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1. Ons MVO-beleid 
In 2020 is het herijkte MVO-beleid van DGBC van start gegaan. In een jaar waarin veel trainingen en 
evenementen zijn vertaald naar een digitale omgeving en waar veel van onze medewerkers al maandenlang 
thuiswerken. COVID-19 heeft ook zijn weerslag gehad op het MVO-beleid. Gelukkig zijn er toch hele mooie, 
nieuwe activiteiten in het afgelopen jaar ontplooid en zijn we creatiever dan ooit ons MVO-beleid gaan 
uitvoeren. In dit Jaarverslag lees je hoe het MVO-beleid 2020-2023 in 2020 tot uiting is gekomen.  
 
Met het MVO-beleid streven we ernaar om onze maatschappelijke missie en visie ook naar onze eigen 
organisatie en stakeholders te vertalen. Hiermee wordt de impact van onze bedrijfsprocessen op het milieu 
geminimaliseerd en voegen we waarde toe aan onze medewerkers, partners en omgeving. 
   
Het MVO-beleid van DGBC is met zorg samengesteld, in afstemming en samenspraak met onze 
stakeholders en teamleden. In diverse sessie met het MVO-team en het hele DGBC-team zijn doelen en 
acties geformuleerd, die door alle teamleden en het Management Team (MT) zijn goedgekeurd. In 2023 zal 
er een herijking van het MVO-beleid plaatsvinden. Tussentijds wordt de voortgang van de MVO-acties 
jaarlijks gemonitord en waar nodig bijgestuurd. 
 
Het MVO-beleid is gebaseerd op zeven bedrijfsprocessen die vanuit MVO Nederland zijn opgesteld. Aan de 
hand van de resultaten uit de stakeholdersparticipatie en een analyse van de organisatie blijken de 
bedrijfsprocessen “Huisvesting, ICT en Bedrijfsvoering”, “Inkoop en Keten” en “Human Resource 
Management” het meest relevant voor DGBC. DGBC vervaardigt of exporteert geen producten en met een 
organisatie van ongeveer 30 fte is de organisatie qua omvang relatief klein. Mede hierdoor zal het MVO-
beleid de focus niet leggen op “Financiën”, “Export” en “Risicomanagement”. Er is daarnaast besloten om 
niet de prioriteit op ‘Mobiliteit’ te leggen, aangezien medewerkers standaard al met het OV reizen. Onder 
“Inkoop en Keten” en “Bedrijfsvoering” komen vervoersstromen van bijvoorbeeld leveranciers en bezoekers 
aan evenementen en trainingen wel aan bod. 
 

1.1 Missie en visie MVO-beleid 
Missie MVO-beleid 
In al onze (bedrijfs)activiteiten staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Hiermee versterken 
we op eerlijke, inclusieve, circulaire en klimaatneutrale wijze onze toonaangevende rol in de transitie naar 
een toekomstbestendige gebouwde omgeving.   
 
Visie MVO-beleid 
Als non-profit organisatie is het MVO-beleid een verlengstuk van onze missie; het vervullen van een 
toonaangevende rol in de transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Onze duurzame 
missie komt terug in alle activiteiten die we uitvoeren, van onze trainingen en evenementen tot onze 
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huisvesting en inkoop. Onze medewerkers zijn onze grootste MVO-ambassadeurs en onze partners zijn 
sterk betrokken. 

1.2 MVO-doelen en kernwaarden 
Dit onderdeel formuleert de MVO-doelen die tot en met 2023 worden nagestreefd. De MVO-doelen zijn aan 
de hand van de bedrijfsprocessen (thema’s) vanuit MVO Nederland opgesteld. De focus ligt op “Huisvesting, 
ICT en Bedrijfsvoering”, “Inkoop en Keten” en “Human Resource Management”. Per thema zijn de volgende 
onderliggende indicatoren te onderscheiden: 
 

 
 
We werken aan deze vier thema’s om een positieve impact te realiseren met een focus op de volgende vier 
kernwaarden. Hierop volgend worden de concrete doelen voor 2023 per thema weergegeven. 

•Gebouw
•Inrichting
•Energie
•Afval
•Binnenklimaat
•Water
•ICT

Huisvesting & ICT

•Transport
•Catering
•Drukwerk/materialen
•Locatie

Events & Training

•Kantoorfaciliteiten en diensten
•Transport en vervoer

Inkoop & Keten

•Werving en selectie
•Ontwikkeling en behoud
•Beoordelen en belonen
•Uitstroom

HRM
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We hebben de volgende MVO-doelen gesteld voor 2023: 
 

Doelstelling Thema Toelichting in paragraaf 

Kantoor beschikt minimaal over een BREEAM-NL Excellent (In-Use of 

Nieuwbouw en Renovatie oplever) certificaat 

Huisvesting & ICT Gebouw 

Prettige werkplek met minimaal 
verbruik van bronnen

Huisvesting & ICT

Groot bereik met minimale 
impact op het milieu

Events & Trainingen

Gezond, lokaal en circulair

Inkoop & Keten

Mensen centraal

HRM
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Aanschaf meubilair is tweedehands of met lage milieubelasting (vastgesteld 

op basis van INSIDE/INSIDE) 

Huisvesting & ICT Inrichting 

25% energiereductie van ons eigen kantoor ten opzichte van 2018 (Paris 

Proof in 2030: 50 kwh/m2) 

Huisvesting & ICT Energie 

Minimaal vijf afvalstromen scheiden en afvoeren Huisvesting & ICT Afval 

Reductie van afval met 15% ten opzichte van 2021 Huisvesting & ICT Afval 

Minimale score van 85% op gezondheid in BREEAM-NL In-Use (of 

vergelijkbaar) 

Huisvesting & ICT Binnenklimaat 

Minimale score van 85% op water in BREEAM-NL In-Use (of vergelijkbaar) Huisvesting & ICT Water 

Hosting van DGBC-websites en tools over naar Greenhosting Huisvesting & ICT ICT 

BREEAM-NL Very Good certificaat of gelijkwaardig (bijv. Greenkey) Events & Trainingen Locatie 

Uitsluitend locatiekeuze o.b.v. MVO-afwegingskader Events & Trainingen Locatie 

20% reductie van transportbewegingen van en naar de evenementlocatie 

t.o.v. 2020 

Events & Trainingen  Transport 

Gezond, biologisch en vegetarisch (geen vlees/geen vis) Events & Trainingen Catering 

Paperless of, indien noodzakelijk, duurzaam drukken Events & Trainingen Drukwerk en materialen 

Materialen herbruikbaar of aantoonbaar duurzaam Events & Trainingen Drukwerk en materialen 

Kantoorartikelen voor minimaal 90% geselecteerd op duurzame keuze, 

overige 10% is herbruikbaar 

Inkoop & Keten Kantoorfaciliteiten en diensten 

Corporate drukwerk minimaliseren, circulair en CO2-neutraal Inkoop & Keten Kantoorfaciliteiten en diensten 

Minimaal 50% van onze leveranciers zijn lokaal Inkoop & Keten Transport en vervoer 

Zakelijk reizen bij voorkeur fossielvrij of de CO2-emissie is gecompenseerd Inkoop & Keten Zakelijke reizen 
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Eerlijk en inclusief sollicitatie- en selectiebeleid toegepast bij elke nieuwe 

vacature 

HRM  Werving en selectie 

Gemiddeld een 8 voor het Medewerker Tevredenheid Onderzoek  HRM Ontwikkeling en behoud  

Actieve begeleiding volgende stap in DGBC-carrière van werknemers HRM Beoordelen en belonen 

Optimale balans tussen de doelstellingen van de organisatie en het welzijn 

en de ontwikkeling van de medewerker 

HRM Uitstroom 

 
Bekijk hier het volledige MVO-beleid 2020-2023 
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2. Resultaten en doelstellingen per thema 
In 2020 hebben we per MVO-thema de volgende doelstellingen gesteld en resultaten behaald. 

2.1 Huisvesting en ICT  
Binnen het thema Huisvesting en ICT gaat onze aandacht vooral uit naar 
een prettige werkplek waar wij minimaal gebruikmaken van bronnen, 
zoals energie en water. Hoe kunnen we een goede en gezonde werkplek 
voor de medewerkers realiseren en ons gebruik hierin minimaliseren? 
Daarnaast willen we duurzaam omgaan met de materialen die we 
gebruiken door onder andere zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van 
reststromen. 
 
2.1.1 Doelstelling 2020 
 

Doelstelling activiteiten Resultaat Resultaat 

Motiveren Spaces in het behalen van 

BREEAM-NL In-Use Beheer en/of Gebruik 

certificaat voor gemeenschappelijke delen 

Spaces staat positief tegenover het toepassen van 

BREEAM-NL In-Use Beheer en Gebruik. 

Certificering blijft echter (nog) uit. 

Lopend 

Nulmeting met BIU-gebruik Deze actie is naar volgend jaar verplaatst. In 2021 

wordt Deel 3 Gebruik herzien. DGBC wil deze 

nieuwe versie testen en toepassen. 

Uitgesteld 

Verbeterplan verduurzaming Spaces Den 

Haag opstellen in samenwerking met 

gebouweigenaar en Spaces  

Gebouweigenaar heeft de hele portefeuille met 

BREEAM-NL In-Use gecertificeerd. Gesprekken 

met gebouweigenaar en Spaces t.b.v. 

verduurzaming zijn gaande.  

Lopend 

Start monitoren van het energiegebruik van 

het kantoor van DGBC 

Wens is kenbaar gemaakt. Is onderdeel van 

bovenstaande actie. Lopend 

Alle nieuwe verlichting op kantoor is led Alle nieuwe verlichting door DGBC is led. Spaces 

wordt gestimuleerd alle nieuwe verlichting ook van 

led te voorzien. 

Deels behaald 

Opstellen Roadmap Paris Proof voor Spaces 

Den Haag in samenwerking met 

vastgoedeigenaar en Spaces 

Gebouweigenaar streeft naar een CO2-neutrale 

portefeuille in 2035. Specifiek voor Spaces Den 

Haag lopen de gesprekken voor het opstellen van 

een Roadmap. 
De ‘Programmaraad’ van het Deltaplan Duurzame 

Renovatie van DGBC heeft aangeboden hieraan 

mee te werken.  

Lopend 

Op natuurlijke momenten worden installaties 

vervangen voor energiezuinige installaties 

Er zijn in 2020 geen installaties vervangen. 
Niet van toepassing  

Prettige werkplek met 
minimaal gebruik van 
bronnen
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Scheiden van plastic en gft  Spaces heeft investering voor afvalbakken 

uitgesteld, vanwege de impact van corona op de 

bedrijfsvoering. 

Uitgesteld 

Raadplegen INSIDE/INSIDE bij aankoop 

inrichting of kiezen voor tweedehands 

inrichting 

Bij de aanschaf van nieuw meubilair is 

duurzaamheid standaard onderdeel van de 

besluitvorming. Bijvoorbeeld; de nieuwe hoge 

lunchtafel (de ‘bar’) is tweedehands. Het houten 

blad is na aanschaf bewerkt en geëgaliseerd. 

Behaald, doorlopend 

Variatie in werkplekken aanbieden (afhankelijk 

van activiteit) 

Uitgesteld door nadruk op thuiswerken. 
Uitgesteld 

Meten en monitoren prestaties binnenklimaat Meetinstrument is geïnstalleerd. Deze meet 24/7 

het binnenklimaat en kan op afstand uitgelezen 

worden. De waarden zijn (bij lagere bezetting) over 

het algemeen goed. Ook in 2021 zullen deze 

waarden met volle bezetting gemonitord worden. 

Behaald, doorlopend 

Versterken biophilic design, het inbedden van 

natuurlijke elementen op kantoor 

(inventariseren maatregelen en 

implementeren) 

Uitgesteld door nadruk op thuiswerken. 
Uitgesteld 

Waterbesparende installaties aanschaffen 

(natuurlijk moment) 

In 2020 zijn geen installaties aangeschaft.  
Doorlopend 

Gesprek met Spaces over installatie van 

submeter 

Deze actie blijkt onder de gebouweigenaar te 

vallen. Dit wordt bij de gesprekken met de 

gebouweigenaar meegenomen. 

Lopend 

Verouderde ICT-apparatuur wordt 

aangeboden naar re-/upcycle stations 

Verouderde ICT-apparatuur wordt overgekocht 

door DGBC-medewerkers of teruggeleverd aan de 

ICT-beheerder. De ICT-beheerder schoont de 

apparatuur op en zet het opnieuw in de markt. 

Lopend 

Definiëren wat duurzame ICT-apparatuur is Na onderzoek blijken er beperkte initiatieven van 

‘duurzame’ ICT-apparatuur te zijn. Momenteel 

wordt met de ICT-beheerder de mogelijkheden 

verkend.  

Lopend 

Inventariseren welke duurzame/refurbished 

initiatieven er zijn 

Er zijn nog beperkt aantal initiatieven voor 

duurzame/ refurbished ICT-apparatuur. In 2021 zal 

meer de nadruk liggen op reparatie i.p.v. 

vervanging en zal verder verkend worden of 

refurbished ICT-apparatuur voldoet aan de 

kwalitatieve eisen. 

Behaald 

Printer standaard dubbelzijdig en zwart-wit 

afdrukken ingesteld 

Veel medewerkers hebben al standaard ingesteld 

dat er dubbelzijdig en in zwart-wit wordt geprint. Er 

wordt gezocht naar een oplossing waarin dit 

Lopend 
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centraal vanuit de IT-beheerder ingeregeld kan 

worden. 

Opties Greenhosting verkennen De huidige hosting van DGBC websites blijkt bij 

twee bedrijven te zijn belegd die duurzaamheid 

hoog in het vaandel hebben. Dit blijkt onder 

andere uit het duurzaamheidsbeleid, 

doelstellingen en duurzaamheidsrapportages. 

Behaald 

Niet gebruikte IT-apparatuur (zoals oude 

laptops en adapters) doneren aan IT4kids 

Zie ‘Verouderd ICT-apparatuur wordt aangeboden 

naar re/upcycle stations’ Behaald 

 
2.1.2 Resultaten 2020 
Huisvesting 
Highlights 
Ondanks het (grotendeels) sluiten van het kantoor in verband met COVID-19, is het verduurzamen van 
Spaces Den Haag niet op de achtergrond verdwenen. Er zijn diverse gesprekken met de gebouweigenaar 
NSI en de werkplekverhuurder Spaces geweest. Hieruit blijkt dat de gebouweigenaar portfolio breed hoge 
duurzaamheidsambities stelt. Er wordt gestreefd naar een CO2-neutrale portefeuille in 2035. In 
samenwerking wordt gezocht naar mogelijkheden tot verduurzaming. 
 
Daarnaast zijn in het kantoor van DGBC meetinstrumenten geïnstalleerd die de kwaliteit van de binnenlucht 
monitoren. Uit onderstaande afbeelding blijkt dat het binnenklimaat (bij een lage bezetting) gezond is. Over 
diverse maanden (sept – nov 2020) blijkt tevens dat de CO2concentratie over meerdere maanden goed is. In 
2021 zal het binnenklimaat ook bij een hogere bezetting gemonitord worden. 

 
 
Aandachtspunten 
Hoewel het gesprek met de gebouweigenaar en Spaces m.b.t. de verduurzaming van het gebouw gaande is, 
zal in 2021 een volgende stap gezet moeten worden naar het concreet opstellen en implementeren van een 
verbeterplan. 
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ICT 
Highlights 
Duurzaam/circulair ICT-apparatuur is nog een nieuw onderwerp binnen het MVO-team. In 2020 is de tijd 
genomen om in het onderwerp te verdiepen, door bijvoorbeeld een webinar bij te wonen over Circulair 
inkopen van ICT door het Utrecht Sustainability Institute. Uit deze verkenning is gebleken dat er nog 
beperkte mogelijkheden zijn voor duurzame of refurbished IT-apparatuur. Enkel Fairphone heeft 
aantoonbaar aandacht voor repareerbaarheid en de sociale en milieukundige aspecten van de materialen. 
Hierdoor is in 2020 in de mobiele telefonie regeling van DGBC opgenomen dat enkel een Fairphone als 
werktelefoon aan medewerkers aangeboden, indien medewerkers niet hun huidige telefoon inzetten voor 
werk en privé. 
De vergaarde kennis fungeert als basis om in gesprek te gaan met de ICT-beheerder. Daarin worden 
kansen uitgewerkt bij de inkoop, het beheer (o.a. reparatie) en het hergebruik/ recyclen van ICT-apparatuur. 
Ook de mogelijkheid voor een leaseconstructie wordt verkend. 
 
Daarnaast is onderzocht in hoeverre de hosting van bijv. DGBC websites ‘groen’ is. Hieruit blijkt dat de twee 
beheerders van datacenters ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd zijn. Daarbij wordt alle energie volledig 
groen ingekocht en wordt er gerapporteerd over de duurzaamheidsactiviteiten op het gebied van o.a. 
energie-efficiency, gebruik van hernieuwbare energie en duurzame gebouwen. De progressie van deze 
beheerders zal door het MVO-team jaarlijks gemonitord worden. 
 
Aandachtspunten 
In 2020 zijn diverse laptops van DGBC-medewerkers vervangen gezien de leeftijd van de laptops. Er kan 
echter nog kritischer beoordeeld worden of het vervangen van deze laptops nodig is. Zodra refurbished 
apparaten worden overwogen moet de apparatuur wel aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoen. 
 
2.1.3 Doelstelling 2021 

• Nulmeting opstellen met BREEAM-NL In-Use Gebruik (2016 v2.0) (Gebouw) 
• Mogelijkheden verkennen stimuleringsregeling verduurzamen woningen medewerkers 

(Gebouw) 
• Bepalen maximale grenswaarde schaduwkosten van nieuw meubilair in overleg met 

projectmanager INSIDE/INSIDE (Inrichting) 
• Toevoegen afvalstromen plastic en gft aan huidige afvalscheiding (Afval) 
• Inventariseren en waar mogelijk registreren van afvalstromen (Afval) 
• Opstellen Roadmap voor (almost) zero waste (Afval) 
• Q4 huidige score categorie Gezondheid (met BREEAM-NL In-Use) beoordelen 

(Binnenklimaat) 
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• Versterken biophilic design op kantoor. Inventariseren en implementeren van maatregelen 
(Binnenklimaat) 

• Q4; huidige score categorie Water (met BREEAM-NL In-
Use) beoordelen. Monitoren waterverbruik (Water) 

• Plan van aanpak voor transitie naar duurzaam ICT 
aanschaf en beheer (ICT) 

• Testen gebruik van refurbished laptops (bijv. als back-up 
laptop) (ICT) 

• Monitoren en mogelijk aanscherpen van green hosting 
(ICT) 

2.2 Events en Trainingen 
Binnen het thema Events en Trainingen werken we aan het bereiken van de gehele keten in de bouw- en 
vastgoedmarkt, waarbij we onze impact en footprint van de bijeenkomst willen minimaliseren. We focussen 
hierbij op het minimaliseren van de uitstoot van CO2 en materiaalgebruik. Daarnaast willen we de bezoeker 
stimuleren met duurzaam vervoer te reizen en willen we hen een prettige, inspirerende en gezonde ervaring 
geven. 
 
2.2.1 Doelstelling 2020 
 

Doelstelling activiteiten Resultaat Resultaat 

Afwegingskader locatiekeuze (milieu en sociaal) 

maken  

n.v.t. geen fysieke events door COVID-19 
Niet van toepassing 

Inventariseren korting OV-gebruik of andere 

stimulans 

n.v.t. geen fysieke events door COVID-19 
Niet van toepassing 

Monitoren/vragen/registreren transport bij 

evenementen en training 

n.v.t. geen fysieke events door COVID-19 
Niet van toepassing 

Nieuwe locatie aan OV-knooppunt n.v.t. geen fysieke events door COVID-19 
Niet van toepassing 

In bevestiging opties E-vervoer opnemen Staat klaar voor fysieke evenementen en 

trainingen in 2021 Behaald 

Registratie vertalen naar doel (controle) n.v.t. geen fysieke events door COVID-19 
Niet van toepassing 

Communiceren over ingrediënten en allergie-

informatie in voeding 

Sinds COVID-19 is er één fysieke training 

gegeven. Doorzetten naar volgend jaar. 

Opgenomen in voorbereidingschecklist 

trainingen en evenementen 

Doorlopend 

Groot bereik met minimale 
impact
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Afspraken maken in contractonderhandeling 

over voorkomen afval van voedsel, door 

bijvoorbeeld minder voeding voorbereiden.  

n.v.t. geen fysieke events door COVID-19 
Niet van toepassing 

Inventarisatie van drukwerk/middelen  Inventarisatie van drukwerk voor 2018 tot 2020 

gedaan. Doelen en acties vastgesteld om 

reductie te bereiken. 

Behaald 

Verbeterplan papier/materialen Verbeterplan geschreven voor online publicaties 

en materiaal/papierkeuze Behaald 

 
2.2.2 Resultaten 2020 
Highlights 
De richtlijnen voor COVID-19 zorgden voor een verplaatsing van fysieke naar online events en trainingen. 
Vanaf begin maart 2020 hebben alle evenementen en trainingen online plaats gevonden. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat veel van de gestelde doelen niet meer aan de orde waren, maar ook dat de behaalde resultaten 
in 2020 niet representatief zijn. 
 
De voorbereiding en uitwerking van de doelen in de geschreven processen en checklist is gedaan. De 
daadwerkelijke uitvoering van o.a. het stimuleren van elektrisch vervoer, nieuwe locatiekeuzes en 
communicatie over ingrediënten en allergie informatie in catering zal opgepakt worden zodra DGBC weer 
klassikale trainingen en events kan organiseren. 
 
Een inventarisatie van al het drukwerk is gedaan. Vanaf begin 2020 hebben we ons jaarlijkse magazine in 
een online jasje gegoten. Alleen in 2020 hebben we hierdoor al ca. 30.000 gedrukte exemplaren van drie 
magazines bespaard. Ook overige publicaties worden digitaal gepubliceerd. Van tevoren wordt rekening 
gehouden met een digitaal format, om prints te reduceren. 
 
Aandachtspunten 
In 2021 nieuwe wensen van locatiekeuze, catering en vervoer toepassen tijdens planning van klassikale 
trainingen en events. 
Daarnaast zal een verbeterplan met betrekking tot het gebruik van papier/materialen ingezet moeten worden 
in de aanloop naar nieuwe publicaties en middelen, o.a. in planvorming en offerteaanvraag. 
 
2.2.3 Doelstelling 2021 

• In 2021 gaan enkele trainingen en evenementen weer fysiek plaatsvinden. Om  
transportbewegingen, op basis van fossiele brandstoffen, te reduceren zullen we mogelijke 
stimulansen inventariseren, denk hierbij aan korting bij OV-gebruik of het stimuleren van 
elektrisch vervoer. 
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Om inzicht te krijgen in de totale transportbewegingen zullen we in Q3 en Q4 van 2021 alle 
transportbewegingen van en naar trainingen en evenementen monitoren en registreren. Op 
basis van deze registratie zullen we eind 2021 een doel vaststellen voor 2023 en 2030. 

• In 2021 werken we verder aan digitalisatie van communicatiemiddelen en producten om 
print- en drukwerk te reduceren. Ook de trainingspakketten (waaronder de oefeningen) 
worden in 2021 gedigitaliseerd. 

• Maatregelen vanuit verbeterplan uitvoeren voor publicaties en communicatiematerialen 
• Afwegingskader locatiekeuze (milieu en sociaal) opstellen 

 
 

2.3 Inkoop en Keten  
Gezond en circulair inkopen en gebruikmaken van de lokale markt, dat zijn 
onze kernwaarden voor het thema Inkoop en Keten.  
 
 
 
 
 
2.3.1 Doelstellingen 2020 
 

Doelstelling activiteiten Resultaat Resultaat 

Vastleggen en hanteren van criteria en checklist 

inkoop en vaststellen preferred suppliers  

Gestart met inventarisatie van leveranciers. Er 

zijn nog geen MVI criteria op vastgelegd. Deels behaald, loopt 

door naar 2021 

Check facilitaire diensten (sociaal, middelen), 

bijv. schoonmaak, groenverzorging, catering 

De belangrijkste facilitaire dienstverleners zijn 

geïdentificeerd. Deze dienstverleners zullen 

verder op duurzaamheid beoordeeld worden.  

Deels behaald, loopt 

door naar 2021 

Check drukwerk en opties CO2-neutraal en 

circulair verkennen 

Huidige drukker is bewust gekozen om MVO. De 

nadruk ligt nu op online communicatie. De 

BREEAM beoordelingsrichtlijnen wordt beperkt 

geprint. 

Behaald 

Mogelijkheden benutten communicatiemiddelen 

(bijv. Toekomstbouwers) gedigitaliseerd  

In 2020 zijn alle communicatiemiddelen digitaal 

ingezet. Er zijn bijvoorbeeld geen magazines 

afgedrukt. 

Behaald 

Inventariseren transport leveranciers Gestart met inventarisatie van leveranciers. 
Deels behaald, loopt 

door naar 2021 

Gezond, lokaal en circulair
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Een gezamenlijke afspraak over buitenlands 

werkverkeer maken. In de herziening van de 

arbeidsvoorwaardenregeling in 2022 wordt deze 

afspraak in de Reis- en verblijfskostenregeling 

ingebed. 

Buitenlands reisbeleid opnieuw opgesteld en 

goedgekeurd door MT.  Behaald 

De CO2-emissie van zakelijke vliegreizen 

compenseren. 

Vanwege COVID-19 geen zakelijke vliegreizen. 
Doorlopend 

 
2.3.2 Resultaten 2020 
Highlights 
Met alle bovenstaande doelstellingen is een start gemaakt, de meesten zijn behaald en van een aantal lopen 
de acties door naar 2021. 
 
De inventarisatie van de leveranciers is bijna afgerond en er wordt gewerkt aan een checklist van de MVI 
criteria. 
 
Er is 2020 heel beperkt geprint en de focus ligt veel meer op online communicatie. Toekomstbouwers is in 
2020 digitaal uitgegeven.  
 
Het buitenlands reisbeleid is afgerond en zal in de hernieuwde arbeidsvoorwaarden worden opgenomen. 
 
Aandachtspunten 
Zodra er een goed overzicht is van onze belangrijkste leveranciers zullen we tevens verder nagaan hoe zij 
hun transport hebben geregeld. 
 
In 2021 wordt de checklist MVI criteria voor inkoop opgesteld. 
 
Onderdeel van het aangescherpte buitenlandse reisbeleid is het verminderen van vliegreizen. In 2020 is het 
effect hiervan lastig meetbaar, doordat er vanwege COVID-19 geen buitenlandse reizen hebben 
plaatsgevonden.  
 
2.3.3 Doelstelling 2021 

• Er wordt een checklist MVI criteria opgesteld waarmee de duurzaamheid van een 
leverancier kan worden bepaald. Deze checklist moet voor iedere nieuwe leverancier 
worden ingevuld. 

• Op basis van de resultaten van de checklist MVI criteria inkoop wordt een lijst preferred 
suppliers samengesteld. 
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• De checklist MVI criteria inkoop zal tevens worden toegepast op bestaande facilitaire 
diensten (sociaal, middelen) bijv. schoonmaak, Donkergroen, catering, om een idee te 
krijgen van hun scores t.a.v. duurzaamheid. 

• Op de checklist MVI criteria inkoop zal tevens worden opgenomen hoe de leveranciers hun 
producten vervoeren.  

• Voor zover mogelijk wordt alleen gebruik gemaakt van “duurzame” koeriersdiensten (fiets, 
elektrisch). 

• Voor buitenlandse vliegreizen zullen de CO2-emissies worden gecompenseerd. 
• Voor ons drukwerk zullen de voorwaarden voor zo duurzaam mogelijk drukken worden 

gedefinieërd. 
 

2.4 HRM 
Het MVO-beleid begint bij het eigen bedrijf en medewerkers. Wij vinden 
het belangrijk dat ook onze eigen medewerkers een gezonde en veilige 
werkomgeving hebben en dat zij zich goed voelen bij de werkzaamheden 
die zij doen. Hierbij speelt een open en eerlijke communicatie en 
samenwerking een grote rol. 
 
 
2.4.1 Doelstellingen 2020 
 

Doelstelling activiteiten Resultaat Resultaat 

Sollicitatie- en selectiebeleid opstellen en 

aanscherpen (bijvoorbeeld geanonimiseerd, 

selectie op shortlist criteria/checklist) 

Voorbeelden en methoden geïnventariseerd. 

Beleid en implementatie volgen.  Mee bezig 

Actief in werving benoemen dat we inclusief zijn 

(mensen met andere achtergrond worden 

uitgenodigd om te solliciteren, mensen met 

beperking, etc.) 

Nog niet opgenomen in standaardteksten. Op 

zoek naar kennis/cursus over de juiste 

formulering. 

Niet behaald 

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek 

uitvoeren (minimaal elke 3 jaar) 

N.v.t. door COVID-19. Maar wel deelname 

enquėte WUR over kantoor- en/of thuiswerkplek. 

Volledige MTO in 2021 

Uitgesteld 

Inventariseren thuiswerkomgeving DGBC-

medewerkers 

Faciliteiten zijn geïnventariseerd. RI&E 

momenteel aan het voorbereiden. behaald 

Verbeterplan thuiswerkplek opstellen Op basis van MTO/ RI&E. 
Deels behaald 

Inventariseren verbetermogelijkheden mentale 

en fysieke gezondheid en welzijn medewerkers 

Lunchwandeling, online sporten, ommetje. 
behaald 

Mensen centraal
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DGBC geeft meer interne voorlichting over 

mentale en fysieke gezondheid en welzijn op de 

werkvloer, door minimaal twee interne sessies te 

organiseren 

Lunchsessie Deerns, online info over 

gezondheid en thuiswerken. behaald 

Bij elk ontslag of vertrek medewerker aandacht 

voor positieve afsluiting 

Ruimte en tijd voor positieve en persoonlijke 

afsluiting Doorlopend 

Jaarlijkse evaluatie van proces van vertrokken 

medewerkers door het MT 

Aangekaart bij MT en de resultaten uit 

exitgesprekken zijn binnen MT besproken en 

verbeterpunten gedeeld met betrokkenen. 

behaald 

 
2.4.2 Resultaten 2020 
Highlights 
Vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. COVID-19 en het thuiswerken kwam de nadruk in 2020 
onverwacht op de thuiswerkplek te liggen. Er is veel aandacht besteed aan het inrichten hiervan, het 
verbeteren van deze werkplek blijft een aandachtspunt. 
 
Als gevolg van het thuiswerken is tevens extra nadruk komen te liggen op de mentale en fysieke gezondheid 
van de medewerkers. Er zijn meerdere activiteiten ontwikkeld om medewerkers te stimuleren actief in 
beweging te blijven (DGBC in Beweging, wandelen). Ook is aandacht besteed aan het in stand houden van 
sociale contacten en onderlinge communicatie (Bingo, Koffiebabbels, Walkabout). 
 
Aandachtspunten 
De thuiswerkplek is op dit moment bij alle medewerkers volledig ingericht. De in bruikleenzijnde spullen 
moeten echter weer (deels) terug naar kantoor om aldaar voldoende kantoorwerkplekken te kunnen 
faciliteren. In 2021 kijken we naar de richtlijnen en permanente mogelijkheden voor de thuiswerkplek. 
 
In 2020 zijn veel nieuwe collega’s aangetrokken. Helaas hebben we hierbij nog geen gebruik kunnen maken 
van een verbeterde werving en selectieprocedure. In 2021 gaan we hiermee aan de slag. 
 
2.4.3 Doelstelling 2021 

• Formaliseren inclusief sollicatie- en selectiebeleid 
• Vergroten positionering DGBC als inclusieve werkgever 
• Uitvoeren Medewerkers Tevredenheidsonderzoek 
• Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren en verbetermaatregelen doorvoeren 
• Vastleggen beleid rondom thuiswerkplek en doorvoeren permanente mogelijkheden 
• Opstellen visiedocument m.b.t. thuiswerken na coronatijd 
• Maatregelen doorvoeren ter verbetering mentale en fysieke gezondheid (op basis van 

resultaten MTO) 
• Mogelijkheden onderzoeken stimuleren/ faciliteren vrijwilligerswerk van medewerkers 
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• Lange termijnvisie en persoonlijk ontwikkelplan standaard in functioneringsgesprekken 
verwerken. 

• Vastleggen benodigdheden voor positief vertrek medewerker (zoals referentie en 
opleidingsbudget) 

 


