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Voorwoord

Wij zijn als bedrijf in 2014 begonnen met het opzetten van een MVO managementsysteem om te
komen tot een MVO-zelfverklaring. Een proces dat in december 2015 is afgerond. De zelfverklaring
wordt jaarlijks door ons geactualiseerd.
Dit is de voortgangsrapportage in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),
waarmee wij u willen informeren over de stappen die we in dit kader in 2017 hebben gezet.
Wij hopen hiermee te bevestigen dat Den Hartog staat voor duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen, in het belang van People, Planet & Profit!
Groot-Ammers, 30 september 2018

Dik den Hartog
Directeur
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Inleiding

Den Hartog BV, groothandel in motorbrandstoffen en smeermiddelen, heeft zich onbewust altijd al
bezig gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Langdurige en goede relaties met zowel afnemers als leveranciers tonen aan dat Den Hartog voor
beiden een betrouwbare partner is. Werknemers, veelal afkomstig uit de regio, blijven in het
algemeen lang in dienst en zijn tevreden over de geboden arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
De gebouwen en installaties verkeren in goede staat van onderhoud en voldoen aan de vigerende
regelgeving. Milieuvergunningen worden nageleefd, en noodzakelijke voorzieningen ter voorkoming
en beheersing van noodsituaties zijn getroffen.

Voor het brandstofdepot heeft Den Hartog in het
kader van het BRZO een Veiligheidsbeheersysteem
dat jaarlijks door het bevoegd gezag wordt
beoordeeld.

Voor de smeermiddelenafdeling is er een door Exxonmobil
goedgekeurd kwaliteitssysteem. Hiermee wordt de kwaliteit van
het product gewaarborgd van ontvangst tot opslag en aflevering.

Nadat in 2014 het CO2 Bewust certificaat niveau
3 is behaald, heeft den Hartog in december 2015
aangetoond te voldoen aan de eisen welke
gesteld worden aan de MVO-zelfverklaring.
Visie en beleid op het gebied van MVO zijn
vastgelegd in het MVO beleidsplan d.d. 22
december 2015.
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MVO speerpunten, invulling in 2017

In het MVO beleidsplan van december 2015 zijn de MVO speerpunten, alsmede de invulling hiervan
voor de periode van 2016-2018 opgenomen. De speerpunten zijn:

-

Eerlijke concurrentie
Anti corruptie
Gezondheid en veiligheid op het werk
Werkomstandigheden en sociale bescherming
Voorkomen van milieuvervuiling

Eerlijke concurrentie & anti corruptie
Dat beide speerpunten hoog in het vaandel staan is in het bewustzijn van alle medewerkers
“geworteld”.
Er zijn ook in 2017 géén signalen opgevangen en/of klachten binnen gekomen over onjuist gedrag op
dit vlak (en andere gebieden) van of over medewerkers.
Dat Den Hartog goed scoort waar het gaat over eerlijke concurrentie blijkt o.a. uit het feit dat in 2017
meerdere tenders waarop ingeschreven is, gewonnen zijn! Naast de prijs van het product speelt bij
deze tenders het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een steeds belangrijkere rol.
Gezondheid en veiligheid op het werk
Gelukkig hebben er ook in 2017 géén bedrijfsongevallen plaats gevonden met letsel voor
werknemers of derden. Voor wie van toepassing beschikken de medewerkers over de juiste PBM’s,
en uit regelmatige controle is gebleken dat deze ook juist worden gebruikt. De bedrijfsmiddelen
verkeren in goede staat van onderhoud, zodat hiermee veilig gewerkt kan worden.
Werkomstandigheden en sociale bescherming
In 2017 is het personeelsbestand weer met meerdere personen uitgebreid. Zo zijn er 4 chauffeurs in
dienst getreden, die allen afkomstig zijn uit de regio. Op de verkoopafdeling hebben enkele
wijzigingen plaatsgevonden. Bij het aannemen van nieuwe verkoopmedewerkers is bij de herkomst
steeds gekeken naar het rayon waarin hij zijn werkzaamheden moet verrichten.

Eén medewerker heeft het bedrijf om
een bijzondere reden verlaten: Hij zal zich
richten op een toekomst als piloot bij de
MAF. Uiteraard is hem volledige
medewerking verleend om deze
uitdaging aan te kunnen gaan.
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Voorkomen van milieuvervuiling
Benzines, dieselolie en ook smeeroliën zijn een potentiele bron voor vervuiling van bodem, grond- en
oppervlaktewater.
Hoewel dagelijks met deze milieugevaarlijke stoffen wordt gewerkt, hebben er zich ook in 2017 geen
ongevallen voorgedaan waarbij deze stoffen zijn vrijgekomen en schade aan het milieu is
veroorzaakt.
Bij de jaarlijkse audit is gebleken dat aan alle voorwaarden voor de CO2 prestatieladder wordt
voldaan. Het certificaat is dan ook weer met een jaar verlengd.
Door de groei van het bedrijf is de absolute CO2 uitstoot weliswaar gestegen, maar de CO2 uitstoot,
gerelateerd aan de omzet is weer iets gedaald t.o.v. voorgaande jaren, waarmee aangetoond wordt
dat Den Hartog ook op dit vlak aan de weg blijft timmeren.

Een belangrijke stap in het voorkomen van milieuvervuiling is de in gebruik name van de
zonnepanelen op de loods aan de Wilgenweg. Sinds 1 juli 2017 voorzien we ons hiermee van zelf
opgewekte elektriciteit.
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Ook denkt Den Hartog actief mee met haar afnemers. Door het adviseren van de juiste
smeermiddelen helpt zij haar klanten verversingsintervallen te vergroten en het brandstof verbruik
te verminderen.
Daarnaast zet Den Hartog zich in om alternatieve brandstoffen op de markt te brengen zoals GTL en
HVO. Twee alternatieven voor de als vervuilend bekend staande dieselolie.

4 MVO de komende jaren
In 2018 zal onder andere een nieuwe stakeholderanalyse worden uitgevoerd om te kunnen bepalen
of we ons nog steeds richten op de juiste speerpunten. Uiteraard zullen ook het MVO beleidsplan,
MVO programma en te nemen acties hierop aangepast worden
Den Hartog BV en al haar medewerkers, zullen zich de volgende jaren blijvend inzetten om de in het
MVO beleidsplan opgenomen acties uit te voeren en zodoende actief bezig te blijven met
verbetering van onze MVO prestaties. Aandacht voor eerlijkheid, veiligheid en milieu zullen daarbij
naar verwachting centraal blijven staan.
Den Hartog BV zal zich in ieder geval nadrukkelijk bezig blijven houden met het in de markt zetten
van alternatieve brandstoffen, met name hernieuwbare dieselolie: Dieselolie die volledig
geproduceerd is uit afvalstoffen.
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