijk.

01. Werkgelegenheid

Het gewone ongewoon goed doen. Dat is het DNA van 

onze mensen. Mensen die het woord service met de 
hoofdletter ‘S’ schrijven. Die elke dag net dat stapje 

extra zetten. Daarmee zijn onze medewerkers het meest 

waardevolle dat we mens en maatschappij kunnen bieden. 

Het geluk van onze medewerkers vinden we ontzettend 

belangrijk. Want we begrijpen dat excellentie alleen  

mogelijk is als we onze mensen helpen het beste  

uit zichzelf te halen. En dat begint bij de basis.  

We communiceren helder, transparant en tijdig en er is  

een Vendor CAO met maatwerk arbeidsvoorwaarden die 

passen bij onze organisatie en medewerkers. En dat zit ‘m 

soms in kleine details, zoals de fruitvoorziening op iedere 

Vendor locatie.  

03.  Gezondheid en veiligheid op het werk

Als organisatie nemen we maatregelen om ongevallen te 

voorkomen en kortstondig ziekteverzuim terug te dringen. Maar 

we gaan veel verder dan dat. We maken onze medewerkers graag 

gezonder zodat ze niet alleen hun werk zo goed mogelijk kunnen 

doen, maar ook alles uit het leven kunnen halen. Denk daarbij 

aan het faciliteren van een gezonde levensstijl en een gezonde 

werkomgeving. Duurzame vitaliteit is daarbij het kernbegrip. Zo 

stimuleren we medewerkers om te bewegen met onder meer een 

fietsplan en het sponsoren van sportevenementen en richten we 

onze Productie in naar het 5S* systeem.

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werkPEOPLE

8,9

2017

Op de volgende pagina’s geven we je een 
korte omschrijving van alle 33 indicatoren 
van de MVO Prestatieladder plus de score 
die Vendor op de betreffende indicator 
heeft behaald. 

10,0

2017

7,0

2017

IEDERE MAAND    
        VERS FRUIT

SPONSORING PSV FOUNDATION BUSINESS RUN

  Nullijnpercentage ongevallen op het werk 

behaald.

  Het 5S in de Productie*

   Dagelijkse dagstart met het team

   Vast werkstramien

   Orde en netheid in de Productie

   Alles een vaste plek

  Gezondheidspagina Vendor intranet

  Sponsoring PSV Foundation Business Run.

  De VGWM-commissie 

 Werkinstructies

 DONE 

MEET EN GREET 
MET DE CEO
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04.  Opleiding en organisatie van werk

Vitaliteit gaat verder dan gezondheid. Een goede balans tussen werk en privé is daarbij 

belangrijk. Daarom hebben we aandacht voor de vraag of onze mensen plezier en voldoening 

uit hun werk halen. Daarbij is niet de functie leidend, maar het potentieel van de medewerker. 

We besteden veel aandacht aan het (door)ontwikkelen van talent. Dit doen we 

onder andere via het Vendor (Sales) College onder de leiding van fulltime trainer 

Arnold van de Pol. Daarnaast is Vendor een erkend leerbedrijf. We geven jonge mensen graag 

de gelegenheid ervaring op te doen. Stagiaires van uiteenlopende richtingen en verschillende 

opleidingsniveaus geven ons bedrijf extra dimensie.

Stagelopen bij Vendor
Het doel voor 2017 was om 3 stagiaires te kunnen plaatsen en dat is ook gelukt. Voor onze 

stagemogelijkheden binnen de logistieke afdeling ontvingen we de officiële erkenning van de 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SSB).

Tim van Gestel, oud-stagiair
“ In 2017 heb ik mijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij Vendor in Tilburg. Er was 

behoefte aan stuurinformatie binnen de organisatie. Deze stuurinformatie heb 

ik gerealiseerd door een set Kritieke Prestatie Indicatoren op te leveren. De 

input van de KPI's heb ik verzameld door op managementniveau interviews 

af te nemen. Ik merkte dat de interviews vlot verliepen, de managers open 

waren en zij mij veel bruikbare informatie gaven. Als stagiair word je dan ook 

echt ingezet om iets te verbeteren binnen de organisatie. Om die reden word 

je goed begeleid en laten zij je de belangrijke zaken zien, binnen het bedrijf. Ik 

heb mijn afstudeerstage bij Vendor dan ook als erg fijn en leerzaam ervaren.”

E-learningomgeving Studytube
Onze medewerkers kunnen ook gebruik maken van e-learningomgeving StudyTube. In 2017 zijn 

er 46 certificaten behaald en is er 99 uur getraind.

Serge Ringeling, commercieel dienstverlener
“Studytube is een zeer toegankelijk platform om online te leren.  

Er is een ruime variatie aan trainingen beschikbaar.”

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werkPEOPLE

10,0

2017

Een deel van de dispensers die we retour ontvangen,  
krijgt een tweede leven met de fraaie Black Vision uitstraling.



05.  Diversiteit  
en kansen

Wij gaan voor gelijke kansen. Je geslacht, 

leeftijd en afkomst maakt daarbij 

vanzelfsprekend niets uit. Ook gaan we 

graag op een goede manier met elkaar om. 

De waarden en normen die daarachter liggen 

maken we dan ook voor iedereen duidelijk. 

Eén ding is daarbij het allerbelangrijkste: wij 

vinden dat je de ander het beste behandelt 

zoals je zelf behandeld wilt worden. Het 

voorkomen van discriminatie en het 

vooropstellen van onze collega's staat 

daarbij centraal. Bovendien geven we minder 

kansrijke mensen in de samenleving graag 

een kans om zich te ontwikkelen met een 

opleiding of baan met toekomstperspectief.

8,7

2017

  We realiseerden een stageplaats 

voor een scholier uit het VSO 
Parcours voor moeilijk 

opvoedbare kinderen.

  Onze werving- en selectieprocedure 

voldoet aan de NVP sollicitatiecode.

  We hebben een werkervaringsplek 

ingericht voor een persoon 

vanuit Stichting 
Vluchtelingenwerk om 

werkervaring op te doen met 

behoud van uitkering. Hij heeft 

daarbij ook zijn heftruckcertificaat 

behaald.

 DONE 

1312

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werkPEOPLE
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10.  Preventie van 
gedwongen en 
verplichte arbeid

11.  Beveiligingsbeleid

Alle facilitaire producten die nodig zijn 

om ons werk te doen, kopen we op een 

duurzame manier in. Dat noemen we ook 

wel ketenverantwoordelijkheid.

12.  Rechten van  
inheemse bevolking

06.  Strategie 
en beheer

07.  Verbod op 
discriminatie

08.  Vrijheid van vereniging  
en collectie arbeids-
onderhandelingen 

8,0

2017

09.  Uitbanning 
kinderarbeid

8,0

2017

10,0

2017

MensenrechtenPEOPLE

Ondernemen met  
respect voor de mens

Vendor onderneemt met gevoel. We hebben  

respect voor de mens achter medewerker, klant,  

partner en (toe)leverancier. Verplaatsen ons in  

zijn of haar situatie en zoeken proactief naar  

win-win relaties.

Een eerste kenmerk van deze managementstijl, is onze  

open en transparante manier van communiceren. We voelen ons  

vrij om onze visie te delen en staan volledig open voor de visie van anderen. Vanuit 

de overtuiging dat synergie ontstaat door begrip voor elkaars standpunt en door 

samenwerking. 

We zijn niet alleen open en transparant in woord, maar ook in daad. We 'checken' 

onze eigen overtuigingen en gedragingen regelmatig en sturen bij waar we dat nodig 

achten. Daarnaast toetsen we jaarlijks onze top 20 leveranciers aan de hand van 

een kwaliteitssysteem. Samen met hen voorkomen we op die manier corruptie en 

discriminatie. 

Respect voor de mens uit zich in het feit dat iedere medewerker bij ons zich uitgenodigd 

en uitgedaagd voelt om zich volledig te ontplooien. Zonder onderscheid naar ras, 

leeftijd, afkomst of levensovertuiging.

Verder heeft iedere medewerker bij Vendor het recht om zich aan te sluiten bij 

vakbonden, verenigingen of ondernemersraad.  

Sterker nog: dat getuigt van een  

betrokkenheid die wij van  

harte aanmoedigen. 

Mensenrechten  
boven alles

Vendor vindt het belangrijk dat de rechten 

van mensen worden gerespecteerd. 

Niet alleen door onszelf, maar ook door 

iedereen die bijdraagt aan onze producten 

en diensten. Hierin zijn we proactief en 

nemen we onze verantwoordelijkheid heel 

serieus. 

Preventie van kinderarbeid en 
gedwongen werk
We willen 100% zeker weten dat er 

bij onze leveranciers géén sprake is 

van kinderarbeid, gedwongen werk of 

verplichte arbeid. Daarom screenen we 

onze leveranciers proactief. 

Rechten van inheemse bevolking
We toetsen onze niet-westerse leveranciers 

continu omdat we er zeker van willen 

zijn dat de rechten van de inheemse 

bevolking niet worden geschaad. Als we 

hierin misstanden of onregelmatigheden 

ontdekken, ondernemen we onmiddellijk 

actie. 

9,0

2017

7,0

2017

10,0

2017

6,0

2017

KWALITEITSSYSTEEM:

TOETSEN  
TOP 20  

LEVERANCIERS
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13.  Gemeenschap

Binnen Vendor streven we naar een continue verduurzaming 

van ons inkoopproces. Om die reden zijn we in 2017 

gestart met een onderzoek naar wat MVI (Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen, ISO 20400) voor Vendor kan 

betekenen (en op welke manier). 

14.  Corruptie 
bestrijding

18. Gezondheid en veiligheid van consumenten 

Bij ons staat de gezondheid en veiligheid van eindgebruikers en medewerkers voorop. Daarom 

investeren we in samenwerkingsverbanden met belangenverenigingen, keuringsinstanties en 

strategische partners. Een mooi voorbeeld is het partnership met MVO Nederland sinds 2012.  

MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa  

en helpt ons onze doelstellingen te verwezenlijken door mee te denken  

in nieuwe klimaatneutrale en circulaire bedrijfsmodellen. 

15.  Publiek beleid 
t.a.v. politiek

16.  Concurrentie-
belemmerend 
gedrag

7,0

2017

6,0

2017

19. Etikettering van producten en diensten 

Op onze etiketten vind je snel en makkelijk alle informatie die je nodig 

hebt. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd 

is. Bovendien voldoen al onze verpakkingen aan de GHS-norm. 

20. Marketing en communicatie  

Vendor communiceert open en transparant en via verschillende kanalen met al onze 

stakeholders. We communiceren over onze dromen, ambities, visie, wat we ondernemen en waar 

we trots op zijn. Altijd vanuit een oprechte en eerlijke insteek. Potentiële afnemers benaderen 

we enkel volgens de daarvoor geldende regels. Onze visie op duurzaamheid en onze prestaties 

delen we onder meer via onze website, via berichten op onze social media kanalen, in een MVO 

bedrijfspresentatie, met video's en door het beschikbaar stellen van de MVO barometer. Onze 

klanten helpen we bijvoorbeeld met een Duurzaamheidspakket waar het Duurzaamheidsbordje 

onderdeel van uitmaakt.

21. Privacy van 
klanten  

We gaan vertrouwelijk 

om met de gegevens van 

onze klanten. Het beleid en 

de voorschriften rondom 

privacy hebben we daarom 

goed vastgelegd volgens 

de privacywet AVG.

22. Naleving  

Een Vendor klant is een happy klant en daar maken we serieus 

werk van. We zorgen voor regelmatige communicatietraining en 

-coaching voor onze klantenservice. We meten regelmatig de 

klanttevredenheid en onze nieuwe aanpak ‘afhandeling klachten’ 

wordt door het nieuwe CRM systeem voor iedereen inzichtelijk. 

Daardoor wordt de klacht niet uit het oog verloren tot deze 

definitief is afgerond.

Leverbetrouwbaarheid
In 2017 wisten we vanuit ons magazijn in Tilburg een uitleverings-

graad van meer dan 99,5% te realiseren. Met de uitlevering van 

gemiddeld zo’n 3.200 artikelen per dag een prestatie waar we 

trots op zijn.

Eerlijk zaken doen Consumenten aangelegenhedenPEOPLE PEOPLE

10,0

2017

8,5

2017

Naleving van wet- en regelgeving

Vendor is scherp op naleving van wet- en regelgeving. 

We controleren niet alleen achteraf, maar handelen vooral 

proactief. Iedere medewerker is zich bewust van ons beleid 

hierin. 

Corruptie bestrijding door strengere 
inkoopvoorwaarden toeleveranciers
Vendor hanteert een zero tolerance beleid als het 

gaat om corruptie. Het beleid is ingebed in onze hele 

organisatie en we checken voortdurend op correcte 

naleving van onze gedragsregels.

Publiek beleid t.a.v. politiek
We leveren waar mogelijk graag een bijdrage aan onze 

lokale gemeenschap. Dit doen we bij voorkeur met 

evenementen die niet belastend zijn voor het milieu.

Concurrentiebelemmerend gedrag
We houden ons uiteraard aan de wettelijke eisen en 

regelgeving rondom oneerlijke concurrentie. Nu, maar 

ook in onze toekomstige bedrijfsactiviteiten. Zo maakt 

Vendor bijvoorbeeld geen prijsafspraken. 

17. Naleving

Voor een veilige opslag van geclassificeerd materiaal hebben 

we in 2017 gezorgd voor PGS15-kluizen op onze depots en het 

hoofdkantoor (vanuit naleving van wet- en regelgeving t.b.v. mens 

en maatschappij). Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld onze 

spuitbussen voor onze geuroplossing of de alcoholgel voor onze 

desinfectie-oplossing.

7,0

2017

9,0

2017

10,0

2017

7,2

2017

7,0

2017

9,0

2017
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23.  Grondstoffen

De welvaart neemt toe, de wereldbevolking groeit en de 

vraag naar primaire grondstoffen stijgt. Dit vraagt om een 

andere manier van ondernemen. Het antwoord hierop, 

en een belangrijke motor voor innovatie en groei, is een 

circulaire economie. De drive om producten, diensten en 

processen circulair te maken, om afval en verspilling te 

voorkomen zit in de natuur van Vendor. Zo (her)(ge)bruiken 

we grond- en hulpstoffen op een slimme manier. Ons toilet- 

en handdoekpapier hebben het Nordic Swan en het EU 

Ecolabel. Onze kartonnen verpakkingen zijn voorzien van 

het FSC keurmerk. En voor de Vendor Pure Soap en Pure 

Foam handzeeplijn kregen we als eerste ter wereld een extra 

bekroning; het Cradle-to-Cradle certificaat.

De automaten van Vendor die retour komen krijgen op twee 

manieren een nieuwe bestemming;  

1.  Als nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld de automotive 

industrie 

2.   Sinds 2017 krijgt een deel een nieuw leven als Black Vision 

dispenser. Dat is een speciale lijn gerefurbishd automaten 

die grondig gecontroleerd en getest worden alvorens ze 

opnieuw ingezet worden bij onze klanten.

  We behaalden een <3,25% lager afvalpercentage voor 

toiletpapier. Dit is lager dan de norm.

  We behaalden een <2,25% lager afvalpercentage voor 

handdoekcassette. Dit is lager dan de norm.

  Alle niet-herbruikbare automaten worden ingezameld 

en (deels) verwerkt tot een nieuwe grondstof door 

onze partner Renewi = 5% in 2017.

Een deel van retour gekomen 

dispensers wordt gerefurbished. 

87% van onze afvalstoffen wordt 

opnieuw ingezet als grondstof. 

Het laatste beetje wordt 

omgezet in energie. Hiermee 

besparen we 21 ton CO2 uitstoot 

wat gelijk staat aan 5 miljoen 

keer je handen wassen. 

24.  Energie

Bij Vendor zorgen we ervoor dat we weten wat we jaarlijks 

aan energie verbruiken, nemen we maatregelen om dit 

verbruik waar mogelijk te beperken en gebruiken we energie 

afkomstig uit duurzame energiebronnen. Met de doorvoering 

van 100% groene stroom werd onze droom van een CO2 
neutrale Productie werkelijk. Daarnaast zorgden we 

ervoor dat alle verlichting in onze Productie en Expeditie 

hallen voorzien is van 100% LED verlichting. 

Jaarlijks streven we naar een 2% reductie in ons energie-

verbruik. Afgelopen jaar realiseerden we dit door in 2017 

1.000 MwH t.o.v. 1.200 MwH te gebruiken.

 DONE 

MilieuPLANET

9,1

2017

10,0

2017

21 ton

= 5 miljoen x

ISO
9001:2015

EU
Ecolabel

FIRA
member

FSC
keurmerk

ISO
14001: 2015

MVO
prestatieladder
niveau 4

Nordic
Ecolabel
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25. Water 

We maken ons watergebruik inzichtelijk 

en doen er alles aan om water uit 

schaarse bronnen te beperken. Altijd 

met respect voor de ecosystemen. Ook 

gaan we de omgang met water van onze 

papierleveranciers na.

26. Biodiversiteit 

We zorgen ervoor dat ons bestaan, onze producten 

en diensten een positief of zo min mogelijk nadelig 

effect hebben op de biodiversiteit. Zo kopen we ons 

papier alleen in landen waar gereguleerde bosbouw 

plaatsvindt zodat de balans op orde is. 

27.  Uitstoot, afvalwater 
en afvalstoffen  

Meer inzicht in de hoeveelheid en type 

afval in 2017. 

28. Producten en diensten  

Bij het uitvoeren van alles wat we doen beperken we het gebruik van grondstoffen, energie, 

water en schadelijke stoffen tot een absoluut minimum. Wanneer we een nieuw product of dienst 

bedenken en op de markt brengen, doen we dat altijd met de circulaire economie als basis.

8,0

2017

8,7

2017

10,0

2017

10,0

2017

  We bepalen en monitoren de  

CO2-uitstoot in de Productie.

  Onze groene leaseregeling  

stimuleert de keuze voor een  

zo groen mogelijke auto.

  We voerden een fietsvergoeding  

in voor de medewerkers van  

Vendor België.

  We reduceerden de afvalstroom 

bedrijfsafval.

  We behaalden energielabel A  

voor ons pand in Tilburg.

  Er zijn veiligheiddatabladen beschikbaar.

  Onze Pure handzeeplijn bevat Cradle-to-Cradle  

foam en zeep.

  We produceren herbruikbare, katoenen handdoekrollen.

  Onze kartonnen verpakkingen zijn FSC-gecertificeerd.

  Deels dankzij de Black Vision lijn is het gelukt om 

gebruikte automaten voor handdoeken en toiletrollen 

een tweede leven te geven.

MilieuPLANET
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Afvalprestatie

32% Groene energie

30% Grondstof

13% residu

21% Grijze energie

Nieuw
leven
87%

Totaal afvalstromen

27% Kunstof

Totaal 
gewicht

46.984 kg

56% Afval

5% Gevaarlijk afval

13% Hout

 DONE 

 DONE 

29. Naleving  

De doelstelling van maximaal  

2 milieumeldingen per maand is ruim 

gehaald. In 2017 zijn er 0 milieumeldingen 

geweest. Een superresultaat!

Meldingen documenteren we altijd goed. 

Elke maand rapporteren we eventuele 

afwijkingen en kunnen we direct actie 

ondernemen.
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30. Transport 

Duurzaam onderweg. In onze serviceorganisatie zijn transportbewegingen noodzakelijk 

voor onze dienstverlening. Toch willen we de impact op het milieu zoveel mogelijk 

reduceren. In 2025 willen we 25% minder CO2 uitstoot hebben gerealiseerd. We hebben 

de volgende maatregelen genomen:

7,3

2017

MilieuPLANET

  Footprint CO2 bepaald Vendor wagenpark ten 

behoeve van monitoring en beleidvorming.

  Realisatie elektrische laadpalen op Vendor 

terrein en openstelling voor iedereen: niet enkel 

eigen medewerkers, maar bijvoorbeeld ook 

voor gasten.

  Samenwerking met een (externe) CO2 neutrale 

transporteur

  Zorg voor een dicht distributienetwerk met 

laad- en los depots verspreid over Nederland 

en België.

  Benutten van het maximaal laadvermogen van 

Vendor vrachtwagens resulteerde in een lagere 

uitstoot door minder transportbewegingen

  Optimalisatie routeplanning door middel van 

een systeem waarmee de meest efficiënte 

invulling van ritten in combinatie met de snelste 

route wordt berekend.

  Aanschaf nieuwe Vendor vrachtwagens die 

voldoende aan de hoogste EURO (6) norm. 

  Onderzoek business case elektrische (vracht)

wagens

  Minder NOx-uitstoot door Adblue uitrusting 

voor onze vrachtwagens waarmee door een 

niet-giftige, waterige ureumoplossing de 

uitstoot van dieselvoertuigen wordt terug 

gedrongen

  Zuinige personenauto’s: onze leaseauto’s zijn 

standaard voorzien van een roetfilter en Vendor 

voert een aanmoedigingsbeleid middels een 

beloningssysteem om berijders te stimuleren te 

kiezen voor wagens met label A. 
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 We doneren per order 

€ 7,50 aan een goed 

doel. Dit jaar is dat Villa 

Pardoes en de Maag 

Lever Darm Stichting.

Aim-2-help 

toiletpapier. 

 Het Vendor-team deed mee 

aan de PSV Foundation Run.

We zijn partner van 

MVO Nederland.

Op Wereld Toilet Dag realiseerden we voor twee gezinnen 

een eigen toilet in samenwerking met Stichting Homeplan. 

Bijna 2,5 miljard mensen hebben namelijk vandaag de dag 

geen beschikking over een school toilet.We steunen Make-A-Wish Belgium.

33.  Bijdrage aan onze 
omgeving  

Vendor doneert per nieuwe order 7,50 euro aan 

een goed doel. In 2017 stonden Villa Pardoes, 

Maag Lever Darm Stichting en Make-A-Wish 

Belgium voor ons centraal. Zo mochten een 

aantal collega's bij Villa Pardoes kinderen en 

hun families voorzien van heerlijk zelfgebakken 

pannenkoeken via het Helpende Handen 

Programma en traden we toe tot de Villa Club. 

32.  Positieve bijdrage aan lokale 
economie en bedrijvigheid

Beursvloer Tilburg
Het Tilburgse bedrijfsleven ontmoet jaarlijks op het event 

‘Beursvloer Tilburg’ een groot aantal maatschappelijke 

organisaties. Bedrijven kunnen door deel te nemen een 

positieve bijdrage leveren aan het sociale klimaat in 

Tilburg. Zo ondersteunden we dit jaar maar liefst drie 

maatschappelijke initiatieven. We richtten de toilethygiëne 

in van het Sint Nicolaas Comité Tilburg, de Stichting Broodje 

Aap & Linke Soep en de Petanque vereniging Tilburg.

6,0

2017

31.  Directe economische waarden  

Een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is voor ons de lokale gemeenschap. Waar we 

kunnen, helpen we onze directe omgeving graag een handje. 

Dit doen we bijvoorbeeld met sponsoring. Hierbij kiezen we 

bij voorkeur evenementen waarbij het milieu niet wordt belast, 

zoals sponsorlopen of wielrentochten. Ook doelen die zich 

inzetten voor sanitaire voorzieningen of aanverwante zaken 

steken we graag een hart onder de riem. Activiteiten die te 

maken hebben met individuele sportbeoefening, religie en 

politiek komen hier niet voor in aanmerking.
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Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschapPROFIT

8,0

2017
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