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40+ medewerkers



VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

VAN AS vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen een echte must! Wij zijn ons bewust van het belang dat we de wereld  
goed achter moeten laten voor de generaties na ons.

VAN AS ontwikkelt zich continu met betrekking tot duurzame alternatieve producten. Waarbij de functie van het product hetzelfde  
blijft alleen met ander materiaal geproduceerd wordt. Ook doen wij innovatieve investeringen zoals de aanleg van zonnepanelen  
en drukpersen met UV-led droogsysteem, die minder energie verbruiken.

Zilver certificaat van EcoVadis
De beoordeling van EcoVadis is een stap naar een doorlopend MVO-monitoring- en verbeteringsproces.  
Het doel van de beoordeling is om een duidelijk beeld te krijgen van ons Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen (MVO) -praktijken binnen vier thema’s: Milieu, Arbeids- en Mensenrechten, Ethiek en  
Duurzame inkoop. De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie staat centraal en is een evaluatie 
van hoe goed wij binnen VAN AS de principes van duurzaamheid/CSR hebben geïntegreerd in onze bedrijfs-  
en managementsysteem. De EcoVadis methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen,  

waaronder het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000, die betrekking heeft op  
200 uitgavencategorieën en 160+ landen. 

Ook hebben wij ons verdiept in de Sustainable Development Goals opgesteld door de Verenigde Naties.  
Wij voldoen aan de volgende punten:
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VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het welzijn van onze mensen is key. Als werkgever voelen we ons verantwoordelijk voor hen. Ze zetten zich dagelijks in 

voor onze organisatie en onze klanten. 

•   We bieden veiligheid voor onze medewerkers. Dat is terug te zien in het bieden van een veilige werkomgeving,  

het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen en VAN AS volgt VCA-trainingen;

•  We bieden goede & actieve werkplekken met ergonomisch verstelbare stoelen / krukken en sta-zit bureau’s;

•  Voor de oudere medewerkers geldt dat er werktijdvermindering aangeboden wordt;

•  Het aanbieden van een coaching trajecten voor al onze medewerkers.
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VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

•  Bij VAN AS is iedereen gelijk;

• Het is voor ons als organisatie essentieel dat gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen gestimuleerd worden;

• We hechten waarde aan de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon;

• We streven naar een goede balans in het aantal mannen en vrouwen, zowel in het management als op de werkvloer. 
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VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

•  VAN AS streeft naar bevordering van aanhoudende, inclusieve en duurzame groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig, 

veilig werk voor iedereen. We onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zo zorgen we dat we op een  

eerlijke en waardige manier met elkaar omgaan.

•  Wij streven naar economische groei en het creëren van meer werkgelegenheid;

•   Onze organisatie levert een bijdrage aan SDG 16 door een veilige werkomgeving te creëren voor onze medewerkers. Dit doen we door 

onderhoudscontracten conform de geldende wetgeving af te sluiten voor o.a. gebouw-installaties. Wettelijke keuringen, onderhoud  

van machines maar ook energie certificaten, ontruimingsplannen, BHV en opslag chemicaliën liggen hierin vast.

•   Veiligheid houdt ook in dat er secuur wordt omgegaan met gegevens. Dit kunnen gegevens van klanten zijn, maar ook interne gegevens 

binnen onze organisatie. Zo voldoen we ook aan de AVG Privacy wet. 

• De wetgeving wordt strikt nageleefd.
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VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De consequenties van de alsmaar oplopende CO2-uitstoot accepteren wij niet. Wij verkleinen onze milieu-impact door bijvoorbeeld  

het toepassen van biobased materialen met een minimale CO2-footprint.

• VAN AS heeft zonnepanelen op het pand. Deze zorgen voor 200.000 kwh;

• Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom. Dit is 100% opgewekt m.b.v. waterkrachtcentrales;

• Alle lampen zijn ledverlichting;

• We zetten in op duurzame investeringen zoals vervanging van drukpersen in UV-droogtechniek. Deze verbruiken minder energie; 

• Drukwerk op FSC-papier of gerecycled papier;

• Kunststof drukwerk bieden wij aan op recyclebaar kunststof of op reeds gerecycled kunststof.
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VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

•  VAN AS streeft naar een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën. We beperken onze uitstoot aanzienlijk in lucht, water en bodem 

om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

• We hebben een uitgebreid product aanbod met duurzame alternatieven;

•  Er zijn vier afvalstromen namelijk papier, polypropyleen, pvc en overig afval; 

•  Beperking van de afvalproductie aanzienlijk via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik;

• VAN AS gaat verantwoord om met hulp- en grondstoffen, afval, water, lucht en energie.
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VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We moeten met dezelfde waarden en gedeelde hogere doelen samenwerken  
aan een duurzame en inclusieve wereld. 

• VAN AS heeft leveranciers nodig om duurzame producten te kunnen maken;
•  VAN AS biedt een haal en breng service aan om drukwerkgerelateerde producten te recyclen, dit gaat door middel van een  

samenwerking met de klant.
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VAN AS
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

• Meer duurzame & gerecyclede producten in het productportfolio;
• Uitbreiding van meer milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en machinepark;
• Meer werkgelegenheid creëren door economische groei;
•  Uitbreiding haal- en brengservice van drukwerkgerelateerde producten die gerecycled kunnen worden;
•  Meer balans in het aantal mannen en vrouwen, zowel in het management als op de werkvloer;
•  Arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. 
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