MVO BELEID - LANDGOED RHEDEROORD

Landgoed Rhederoord streeft naar een optimale combinatie van
gastvrijheid, comfort en duurzaamheid!
We hanteren een beleid op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
omdat wij ons ervan bewust zijn dat het onvermijdelijk is dat wij impact hebben op mens en milieu.
Als grootverbruiker zijn we van mening dat we onze bedrijfsvoering zo verantwoordelijk mogelijk
moeten inrichten. Want onze natuurlijke omgeving is ontzettend belangrijk voor ons en we willen dat
dit ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft.
Green Key Goud
Green Key is een keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke
markt. In Nederland zijn er circa 700 locaties met een Green Key certificaat.
Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen,
zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit.
Green Key toetst in hoeverre ons MVO beleid voldoet en helpt hierbij om onze duurzame
doelstellingen te waarborgen. Er zijn drie niveau’s te behalen binnen het Green Key keurmerk:
brons, zilver of goud. Wij zijn trotse eigenaar van het Gouden Green Key certificaat!
Voor meer informatie kunt u de website www.greenkey.nl bezoeken.
Om dit niveau te behouden krijgt Landgoed Rhederoord begeleiding van Green Label Service.
Green Label Service houdt ons op de hoogte van MVO ontwikkelingen in de markt en ondersteund ons
bij het implementeren van een optimale duurzame bedrijfsvoering. U kunt voor meer informatie de
website van Green Label Service bezoeken via www.greenlabelservice.nl.

Duurzaam ondernemen
Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om
deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken treffen
we onder andere de volgende maatregelen:
■ Wij informeren onze medewerkers over duurzaamheid. Zij zijn immers degenen die ons beleid
toepassen op de werkvloer en we proberen ze hierin zo veel mogelijk te ondersteunen.
■ Wij informeren onze gasten en vragen om hun bijdrage. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
- kaartjes op uw kamer waarin wij u vragen om handdoeken en beddengoed te hergebruiken.
Want "Samen maken we het verschil"!
- bij de receptie vindt u informatie over onze natuurlijke omgeving, fiets- en wandelroutes.
■ Wij informeren onze leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en vragen
hun medewerking aan de hand van een duurzaamheidsverklaring.
■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op
goederen en diensten die bij voorkeur voorzien zijn van een erkend keurmerk. Voorbeelden zijn:
- vaatwasmiddel, dagelijkse schoonmaakmiddelen.
- handzepen bij de openbare toiletten.
- drukwerk, servetten, print- en toiletpapier.
- wist u dat onze “plastic” bekers op de badkamers biologisch afbreekbaar zijn?
■ Wij geven de voorkeur aan verantwoord eten en drinken:
- ons eigen bronwater 'Water 159' wordt op het landgoed gewonnen.
- het Landgoed èn het restaurant hebben het EKO keurmerk behaald. Dit betekent dat wij
zoveel mogelijk gebruik maken van biologische producten.
- bij het ontbijtbuffet staan allerlei verse kruiden uitgestald.
■ Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke doelen, zoals:
- tuinen staan ter beschikking voor de vrijwilligers van de voedselbank Arnhem.
- de opbrengst van lege cartridges en toners is voor CliniClowns.
- we maken gebruik van "De Beste EHBO Doos". Ze leveren en onderhouden BHV-dozen die
volledig worden ingepakt en onderhouden door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
■ Wij werken continu aan het verminderen van onze milieubelasting door het verbruik te
minimaliseren van afval, gas, elektriciteit en water. Voorbeelden zijn:
- groene stroom.
- onze eigen elektrische golfkar.
- waterbesparende kranen en douches, zonder het comfort te verminderen.
- optimale afvalscheiding en zo min mogelijk verpakkingen op het buffet.
- bijna alles is LED verlichting (we zoeken nog alternatieven zoeken voor de laatste halogeen
lampen) en we hebben bewegingssensoren op meerdere plaatsen ter energiebesparing.
- oplaadpunten voor elektrische auto's .
Heeft u nog vragen of tips? Dan horen wij dat graag!

