Soepel schakelen in wereldwijde transitie naar MVO/duurzaamheid

Van eerste bewustwording naar complete BREEAM-projecten
Mirato speelt een actieve rol in de transitie naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). De ene klant vraagt om te voldoen aan de strenge normen van BREEAM. Dat is
voor Mirato geen probleem. De andere klant denkt nog amper na over deze wereldwijde transitie,
of weet niet waar te beginnen. Mirato organiseert dan een inspirerende sessie om te kijken naar
duurzame mogelijkheden.
De medewerkers van Mirato spelen hierin een sleutelrol, maar staan er zeker niet alleen voor. Ook
leveranciers, partners en overige stakeholders begrijpen waar het bij MVO en duurzaamheid om
draait. Ook zij beschikken over de kennis en ervaring die hiervoor nodig is.
Gevolgen voor komende generaties
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort voor Mirato bij modern, professioneel en innovatief
ondernemerschap. Het speelt een belangrijke rol in de keuzes die we als interieurpartner maken.
Uiteraard met betrekking tot de impact van onze activiteiten en werkprocessen op mens en milieu.
Wat zijn de gevolgen voor komende generaties? Wij houden rekening met de wereld waarin zij zullen
leven. Dat is voor ons als familiebedrijf altijd al zo geweest. Gelukkig staan steeds meer mensen hierbij
stil. Wereldwijd.
Juiste balans tussen de drie P’s
Ons MVO-beleid is gebouwd op de bekende pijlers People, Planet en Profit (Performance) van de Triple
Bottom Line. Daarbij draait het om de juiste balans tussen de drie P’s.
People: De mensen maken het verschil. Mirato geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de
kans zich als leerling-stoffeerder te ontwikkelen.
Uiteraard slaat deze P ook op de eigen medewerkers. Waarbij veiligheid altijd op nummer één staat
en er altijd aandacht is voor de balans tussen werk en privé.
Planet: Vergeleken met andere landen heeft Nederland maar weinig grondstoffen. Juist wij hebben
(economisch) enorm veel baat bij goed omgaan met afval/reststromen. Mirato heeft als doel om het
milieu zo min mogelijk te belasten. We willen de “voetafdruk” zo klein mogelijk maken. Dit realiseren
we door:
• eigen afvalstromen en energiegebruik te reduceren,
• reststromen bij de bron te scheiden,
• het wagenpark te verduurzamen,
• klanten te stimuleren om te kiezen voor recyclebare materialen,
• onze leveranciers te ondersteunen met innovatie richting milieuvriendelijker producten.

Profit (Performance): Samen met onze partners en leveranciers werkt Mirato altijd aan de hoogst
haalbare kwaliteit van:
• de door ons geleverde diensten en producten,
• onze gehele bedrijfsvoering,
• onze manier van zaken doen.
Dat is een keuze en daar gaan we heel ver in, met creativiteit en persoonlijkheid. Om dit te
onderstrepen, spreken wij bij de derde P niet over Profit maar over Performance.
Met deze PPP maakt Mirato de transitie naar MVO zichtbaar en voelbaar. Klanten, medewerkers,
leveranciers, partners en overige stakeholders voelen zich hierdoor verbonden en gesteund in hun
keuzes in richting MVO. Hieronder staan onze keuzes voor de komende tijd.

Concretisering MVO
People – Sociale duurzaamheid
➢ Streven naar nul bedrijfsongevallen.
➢ Up-to-date houden van de veiligheidskennis van onze medewerkers en de zzp-ers die onder
onze verantwoordelijkheid werken.
➢ Voldoen aan de strengere veiligheidsnormen van VCA**
➢ Aanbieden van opleiding en bijscholingsmogelijkheden.
➢ Actief social return aannamebeleid voor het werven van nieuw personeel.
➢ Veilige en gezonde werkplek voor onze medewerkers.
Planet – Ecologische duurzaamheid
➢ Stimuleren van hergebruik van materialen en duurzame materiaalkeuze voor de
interieurinrichting van onze opdrachtgevers.
➢ Afval van kantoor scheiden.
➢ Reduceren van energiegebruik.
➢ Verminderen van benodigde logistieke handelingen voor projecten.
➢ Inzichtelijk maken van materiaalgebruik bij onze projecten voor de klant
(materiaalpaspoort).
➢ Actief meewerken aan innovatieve projecten waarbij footprint-verlaging mogelijk is.
Profit (Performance) – Economische duurzaamheid
➢ Bedrijfsprocessen en -procedures uitvoeren volgens de normen van ISO 9001.
➢ Integreren van MVO in de bedrijfscultuur.
➢ Verankeren van acties die de “voetafdruk” binnen bedrijfsprocessen verkleinen.
➢ Leveren van een kwalitatieve en duurzame interieurinrichting voor onze opdrachtgevers.
➢ Inspirator voor bewust handelen richting duurzaamheid en MVO.
➢ Bewust omgaan met effecten en gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten.
➢ Eerlijk en integer zakelijk handelen met klanten en leveranciers.
➢ Open en structurele communicatie met alle stakeholders.

