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Maatschappelijke betrokkenheid

Als bedrijf hebben wij een economische positie en een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. In ons streven naar winst (profit) is het vereist dat
op verantwoorde wijze te realiseren. Onze medewerkers (people) zijn onze
belangrijkste bron om dat te bereiken en wij willen daarom op sociaal
verantwoorde wijze met elkaar omgaan. De medewerkers van onze klanten en
onze leveranciers zijn onze business partners en in onze contacten is
wederzijds respect belangrijk in de omgang.

Ons milieu (planet) willen wij

zo min mogelijk belasten. Wij streven er daarom naar op een proactieve
wijze continue op zoek te blijven naar milieu ontlastende maatregelen.

Als organisatie kunnen wij meer doen dan strikt noodzakelijk is; elk mens
maar ook elke organisatie kan een bijdrage en voorbeeld leveren aan een
beter leefklimaat en milieu. Zo zullen wij met al onze creativiteit
continue op zoek moeten naar verbeteringen in proces, product, organisatie
of houding om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Op deze wijze denken
wij Maatschappelijk Verantwoord te kunnen Ondernemen en niet alleen te
denken aan vandaag de dag maar ook al bezig te zijn met morgen en de
toekomstige generaties.
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Onze uitgangspunten voor dit beleid baseren wij op vier hoofdpunten:
1. Ons personeel, omgang op sociaal verantwoorde wijze.
2. Veiligheid & Ergonomie
3. Energie & Milieu
4. De Maatschappij

Onze streven naar verbetering brengen wij tot uiting in ons dagelijks
opereren in ondermeer:
•

Professioneel strategisch HR beleid.

•

Stage mogelijkheden bieden.

•

Nastreven van continue verbeterde veiligheid op de werkvloer.

•

Behalen van een Milieucertificering.

•

Jaarlijks onze vervoersbewegingen in goed overleg %
terugbrengen.

•

Continue streven naar alternatieven in onze produkties die
minder belastend zijn voor ons milieu.

•

Jaarlijks onze energieverbruik en milieubelasting te evalueren
en verminderen.

•

Jaarlijks toekennen van budget ten bate van een goed
maatschappelijk doel.

Namens Omnimark B.V.

Hwie-Bing Kwee
Algemeen Directeur

