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Overeenkomstig het beleidsplan MVO versie 1.1 (2013) is onderstaand vastgelegd wat er op de 
verschillende deelgebieden is geïnvesteerd.

De verschillende deelgebieden die in het beleidsplan zijn opgenomen zijn:

1. Algemene of incidentele goede doelen
2. Ontwikkeling van mensen
3. Sport
4. Cultuur
5. Lokale leefbaarheid
6. Milieuverbetering

 
1. Algemeen

Manders Totaal heeft door haar lidmaatschap van MVO Nederland een duidelijk statement 
gemaakt van de gekozen weg. Door het creëren van een veilige en prettige werkplek voor 
alle medewerkers wordt bereikt dat MVO in de organisatie is gaan leven. MVO is niet iets van 
“iemand anders” maar dat maken we samen.

Vlinderstichting
Een zeer belangrijk onderdeel van MVO is het “teruggeven” aan de samenleving waar we ons 
bestaansrecht aan te danken hebben.  In 2008 heeft Manders Totaal een eigen stichting met ANBI 
status opgericht waar organisaties of mensen een beroep kunnen doen op gratis schilderwerk in de 
wintermaanden. Vanuit deze stichting zijn al diverse doelen ondersteund zoals een kinderdagverblijf, 
een hockeyvereniging en een particuliere huurder met onverzekerde brand- en rookschade. In deze 
stichting wordt maximaal 5% van de winst gestort. Het bestuur van de stichting bestaat uit één lid van 
het managementteam met twee externen. Deze stichting is uniek voor een bedrijf in onze branche. 

Bedrijfssporten
Voor alle medewerkers van Manders Totaal bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
sportplan via Fitland. Dit sportplan voorziet in de door Manders Totaal wenselijke beweging van 
haar medewerkers waar de kosten van het sporten betaald worden uit fiscale maatregelen en een 
aanvulling vanuit Manders Totaal. Hierdoor is kosteloos sporten voor alle medewerkers mogelijk.

Stichting Lotte’s Leven
Lotte van der Kort kreeg in 2009 een zwaar auto-ongeval waardoor ze 
in een coma is beland. Hoewel ze geestelijk volledig in orde is kwam 
ze met een gebrek aan controle over haar spieren uit haar coma. Haar 
vurige wens om weer te kunnen spreken kan dichterbij gebracht worden 
door een kostbare therapie. Manders Totaal heeft via diverse initiatieven 
bijgedragen aan het dichterbij brengen van de therapie voor Lotte. De 
therapie heeft plaats gevonden en hoewel het spraakvermogen niet is 
teruggekeerd, is haar algehele conditie sterk verbeterd. Middels een in 
2012 verschenen bedrijfspublicatie is veel aandacht besteed aan Lotte’s 
Leven hetgeen de nodige spin-off heeft bereikt voor haar stichting.
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2. Ontwikkeling van mensen

Schilder^sCOOL
Één lid van het managementteam van 
Manders Totaal is bestuurslid van de 
Schilder^sCOOL te Nuenen (voorheen 
SPOS genaamd). Schilder^sCOOL is het 
opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak 
schilderen en onderhoud. De coöperatieve 
vereniging Schilder^sCOOL heeft twaalf 
opleidingslocaties verspreid door Nederland. 
Schilder^sCOOL is een beroepsbegeleidende 
leerweg die veel jonge mensen een extra 
kans biedt. Gemiddeld heeft Manders 
Totaal  voor 2 leerlingen van Schilders^cool 
een leerplek beschikbaar. In de meeste 
gevallen wordt de gehele praktijkopleiding 
bij Manders Totaal gevolgd en hebben 
inmiddels 10 leerlingen na afloop van de 
opleiding een vaste aanstelling gekregen. 

Leerbedrijf
Manders Totaal is een door Savantis 
erkend leerbedrijf waar ruimte wordt 
geboden aan jonge mensen om via 
een beroepsbegeleidende leerweg (zie 
voorafgaande) een ambachtelijk vak te 
leren. Veelal zijn dit jonge mensen die in 
het reguliere voortgezet onderwijs niet op 
hun plaats zijn en daardoor in een sociale 
leegte en een uitkeringssituatie dreigen 
te vallen. Door deze begeleiding zijn er al 
erg veel jonge mensen in staat gebleken 
een eigen toekomst op te bouwen, zowel 
financieel als sociaal.

Vakbroeders
Manders Totaal is een samenwerking aangegaan met Vakbroeders, met het doel werkloze jongeren in 
hun eigen omgeving op te leiden tot vakman of vakvrouw. Vakbroeders maakt daarbij de verbinding 
tussen jongeren, opdrachtgevers, onderwijs en onderhoudsbedrijf.

Opleidingsplan
In 2013 is een grootschalig opleidingsplan afgerond voor alle medewerkers in de uitvoering. Hierbij 
zijn alle bestaande medewerkers bijgeschoold en is er een allround team van mensen ontstaan. 
Merkbaar is dat mensen een beter zelfbeeld hebben en een hogere motivatie door hun brede 
inzetbaarheid.  Manders Totaal heeft een regulier opleidingsplan waarbij functieondersteunende 
opleidingen door het bedrijf worden betaald met een afbouwende terugbetalingsregeling bij 
uitdiensttreding.
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Atlant Partnership
Manders Totaal is aangesloten bij Atlant Partnership. Stichting Atlant Partnership is een netwerk 
van ondernemers en HR-professionals in de regio Helmond/Eindhoven dat zich inzet om mensen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt (personen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen) 
kansen te bieden op een 
passende en duurzame 
werkplek.  Binnen het 
netwerk hebben zich een 
honderdtal bedrijven, 
non-profitorganisaties 
en overheidsinstellingen verenigd die gezamenlijk invulling geven aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Door onze aansluiting hebben wij de in het sociaal akkoord opgenomen quotumregeling 
van 5% ruimschoots gehaald. 

Inzet mensen met arbeidsbeperking
1.  Onze servicemonteur heeft een afkeur van 25-35% en functioneert volledig zelfstandig in deze 

voor hem nieuwe baan met een vaste aanstelling.
2.  Onze inmeter/werkvoorbereider heeft een afkeur van 25-35% en functioneert volledig in deze 

voor hem nieuwe baan met een vaste aanstelling.
3.  Een glaszetter is in dienst genomen vanuit een WAO en WW positie. Deze man functioneert 

volledig zelfstandig in deze voor hem aangepaste functie met een vaste aanstelling.
4.  Gedurende geheel 2013 en deels 2014 heeft een uit de WAO en WW afkomstige magazijnman 

gefunctioneerd. Hij heeft vanwege zijn verslechterde gezondheid zelf besloten om te stoppen 
met werken.

5.  In de functie van algemeen medewerker is in 2013 een Wajong en WW uitkeringsgerechtigde te 
werk gesteld. Dankzij een intensieve begeleiding kan deze jongen goed functioneren. Hij heeft 
inmiddels een vaste aanstelling.

6.  In de functie van Schilder is in 2013 een 55+ ww uitkeringsgerechtigde in dienst getreden.
7.  In 2013 zijn gesprekken gevoerd met provincie Limburg (werken aan vakmanschap) in de 

persoon van mevrouw Waleria van der Erf voor de inzet van mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Tot een match is het door het ontbreken van aanbod nog niet gekomen.

Jeugdopleiding Helmond Sport
Manders Totaal draagt financieel bij aan de jeugdopleiding van 
Helmond Sport. Dit gebeurt onder andere door de sponsoring van 
de voetbalbarometer en door eenmalige bijdragen tijdens het 
inzamelingsgala.

Fair wear
Door de overschakeling naar een kledingleverancier die uitsluitend 
gebruik maakt van eerlijke kleding dragen we mede bij aan het 
terugdringen van misstanden in de lage lonen landen. Een kleine 
extra investering maakt dat producten uit eerlijke werkprocessen 
komen zonder uitbuiting van werknemers en zonder inzet van 
kinderarbeid.
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3. Sport

Door lokale ondersteuning van sportverenigingen wordt een bijdrage geleverd in het op niveau 
houden van het aanbod en de geboden inhoud van lidmaatschappen van sportverenigingen.

Door Manders Totaal substantieel ondersteunde sportverenigingen zijn:
• Amateur voetbalvereniging Overloon.
• Amateur voetbalvereniging Heeswijk Dinther.
• Amateur voetbalvereniging Gemert (geoormerkt voor G-Voetbal)
• Amateurvoetbalvereniging Handel.
• Judovereniging Venray.
• Volleybalvereniging Active Rooy Venray.
• Hockeyvereniging Helmond.
• Volleybalvereniging Overloon.
• Tafeltennisvereniging Stiphout.
• Amateurvoetbalvereniging VVAC te Ottoveld.

4. Cultuur

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de lokale maatschappij maar ook aan 
de ontwikkeling en ontspanning van mensen. 

Stichting Cultureel centrum Venray
Één lid van het managementteam van Manders Totaal is bestuurslid van Stichting Cultureel Centrum 
Venray (Schouwburg Venray). Deze Schouwburg heeft een ruim verzorgingsgebied en draait op 
een non profit basis. Bovendien wordt deze Stichting financieel ondersteund door sponsoring en 
samenwerking met als doel het op niveau houden van een breed aanbod aan professionele en 
amateurvoorstellingen binnen de financiële mogelijkheden die (door de recente subsidieverlaging) 
bestaan.

Stichting Odapark Venray
Deze stichting bestuurt het Odapark in Venray en heeft als doel hedendaagse kunst te bieden middels 
een platform voor startende kunstenaars. Voor de aanstaande bouw van het educatiepaviljoen heeft 
Manders Totaal middelen aangeboden.
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Stichting Uniekunst
Vincent van Gogh, centrum voor geestelijke gezondheidszorg organiseert samen met Uniekunst een 
expositie voor haar bewoners waardoor deze mensen, met geestelijke problemen, in staat zijn hun 
talenten naar boven te halen. Hiervoor heeft Manders Totaal een kunstwerk geadopteerd.

Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
Deze grote stadsharmonie biedt aankleding van lokale 
evenementen en heeft een eigen jeugdopleiding. 
Door lidmaatschap van het commissariaat en jaarlijkse 
financiële ondersteuning heeft deze vereniging de 
mogelijkheid de contributie laag te houden en daardoor 
muziekopleidingen te bieden voor alle sociale klassen.
 

H2O
H2O is de samenvoeging van het voormalige Jazz 
Festival en Artimond. Dit nieuwe festival biedt voor 
de inwoners van Helmond en omgeving een culturele 
happening. Manders Totaal is al jaren sponsor van dit 
evenement.

Of ik gek ben
Manders Totaal ondersteunt de ontwikkeling van een Nederlandse film met een grote Brabantse 
bijdrage. Deze film biedt gelegenheid aan jonge Brabantse acteurs om middels een co-productie 
volledig te participeren. De ondersteuning wordt geboden door het openstallen van het netwerk en 
het mede werven van fondsen en participanten.

5. Lokale leefbaarheid

Evenementen
Door ondersteuning van lokale evenementen zoals genoemde H2O festival, Market Garden, de 
voorstellingen van muziekgezelschap Oker uit Overloon of het Venrays Schieëpersfeest  wordt de 
lokale leefbaarheid verhoogd. De stichting “Kermis op de Kermis” in Handel is mede door de inbreng 
van Manders Totaal in staat geweest om de kermis in een kleine kern als Handel te behouden. 
Manders Totaal ondersteunt deze evenementen financieel.

SamenLoop voor Hoop
De SamenLoop voor Hoop is een initiatief van het 
KWF en bedoeld om geld in te zamelen en om  
psychosociale zorg te bieden aan mensen die kanker 
hebben of kanker hebben overwonnen. Door 24 uur 
te wandelen voor iemand die getroffen is door de 
ziekte wordt  saamhorigheid en “samen dragen” 
tot uiting gebracht. In 2013 was één van leden van 
het managementteam voorzitter van de Helmondse 
editie. Daarnaast is er een ruime financiële en 
materiële bijdrage geleverd om dit stadsevenement 
te ondersteunen.  De editie die nu in voorbereiding 
is voor 2015 wordt secretarieel volledig geleid door 
Manders Totaal.
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De Cirkel
De Cirkel is een inloophuis voor kankerpatiënten. Manders Totaal ondersteunt deze stichting met 
middelen. Deze Helmondse stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en is volledig afhankelijk van 
donaties en legaten.

Kindervakantieweek
De kindervakantieweek  spant zich in om kinderen van gezinnen die niet op vakantie kunnen 
een vakantie aan te bieden. Dit gebeurd door lokaal georganiseerde activiteiten welke door ons 
ondersteund worden.

Stichting Diomage
“de Verwendag” voor mensen met een verstandelijke handicap. Manders Totaal levert hier een 
bijdrage aan.

Hospice Zenith
Dit in Venray gevestigde Hospice biedt een familiaire 
omgeving met professionele zorg aan terminale 
kankerpatiënten. In dit Hospice krijgen patiënten een 
eigen woon/slaapkamer waar familie onbeperkt met de 
patiënt kan verblijven. Er wordt door vrijwilligers gekookt 
voor zowel patiënten als voor de familie. Manders Totaal 
steunt dit initiatief door middel van een sterk verlaagde 
prijs voor onderhoudswerk.

Cacaofabriek
In 2014 is de aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een speciaal op de Nederlandse 
Cacaofabriek gericht boek dat de geschiedenis van de cacaofabriek vertelt. Dit boek wordt gemaakt 
door lokale, in de Cacaofabriek gevestigde kleine ondernemers. Manders Totaal heeft hiervoor het 
startkapitaal beschikbaar gesteld en draagt bij aan de verspreiding van het boek. Het boek is een 
niet commercieel initiatief dat is gestart in samenspraak met Gemeente Helmond en bedoeld is voor 
alle Helmonders.

Lokaal inkopen
Door lokaal in te kopen bij kleine bedrijven wordt de lokale leefbaarheid ondersteund. 
Bedrijfskleding, vervoermiddelen, bouwmaterialen,  bloemen, kantoorartikelen, drukwerk, 
gereedschappen,  kerstpakketten en ondersteunende diensten worden waar mogelijk lokaal ingekocht 
om ondersteuning te bieden aan bedrijven die vanwege economische negatieve omstandigheden 
moeite hebben om overeind te blijven. 

Beursvloer Helmond
Beursvloer Helmond is een evenement waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar 
ontmoeten, netwerken en handelen in betrokkenheid. Samen sluiten zij een deal in de vorm van een 
match. Wat de een over heeft en graag wil bieden, is door de ander zeer gewenst. In voorgaande 
jaren is Beursvloer Helmond elk jaar gegroeid. In 2013 zijn er 268 matches gesloten. In 2013 heeft 
Manders Totaal een match gesloten met imkervereniging Helmond en gratis schilderwerk geleverd.
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6. Milieuverbetering

CO2 prestatieladder
Manders Totaal heeft haar Co2 prestatieladder in kaart gebracht en werkt hard aan een aanzienlijke 
verlaging van die uitstoot. Per FTE is er de eerste helft van 2013 een uitstoot geweest van 2,18 
ton en de tweede helft van 2013 een uitstoot van 2,09 ton. In 2014 is de eerste helft een verdere 
besparing bereikt waardoor de totale uitstoot per medewerker nu op het niveau van 2,03 staat. Voor 
2015 staat het verder terugdringen op de agenda waarbij we voor eind 2015 een verlaging bereikt 
moeten hebben van 15% ten opzichte van 2013.

Transport
Ten aanzien van transport zijn er grote vorderingen gemaakt. Door de gewijzigde wijze van 
projectaansturing is het aantal transporthandelingen teruggebracht waardoor de CO2 uitstoot 
verminderd is. Er is een volledig elektrische auto aangeschaft en op eigen terrein is een openbaar 
laadstation voor medewerkers en gasten aangelegd.
 
Recycling
Voor de verwerking van oude materialen en verpakkingen is een eigen milieustraat opgezet waar alle 
te scheiden materialen worden gescheiden en deze worden, waar mogelijk, ter recycling aangeboden.

Innovatie
In het beleidsplan milieu is eveneens opgenomen dat doorlopend wordt gezocht naar minder 
belastende middelen en materialen om de werken uit te voeren. Manders Totaal is bijvoorbeeld nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van Firmoplan kozijnen. Dit is een thermisch gemodificeerde houtsoort 
uit productiebossen met de duurzaamheid van hardhout.

Energieverbruik
In 2014 is een nieuwe verwarmingsinstallatie voor ons bedrijfspand geïnstalleerd. Hoewel de 
bestaande installatie nog goed functioneerde, is er gekozen voor een sterk energiezuinige installatie.
Medio 2015 worden alle verlichtingsarmaturen omgebouwd naar LED.

HBE
Manders Totaal is partner en bestuurder van Helmond 
Bespaart Energie. Een initiatief van Gemeente Helmond 
om particuliere woningeigenaren te faciliteren in het 
aanbrengen van energiebesparende maatregelen.

Duurzame leverancier
Manders Totaal is aangesloten bij “de duurzame 
leverancier”. Door dit netwerk wordt er doorlopend gezocht 
naar wegen om minder milieu uitputtend te werken.

Biodiversiteit
Manders Totaal heeft een eigen natuurveld in stand 
gehouden waar biodiversiteit wordt ondersteund. In dit 
veld is plaats voor een ruime biodiversiteit in de vorm van 
insecten, weidevogels, salamanders, hagedissen en andere 
amfibieën. In 2015 worden hier een tweetal bijen- en 
insectenhotels geplaatst.


