MVO Jaarverslag 2019

Vos Zand en Grind B.V.

Voorwoord
Dit document betreft het
eerste MVO jaarverslag van
Vos Zand en Grind B.V. In dit
jaarverslag wordt beschreven
hoe wij bij Vos invulling
hebben gegeven aan
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) in 2019.
MVO is een manier van
ondernemen waarbij een
bedrijf rekening houdt met de
effecten van de
bedrijfsactiviteiten op sociaal
(mens), ecologisch (milieu)
en economisch (maatschappij)
gebied en daarover
verantwoording aflegt. Er is
dus niet alleen aandacht voor
winst voor het bedrijf, maar
ook voor winst voor de mens,
het milieu en de maatschappij.
Wij nemen bij Vos onze
maatschappelijke
verantwoordelijkheid serieus.
Daarom houden wij in
activiteiten en processen
rekening met het klimaat, de
omgeving en onze
medewerkers. Ook gaan wij
over deze onderwerpen het
gesprek aan met
belanghebbenden.
In dit MVO jaarverslag staat
beschreven wat wij in 2019
hebben gedaan en bereikt op
het gebied van mens, milieu en
maatschappij. Alle
geïnteresseerden zijn van
harte uitgenodigd om dit
document te lezen.
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MENS
Gezondheid en veiligheid op het werk
Kerngetallen
Aantal ongevallen per jaar
Aantal BHV-ers op winning en kantoor
Verzuimcijfer per periode (Lost Time Injury Frequency Rate)
Percentage medewerkers welke een periodiek medisch onderzoek (PAGO) ondergaan
Aantal voorlichtingssessies per jaar over gezondheid of veiligheid
Percentage medewerkers welke dit jaar functioneringsgesprekken hebben gehad

2018

2019

0
2
1,48
32%
0
0%

0
2
0,37
24%
0
100%

Wij vinden de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers belangrijk. Wij doen ons best om
ongevallen te voorkomen. Gebeurt er toch iets, dan zijn er twee BHV-ers om alles in goede banen te
leiden. In 2019 hebben alle medewerkers een functioneringsgesprek gehad. Het lage verzuimcijfer
laat zien dat er weinig medewerkers ziek zijn geweest. De komende jaren willen we meer aandacht
gaan besteden aan voorlichtingssessies over veiligheid en gezondheid.

Eerlijk zaken doen
Kerngetallen
Aantal meldingen per jaar bij de vertrouwenspersoon van oneerlijk zakelijk gedrag
Aantal voorlichtingssessies per jaar over eerlijk zaken doen

2018

2019

0
1

0
0

Eerlijk zaken doen zien wij als voorwaarde voor een gezond en succesvol bedrijf. Daarom zijn wij blij
dat er geen meldingen zijn geweest van oneerlijk zakelijk gedrag. In 2018 heeft een juridisch adviseur
voorlichting gegeven over eerlijk zaken doen. In 2020 willen we nog een keer een voorlichtingssessie
hierover organiseren.

Dienstverlening aan klanten, ondersteuning en
oplossen van klachten
Kerngetallen
Aantal binnenkomende klachten per jaar
Aantal gesprekken met klanten en leveranciers per jaar over verduurzaming

2018

2019

1
0

1
6

Wij houden goed contact met klanten, leveranciers en omwonenden. Komt er een klacht binnen, dan
lossen wij die op en zetten wij ons in om herhaling te voorkomen. In onze gesprekken met klanten en
leveranciers hebben wij ook steeds vaker aandacht voor verduurzaming. In 2019 hebben we met zes
stakeholders een interview over MVO gehouden.
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MILIEU
Voorkomen van milieuvervuiling en tegengaan
van klimaatverandering
Kerngetallen
3

Gasverbruik: Aantal m aardgas verbruikt per jaar
Elektriciteit: Aantal kWh verbruikt per jaar
Elektriciteit: kWh verbruikt per ton verkocht product
Elektriciteit: Totaal kWh aan elektra opgewekt per jaar
Brandstof: Aantal liters dieselolie verbruikt per jaar
CO2 uitstoot: Aardgas
CO2 uitstoot: Elektriciteit
CO2 uitstoot: Dieselolie
CO2 uitstoot: Totaal per jaar
CO2 uitstoot: Per ton gewonnen grondstof
Afval: Aantal ledigingen per maand papier
Afval: Aantal ledigingen per maand restafval
Afval: Aantal ledigingen per maand plastic
Afval: Aantal ledigingen per jaar afgewerkte olie

2018

2019

3.723
2.505.952
2,52
0
151.920
7.036,47
1.626.363
490.702
2.124.101
2,18
1
1
0
4

3.790
2.283.359
2,11
0
152.544
7.163,1
1.481.900
492.717
1.981.780
1,84
1
1
0
2

In 2019 is het gasverbruik en het brandstofverbruik iets gestegen ten opzichte van 2018.
Daarentegen is het elektriciteitsverbruik en ook de totale CO2-uitstoot gedaald. Wij gaan er de
komende jaren aan werken om onze CO2-uitstoot nog verder verlagen. Vanaf 2020 willen wij ons
afval beter scheiden door het plastic afval apart in te zamelen.

Bescherming van het milieu, biodiversiteit en
herstel van natuurlijke leefgebieden
Kerngetallen
Aantal euro's geïnvesteerd in
CO2- of natuurcompensatie
per jaar
Investeringen in CO2- of
natuurcompensatie als
percentage van de omzet

2018

2019

€ 920

€ 2.305

0,02%

0,05%

Wij vinden het belangrijk om de natuur te
beschermen. Daarom investeren wij in toenemende
mate in CO2- of natuurcompensatie en in
natuurontwikkeling. We genieten van het prachtige
groen dat inmiddels is ontstaan.
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MAATSCHAPPIJ
Betrokkenheid bij de gemeenschap en
maatschappelijke investeringen
Kerngetallen
Inkoop in de regio (binnen 50 km) als percentage van de totale inkoop
Percentage medewerkers uit de directe omgeving (binnen 25 km)
Sponsoring in de regio in euro’s per jaar
Uitgaven aan sponsoring als percentage van de totale omzet

2018

2019

44%
89%
€ 3.244
0,07%

63%
88%
€ 10.790
0,23%

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van de regio door onze inkopen zo veel mogelijk bij bedrijven
in de regio te doen en door medewerkers te werven in de eigen omgeving. Ook sponsoren wij
verenigingen en maatschappelijke instellingen in de regio. Op die manier zijn wij betrokken bij de
gemeenschap.

Creëren van werkgelegenheid en ontwikkelen
van vaardigheden
Kerngetallen
Aantal medewerkers (in FTE’s)
Aantal vrouwelijke medewerkers (in FTE’s)
Aantal mannelijke medewerkers (in FTE’s)
Aantal medewerkers in dienst met een achterstand op de arbeidsmarkt (in FTE’s)
Percentage medewerkers dat een opleiding of training vanuit het bedrijf heeft genoten

2018

2019

9,4
0,8
8,6
0
21%

8,37
0,8
7,57
0
24%

Omdat wij het belangrijk vinden dat medewerkers zich bij ons verder kunnen ontwikkelen, bieden wij
opleidingen en trainingen aan vanuit het bedrijf. In 2019 heeft 24% van de medewerkers bij ons een
opleiding of training gevolgd.

COLOFON
Dit document is tot stand gekomen in samenwerking
met Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam
ondernemen. Opgesteld in april/mei 2020.

Contactgegevens:
Vos Zand en Grind B.V.
Ellertsweg 2c
9535 TA Ellertshaar
+31 (0) 599 287 258
www.zandkorrel.nl
info@zandkorrel.nl
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