
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
 
Van Dorp voelt zich verantwoordelijk voor onze planeet en de volgende generatie. Wij hebben ons als 
doel gesteld om de wereld beter achter te laten. Dit noemen we ook wel Rentmeesterschap. Om dit 
te realiseren, zijn wij maatschappelijk betrokken en nemen we maatregelen om het milieu te ontlasten. 
 
Hoe ziet dit er in de praktijk uit? 
 
1. De mens is meer waard dan de euro 
Als familiebedrijf hechten wij veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden. Zo ervaren collega’s 
veel vrijheid in hun werk, zijn er geen (machts)verschillen tussen man en vrouw en bieden wij 
werkgelegenheid aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Verder werken we hard aan de 
ontwikkeling van beleid op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij aan het 
uitvoeren van (preventieve) acties gericht op ziekteverzuim, het stimuleren van bewustwording van de 
gevolgen van het stijgen van de pensioenleeftijd en aandacht voor goede gezondheid. 
 
2. Van Dorp foundation 
We bieden structurele hulp aan kansarmen, zowel internationaal als regionaal en lokaal. Zo investeren 
we in medische zorg en faciliteiten in ontwikkelingslanden, ontwikkelen en steunen we 
werkgelegenheidsprojecten en geven we incidenteel steun aan noodhulpprojecten. In Nederland 
verlenen we vooral financiële steun aan door onze medewerkers aangedragen lokale projecten en een 
aantal landelijke initiatieven zoals de Voedselbank en Gevangenenzorg Nederland. 
 
3. Verduurzaming van panden (energieneutraal) 
We streven ernaar om in 2023 voor al onze panden een energiesituatie van 100% nul-op-de-meter te 
realiseren. Dit doen wij door het installeren van zonnepanelen, het plaatsen van ledverlichting, het 
toepassen van PCM-panelen en de inzet van gegarandeerde groene stroom. Ook werken we met 
gebouwbeheersystemen om ons energieverbruik bij te houden. 
 
4. Verduurzaming van logistiek 
Om ons wagenpark te verduurzamen nemen we een aantal maatregelen. Zo verhogen we onze 
leasebudgetten voor elektrische auto’s, bieden we gratis laden op de zaak aan en helpen we bij de 
aanvraag van een laadpaal thuis. Om ons rijgedrag en verbruik in kaart te brengen, werken we met 
een gps-volgsysteem. In de stad en op projectlocaties maken we steeds vaker gebruik van de fiets. 
 
5. Inkoop van materialen en samenwerking met bouwpartners 
Ook in het gebruik van energie en materialen kiezen wij voor duurzame oplossingen. Denk hierbij aan 
circulair gebruik van kleding en materialen. Leveranciers worden beoordeeld op kwaliteit en 
duurzaamheid. Hierbij geven we de voorkeur aan leveranciers met een hoge duurzaamheidsscore. 
 
6. Opleidingen 
Wij besteden aandacht aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers. In 
ons eigen Ontwikkelhuis bieden wij dan ook diverse praktijkgerichte opleidingen en trainingen. 
 
7. Waar onze winst naartoe gaat 
Onze winst houden we niet alleen voor onszelf, maar gaat voor een deel ook naar goede doelen, 
medewerkers en verduurzamingsmaatregelen. Hieronder staan een aantal initiatieven op een rij: 
 
- 5% van onze winst gaat naar de Van Dorp foundation. 
- Een deel van onze winst gaat naar een studiefonds, bestemd voor kinderen van onze medewerkers. 
- Een deel van onze winst gaat naar onze medewerkers (winstdeling). 
- We investeren in een groen wagenpark en stimuleren elektrisch rijden. 
- We investeren in de ontwikkeling van applicaties en infrastructuur om ons werk te verduurzamen. 
- We investeren in technieken om onze gebouwen duurzamer te maken. 
- We ondernemen inclusief, dus geven ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans. 
- We bieden in onze eigen academie volop opleidingsmogelijkheden voor onze medewerkers. 
- We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers. 
- We kiezen niet altijd voor de meest economische keuze, maar geven de voorkeur aan 

duurzaamheid. 
- We investeren in langdurige relaties, zowel intern als extern. Eerlijk zaken doen staat voorop. 
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