MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO
Flora Nova spant zich actief in om tegemoet te komen aan de wens tot Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen MVO. Niet alleen omdat in toenemende mate haar opdrachtgevers dat
vragen en verlangen, maar veeleer vanuit het eigen besef dat bedrijven niet allen aan de
samenleving hun bestaan ontlenen en mogelijk maken, maar daaraan tevens een verantwoorde
tegenprestatie schuldig zijn. Hiertoe neemt het bedrijf een aantal beleidsuitgangspunten en
doelstellingen op aan de hand van het 3-P model:
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People
Het bedrijf draagt actief bij aan het vormen en ontwikkelen van haar medewerkers. Dit wordt in
eerste stadium reeds gedaan dor het bieden van stageplaatsen, in een later stadium middels het
faciliteren van kennisontwikkeling en -uitbreiding middels bijscholing en trainingen, zowel op de
werkvloer als daarbuiten
Het bedrijf ziet het als haar maatschappelijke plicht om altijd enkele WSW plaatsen te bieden aan
minder inzetbare medewerkers, die een indicatie via de Wet Sociale Werkvoorziening hebben. Zo
zijn minimaal 2 detacheringsplaatsen beschikbaar voor deze medewerkers
Zorg, Zorgvuldigheid en Kwaliteit op de werkvloer worden actief geïnitieerd, gestimuleerd en
gefaciliteerd. Dit geschied middels BHV cursussen, werken aan de hand van vaste procedures en
VCA richtlijnen.
Planet
Uitgangspunt voor de verwerking van de grote afvalstroom die het bedrijf produceert in haar
werken door het jaar heen, is de vergaande scheiding van dit afval. Door scheiding in Groenafval,
Hout, Stenen-puin, Ijzer en Staal en overig afval, wordt bereikt dat niet alleen de afvalkosten
verminderen, maar ook een zeer hoog percentage van het vrijkomend afval herbruikt kan worden
in compostering en in allerhande nieuwe produkten
Vrijkomende gronden op werken in uitvoering worden nimmer bij een afval- of vuilverwerker
aangeboden. Grond wordt afgevoerd naar een eigen gronddepot, waar het periodiek en in
combinatie met andere partijen, gemengd en herbemonsterd wordt, tot een uniforme grotere
partij, welke zonder beperkingen herbruikt kan worden op toekomstige locaties, waarbij deze partij
nooit een hogere dan klasse 1 vervuilingsgraad zal hebben
De brandstoffen voor alle machines welke in het bedrijf gebruikt worden, zijn van de categorie
Aspen benzine, weinig milieubelastende benzine, welke wat betreft samenstelling goed is voor
zowel omgeving als de bedienende mens
Zuinig omgaan met de schaarse grondstoffen en de op te wekken energie is uitgangspunt in het
handelen van bedrijf en betrokken medewerkers. Dat uit zich ook in eenvoudige maatregelen als
het uitzetten van computers en apparatuur na werktijd en de permanente gedachtenvorming over
de vraag hoeveel medewerkers kunnen opereren met 1 bedrijfsauto met bijkomende materialen en
materieel
In te kopen producten zijn waar mogelijk milieuvriendelijk van aard of verantwoord geproduceerd.
Te denken valt hierbij aan FSC hardhout en papier.
Profit
Vanuit het basisbesef dat een voldoende rendement in de onderneming voor alle betrokkenen in en
om het bedrijf een toekomst betekent, streeft het bedrijf naar een gezonde ontwikkeling, beheerste
groei en een verantwoord financieel resultaat
Jaarlijks wordt een goed doel geselecteerd, waaraan een substantiële bijdrage wordt gedaan vanuit
het behaalde resultaat van het dan afgesloten boekjaar. Aan de samenleving die het rendement
mogelijk maakt, wordt graag iets teruggegeven, ten voordele van allen of een specifieke groep
minder bedeelden.
Het bedrijf is welwillend om verzoeken tot eenmalige ondersteuning van maatschappelijke
organisaties of verenigingen positief te beoordelen. Hieronder valt een onderstening van een
sportvereniging, het kappen van hout voor een goed doel of het faciliteren van events met
machines en/of vervoer.
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