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Verklaring m.b.t. MVO-beleid 
 
 Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V. heeft  als beleid: 
 
- de algemene beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in onze KAM-beleidsverklaring  
- het naleven en uitdragen van de kernwaarden rechtvaardigheid, openheid en transparantie 
- het streven naar betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij onze medewerkers. 
 
De reikwijdte van ons MVO beleid omvat de volgende werkzaamheden: 
 
- bestratingswerkzaamheden 
- verkeerstechnische voorzieningen en wegmarkeringen 
- bodemsaneringen 
- aanleg en vervanging van rioolsystemen 
- ontwerp, ontwikkeling en beheer van civiele infrastructuren. 
 
De directie van onze organisatie neemt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid op zich voor alle directe en indirecte gevolgen 
van de bedrijfsactiviteiten, en past waar mogelijk de levenscyclus-benadering toe bij de inkoop en levering van producten en 
diensten.  
 
In deze MVO beleidsverklaring,  onderstrepen we de volgende termijndoelen 
 

1. Wij willen ons MVO-beheersysteem certificeren, handhaven en onderhouden op niveau 3 
2. Wij willen voldoen aan de geldende wet & regelgeving, met name de naleving van de milieuwetgeving, het 

reduceren van onze emissies en afvalstromen en het verbeteren van onze grondstoffen- en energiebeleid 
3. We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen door: 

 Duurzame geproduceerde materialen en productiemiddelen in te kopen en in te zetten 
 CO2 reductie te bevorderen 
 Milieusparende werkmethodes te ontwikkelen, te implementeren en te handhaven 
 De inzet van mensen met een achterstand tot arbeidsmarkt  te bevorderen 
 Het bevorderen van de kennis en kunde van onze medewerkers  
 Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven  

 
De daartoe ontwikkelde MVO indicatoren, veelal kwantitatieve indicatoren, zijn een middel om bovengenoemde 
termijndoelen, onze prestaties, te kunnen meten.  
In de MVO systeembeoordeling/planning worden onze prestaties jaarlijks geanalyseerd om de voortgang te bewaken. Indien 
nodig zullen onze doelstellingen jaarlijks aangepast worden om onze voortgang te bewaken en te bereiken.  
 
Ingaande 04-01-2023  is mw. J. (Jessica) Koot benoemd tot MVO-coördinator. De bijbehorende taken behelzen onder 
andere het coördineren van onze MVO-gerelateerde verplichtingen en acties alsmede het onderhoud van ons MVO-
documentatie- en registratiesysteem. Tevens treedt mw. J. Koot op als vertegenwoordiger van onze organisatie naar 
auditerende, certificerende en toezichthoudende instanties. Algemene vervanger is mw. P. (Priscilla) Koot.  
 
Ingaande 04-01-2023 is SCM Diensten BV benoemd tot MVO-ondersteuning. De bijbehorende taken bestaan onder andere 
uit het aan onze onderneming bieden van ondersteuning bij het beheer en de verbetering van het MVO-systeem.  

Utrecht, 04-01-2023 
H.C. Koot en/of J. Koot, directie Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V. 


