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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor ons bedrijf het streven naar positieve 
effecten voor het milieu en het welzijn van onze medewerkers in combinatie met het bereiken van een 
positief bedrijfsresultaat. Het is onze ambitie om hieraan een optimale bijdrage te leveren. Dit doen wij 
door continu te streven naar verbeteringen op de hieronder genoemde onderwerpen.

Energie besparen
In ons streven naar een positief bedrijfsresultaat evalueren wij regelmatig de kosten, waaronder de 
kosten voor energie en andere productiemiddelen. De verwachting is dat de vraag naar energie 
wereldwijd alleen maar zal toenemen, dus streven wij naar een zo efficiënt mogelijk verbruik van ener-
gie om zo een positieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatverandering.

Dit proberen wij te bewerkstelligen door o.a. 
• regelmatig onderhoud op onze machines te plegen, zodat onze machines zo efficiënt mogelijk   
 kunnen functioneren
• machines, apparatuur, (TL)verlichting uit te schakelen als het niet gebruikt wordt
• het zo efficiënt mogelijk laten draaien van onze productiemiddelen, waardoor het verbruik van   
 grondstoffen en energieverbruik wordt geminimaliseerd
• de introductie van een meetbaar beleid ten aanzien van ‘waste’ tijdens het productieproces
• een continue evaluatie van het gehele bedrijfsproces teneinde het zo efficiënt mogelijk te   
 laten verlopen
• aanbrengen van isolatie waar mogelijk, zodat er zo min mogelijk energie verloren gaat.

Ook onze medewerkers dragen hun steentje bij door veelvuldig te carpoolen en gebruik te maken van 
openbaar vervoer en/of fiets.

Duurzaam inkopen
Naast het besparen van energie trachten wij de inkoop van onze grondstoffen zo veel mogelijk gecom-
bineerd te doen. Dit levert een positieve bijdrage aan het milieu door het verminderen van het brand-
stofverbruik bij het leveren ervan.

Bij het inkopen van onze machines en grondstoffen e.d. wordt, waar mogelijk, naast de prijs-kwaliteit- 
verhouding ook gekeken naar de duurzaamheid van het product gedurende de gehele levenscyclus. 
Dit in combinatie met een mogelijke positieve bijdrage aan milieu. 

Op onze researchafdeling wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe ontwikkelingen ten aanzien 
van kwaliteit en noviteit, echter altijd in combinatie met een positieve bijdrage aan het milieu. De 
belangrijkste grondstof van ons product is vanzelfsprekend de inkt: wij onderzoeken continu de moge-
lijkheden van speciale milieuvriendelijke inkten in combinatie met een zeer goede bijdrage aan de 
kwaliteit van ons eindproduct.

Dit heeft er o.a. ook toe geleid dat wij in het bezit zijn van het belangrijke OEKO-Tex certificaat. Daar-
naast worden onze eindproducten dermatologisch getest. Meer informatie kunt u vinden op onze 
website: http://www.polygraphic.com/nl/duurzaamheid-en-certificaten.
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Milieu
Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle wet- en regelgeving omtrent milieu. Bij het gebruik van grondstof-
fen, zoals o.a. oplos- en reinigingsmiddelen, wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het milieu 
én de gezondheid van onze medewerkers. 

De restanten van onze inkten en overige grondstoffen worden uiteraard opgevangen en op verant-
woorde wijze afgevoerd door een gerenommeerde afvalverwerker. Het spoelwater van onze reinigings-
installaties wordt bijvoorbeeld eerst gezuiverd voordat het wordt geloosd. 

Vanzelfsprekend scheiden wij ons afval (papier, plastic en restafval) en recyclen wij zo veel als moge-
lijk.

Onze doelstelling om het papierverbruik te reduceren heeft er o.a. toe geleid dat wij, sinds de over-
gang naar een nieuw ERP-systeem in februari 2016, ook zijn overgestapt op het elektronisch versturen 
van alle order gerelateerde documenten. Onze orderbevestigingen, pakbonnen en facturen worden als 
PDF-bestand eenvoudig, snel en veilig per e-mail verstuurd. Dit levert tijds- en kostenbesparing op en 
is bovendien duurzaam voor het milieu.

Ook bij de locatiekeuze van onze vestiging in Honduras hebben wij duurzaamheid voorop gesteld. 
Vandaar dat Polygraphic de Honduras is gevestigd op ‘Green Valley Industrial Park’. Dit park heeft een 
vooruitstrevend milieubeleid, wat optimaal aansluit bij onze missie. Meer informatie hierover: 
www.greenvalleyindustrialpark.com.

Medewerkers
Natuurlijk leven wij de regels na ten aanzien van het optimaliseren van de gezondheid en veiligheid 
van onze medewerkers. Wij werken volgens de ARBO-normen en hebben veilige werkomstandigheden 
gecreëerd, wat o.a. blijkt uit het verstrekken van veiligheidsbrillen en werkkleding. 

Daarnaast streven wij naar diversiteit in ons personeelsbestand om zo optimaal mogelijk gebruik te 
maken van de arbeidsmarkt. In ons personeelsbestand worden diverse, uiteraard zowel mannelijke als 
vrouwelijke, leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Ook streven wij naar een optimale vertegenwoordiging 
van ervaren krachten tot stagiaires. Uiteraard zijn wij fel tegenstander van kinderarbeid en verzetten wij 
ons tegen iedere vorm van discriminatie. 

Ook in de toekomst zullen wij blijven streven naar een zo groot mogelijke bijdrage aan het Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen. 
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