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Beleidsplan MVO
‘Samen veranderen’
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Vanuit de gedachte dat zij die iets te delen hebben de taak hebben dat ook te doen, heeft  
Manders Totaal haar beleid ten aanzien van social return vastgelegd in dit beleidsplan. 
Dit beleidsplan bevat de uitgangspunten voor de actieve werkmaatschappijen welke behoren 
tot Manders Totaal. Het beleidsplan wordt tweejaarlijks geëvalueerd en aangepast aan 
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zodat het past in de tijdsgeest van nu.

Algemeen
Manders Totaal is een private onderneming die niet uitsluitend stuurt op shareholders value maar op 
continuïteit. Herinvesteren in het bedrijf in plaats van het vervreemden van vermogen staat aan de 
basis van onze dagelijkse beslissingen. Alleen al vanuit die gedachte is er sprake van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen (MVO). Met een historie van meer dan 80 jaar en dienstverbanden van 
meer dan 40 jaar is duidelijk dat het creëren van een prettig werkklimaat een wezenlijk onderdeel is 
bij het handelen naar MVO. Manders Totaal heeft MVO dan ook een vaste plaats gegeven binnen haar 
werkmaatschappijen.

Doelstelling
Manders Totaal zet zich in voor de maatschappij omdat de maatschappij door ons samen wordt  
gemaakt. Hiervoor wordt jaarlijks een budget vastgesteld. 

Dit budget dient te worden besteed om bij te dragen aan:
1. Algemene of incidentele goede doelen
2. Ontwikkeling van mensen
3. Sport
4. Cultuur
5. Lokale leefbaarheid
6. Milieuverbetering

Budget
Jaarlijks wordt een budget bepaald dat maximaal 5% van de omzet over het voorgaande jaar bedraagt. 
De bijdrage vanuit dit budget wordt gedaan in de vorm van geld, middelen, kennis en diensten.

Beoordeling
De beoordeling of de wens vanuit een initiatief wordt gehonoreerd, wordt bepaald door de commissie 
MVO binnen Manders Totaal. Deze commissie is samengesteld uit twee leden van het management-
team en één lid van het secretariaat.

Beoordelingsrichtlijnen
Een initiatief moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:
• Lokaal binnen het werkgebied van het bedrijf.
• Niet in strijd met commerciële alternatieven en eerlijke concurrentie.
• Niet individueel gericht maar op groepen van mensen.
• Niet ter vervanging van zelfwerkzaamheid binnen verenigingen.
•  De inzet van geld mag uitsluitend middels een niet op particuliere naam gestelde rekening bij het 

initiatief terecht komen.
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Verantwoording
Er wordt tweejaarlijks een verslag gemaakt van de gesteunde initiatieven. Dit verslag wordt op de 
website van Manders geplaatst en wordt toegezonden aan die relaties die te kennen hebben gegeven 
waarde te hechten aan een gestructureerde inzet ten aanzien van social return. Dit beleidsplan is 
opgesteld in 2013 en wordt tegelijk met de (financiële) verslaglegging, tweejaarlijks herijkt.

De financiële verslaglegging wordt vanwege de vertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt 
maar op uitsluitend op verzoek verstrekt.

W. Hillenbrink    P.A. Sandbrink         J.A.A.H. van Lieshout


