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Onze MVO Ambities
Sustainable
Development Goals
3P's

Ons verhaal
In 2020 is Jonker & Schut van start gegaan met de nieuwbouw van een mengerij met opslaghallen. De nieuwbouw wordt
gebouwd onder het kenmerk BREEAM. Vanuit dat kenmerk dienen wij te voldoen aan MVO Prestatieladder 3. Het is een
vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de
ecologische randvoorwaarden (planet). Het MVO verslag geeft een samenvatting van de huidige stand van zaken en
doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd met betrekking tot MVO. Dit beeld gaan we uitbreiden en jaarlijks updaten
om zo onze belanghebbenden te informeren.
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Onze MVO ambities
Integere handel zonder verborgen agenda.
Medewerkers dienen zich veilig te voelen en kunnen
zichzelf zijn, ongeacht van afkomst of uiterlijk.
Voorkomen dat uitbuiting plaatsvindt binnen de keten.
Kwaliteit en veiligheid staan zeer hoog in het vaandel.
We gaan zuinig en verantwoord om met onze grondstoffen,
gas- water en elektriciteitsverbruik.

“We gaan verantwoord om met onze omgeving. We zijn ons bewust van onze
zorgplicht om geen schade te berokkenen aan het milieu.”

Sustainable Development Goals
De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn een mondiaal
kompas voor uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de
klimaatcrisis. Jonker & Schut draagt bij aan de drie doelen met
de meeste aansluiting op onze bedrijfsvoering.

Aanpak gezondheid en welzijn van medewerkers.
Kwalitatieve producten voor de consument.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Gebruik van grijze stroom terugschroeven.
Zuinige machines en gedrag.
Verminderen van afval en chemicaliën.
Meer produceren met minder.

Aanpak werkeloosheid, gedwongen- en
kinderarbeid.
Economische groei stimuleren zonder het
milieu aan te tasten.
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De 3P's van duurzaamheid

Planet
In 2021 bestaat 76.32 % van ons wagenpark
uit zuinige Euro 6 vrachtwagens.
Onze panden maken gebruik van Lichtsensoren en LED.

Onze CO2 voetafdruk

Planet - Profit - People

CO 2 uitstoot

Over de afgelopen 3 jaar hebben wij onze
CO2 uitstoot in kaart gebracht. Wij zijn in
2021 verantwoordelijk geweest voor een
uitstoot van 5.385 ton CO2.

6.000

Met de komst van 1120 zonnepanelen in
2022, hebben wij de ambitie ons uitstoot
terug te dringen.
4.000

Aantal zonnepanelen
2018

2019

2020

2021
2.000

Geen

2000

2000

4090

0

2018

2019

2020

Ton CO2-uitstoot totaal.
Ton CO2-uitstoot transport.
Ton CO2-uitstoot elektraverbruik.
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Groen versus grijs elektraverbruik (KWH)
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Onze Planet doelstellingen
1 Eind 2030 wekt Jonker & Schut geheel zijn eigen elektriciteit op.
2 Tegen juli 2023 is er in kaart gebracht hoe de CO2-uitstoot kan
worden verlaagd.

3 Tegen juli 2023 is het gebruik van grondstoffen afkomstig van
recycle-proces/afval verhoogd van 0.002 % naar 0.005 %.

Profit

Onze behaalde Profit doelstellingen
1 Er wordt zoveel mogelijk lokaal en eerlijk ingekocht.

Pla
ne
t

2 Er worden maatregelen genomen om zuiniger met elektriciteit en gas om te gaan.

fit
Pro

People
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People

Onze People doelstellingen
1 Het ziekteverzuim wordt in 2023 gemeten met streving naar
onder de 3.5 %.

2 Leeftijd van medewerkers worden in kaart gebracht begin 2023.
3 Tegen 2023 worden aan corruptie kwetsbare medewerkers een
anti-corruptietraining aangeboden.

Wat we nu doen
Er is een jaarlijkse controle op het bestuur op behoorlijkheid.
Vrouwen met gelijke capaciteiten, krijgen gelijke kansen.
Anti-corruptie trainingen bij minimaal 3 medewerkers.
Gevaarlijke situaties en incidenten worden in kaart gebracht.

Ziekteverzuim
2018

2019

2020

2021

Gemiddeld ziekteverzuim

3,06 %

1,98 %

3,69 %

5,01 %

Landelijk gemiddelde

4,30 %

4,38 %

4,70 %

4,60 %

''Onze ambitie is om het ziekteverzuim omlaag te
brengen naar 3,50 %.''
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Jonker & Schut
transport - opslag- distributie

Harselaarseweg 33
NL-3771 MA Barneveld
+31(0)342 425 010
Info@jonker-schut.nl
www.jonker-schut.nl

