
 

 
 

MVO beleid Vereniging NRK Flexibele Kunststoffen 
 
De Vereniging NRK Flexibele Kunststoffen streeft naar een duurzame samenleving en 
onderschrijft de stelling van de verenigde naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling: 
 
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen. 
 
Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. Duurzaam ondernemen, of ook wel genoemd,  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) berust op 3 pijlers, ook wel de ‘3 P’s’ 
genoemd. Deze staan voor: People, Planet en Profit. 
 
People 
MVO People staat voor de prestaties van een bedrijf op ‘sociaal ethisch’ gebied. Hoe het bedrijf 
bijvoorbeeld omgaat met: man-vrouw verhoudingen, diversiteit, discriminatie, inzet van mensen 
met een (lichamelijke of geestelijke) arbeidsbeperking, mensenrechten, omkoping, kinderarbeid, 
medezeggenschap en gedragscodes. 
 
Planet 
MVO Planet houdt in dat rekening wordt gehouden met het effect van de bedrijfsactiviteiten op 
het milieu, ofwel de planeet. Dit houdt concreet in dat de activiteiten van de organisatie 
plaatsvinden binnen ecologische randvoorwaarden waarbij gelet wordt op afvalscheiding, zuinig 
energieverbruik en gebruik van gerecyclede materialen. 
 
Profit 
MVO Profit bekijkt de manier waarop het bedrijf zich positioneert in de markt en zich actief 
duurzaam ontwikkelt gebaseerd op economische stabiliteit en goede rentabiliteit. Daarnaast zijn 
lokale werkgelegenheid en lokale economische effecten van de bedrijfsactiviteiten belangrijk.  
 
Voor de uitvoering van het bovenstaande beleid hebben de bij de Vereniging NRK Flexibele 
Kunststoffen aangesloten bedrijven de volgende agenda opgesteld om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen binnen hun bedrijven te optimaliseren. 

  



 

 
 

Agenda Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

 
 
People 

 Opleidingen stimuleren 

 Het hebben van een sociaal ethische gedragscode en toezicht op de naleving hiervan 

 Het hebben van een veiligheidsbeleid en een actief veiligheidsmanagementsysteem met als 
doel ongevallen en ziekte te minimaliseren  

 
Planet 

 Efficiënt gebruik van grondstoffen 

 Energie besparen en zoveel mogelijk duurzame energie inzetten 

 Afval hergebruiken (recyclen) 

 Zoveel mogelijk gerecycled materiaal gebruiken in onze producten 

 LCA inzetten om milieu aspecten te meten en te verbeteren  
 
Profit 

 Kostenbeheer 

 Periodiek uitgevoerde financiële risico analyse 

 Gedragscode met betrekking tot eerlijk zaken doen (corruptie/omkoping)  

 Sponsoring van goede doelen 
 
 


