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1. Inleiding 
Dit beleid1 is opgesteld in opdracht van en onderschreven door de directie van Redmore. De in-

houd is van toepassing op Redmore Holding B.V. en alle directe en indirecte dochterondernemin-

gen. Dit beleid richt zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en wordt perio-

diek, minstens één keer per jaar, geëvalueerd. 

 

Doel van dit beleid2 

De directie van Redmore streeft ernaar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ook in de 

toekomst te blijven nemen. Als onderneming, als zakelijk dienstverlener, als werkgever en als 

afnemer van diensten en producten bij leveranciers en partners. Dat doet Redmore in ieder 

geval door zich te richten op die aspecten die ertoe doen. Zowel waar het gaat om de maat-

schappelijke relevantie van initiatieven en samenwerkingen, als waar het gaat om aspecten 

waarin Redmore van toegevoegde waarde is in het bereiken van maatschappelijke doelen. Met 

dit beleid scheppen we een kader voor het MVO-beleid, waarbinnen de verschillende labels 

invulling kunnen geven aan hun eigen MVO-beleid. Kortom, een gemeenschappelijk MVO-be-

leid, met ruimte voor maatwerk voor iedere dochteronderneming.  

 

Directie is en blijft eindverantwoordelijk3 

Hoe wordt dat gemeenschappelijk  beleid vormgegeven en wie schetst het kader? De directie 

speelt daar op strategisch niveau een belangrijke rol in. Zij ziet toe op de naleving van de be-

leidsuitgangspunten door jaarlijkse doelstellingen4 te formuleren.  

2. Visie 
Het MVO-beleid van Redmore rust op een aantal pijlers:  

1. De medewerker en haar omgeving 

Door iedere medewerker binnen en onder Redmore de mogelijkheid en tools te bie-

den om onbegrensd, vrij en creatief te groeien. Zowel individueel als in teamverband. 

In een open, veilige en eerlijke cultuur. Redmore ziet een bijdrage aan de ontwikkeling, 

zelfontplooiing en het geluk van de eigen medewerkers als haar primaire verantwoor-

delijkheid als het gaat om het realiseren van een mooiere maatschappij.  

2. De duurzame organisatie 

Initiatieven en partnerships die awareness en actie stimuleren als het gaat om duur-

zame energie en -afvalverwerking en het tegengaan van schadelijke uitstoot passen 

binnen het streven van Redmore om voorloper te zijn als het gaat om duurzaam on-

dernemerschap. Duurzaamheid in dienstverlening mogen we daarbij niet vergeten. 

Redmore streeft ernaar, al dan niet via de labels, een organisatie te zijn die synoniem 

staat voor ondernemerschap en creativiteit in detachering en consulting. IT en data ge-

 
1 Fira verified for Talent&Pro 
2 ISO14001: 5.1 
3 ISO14001: 5.2 
4 ISO14001: 6.2 
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dreven oplossingen in gespecialiseerde markten, met een duidelijke organisatiestruc-

tuur en duidelijke en eerlijke afspraken met medewerkers, leveranciers, klanten en 

derden vormen het uitgangspunt van ons ondernemerschap. 

3. Balans in processen 

De hoge eisen die we stellen aan werkgeverschap en de kwaliteit van onze dienstverle-

ning vragen dat we oog hebben en houden voor zorgvuldigheid en optimalisatie van 

processen. Duidelijkheid, efficiëntie en standaardisatie vormen de drijvende kracht 

achter onze kernactiviteiten. Snelheid, effectiviteit, flexibiliteit en ondernemerschap 

kenmerken onze nieuwe activiteiten. 

 

3. Doelgebieden van dit beleid 
De Sustainable Development Goals (“SDG”) van de Verenigde Naties bieden de structuur waar 

het MVO-beleid van Redmore op is gebaseerd.  

 

Gezien de aard van de dienstverlening van Red-

more zijn een aantal SDG’s minder passend voor 

het hier gepresenteerde MVO-beleid.  Een gron-

dige risico- en opportuniteitenanalyse helpt die 

doelen vast te stellen, waaraan Redmore en de 

diverse labels een bijdrage kunnen leveren.  

 

Onderstaande 9 SDG’s vormen het kader van relevante doelen waarbinnen het MVO-beleid 

van Redmore is geformuleerd: 

 

1) Global Goal 1 - geen armoede 

2) Global Goal 3 - goede gezondheid en welzijn 

3) Global Goal 4 - kwaliteitsonderwijs 

4) Global Goal 5 - gender gelijkheid  

5) Global Goal 8 - eerlijk werk en economische groei 

6) Global Goal 10 - ongelijkheid verminderen 

7) Global Goal 12 - verantwoorde consumptie 

8) Global Goal 16 - vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

9) Global Goal 17 - partnerschap om doelstellingen te bereiken 

 

4. Methodiek 
Fundament  

Om tot een krachtig en uitvoerbaar beleid te komen is een aantal afwegingen gemaakt, waar-

bij de middelen die Redmore ter beschikking heeft, de behoefte van belanghebbenden en toe-

passelijke wetgeving leidend zijn geweest voor de projecten en initiatieven die in het kader van 

dit beleid gerealiseerd worden. Deze inventarisatie zorgt voor een optimale aansluiting van 

maatschappelijke vraag en concreet leverbaar aanbod.  
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Risico assessment5 

Conform Redmore’s methodiek zullen de risico’s van elk initiatief vastgesteld en beoordeeld 

worden, waarbij ook de impact op dit beleid zal worden meegewogen. Toetsing op relevantie 

en aansluiting op het Redmore-beleid verhoogt de slagingskans en de lange termijn winst van 

de initiatieven binnen Redmore en haar labels. 

 

Belanghebbenden 

Voorwaarde voor de toetsing van MVO-projecten binnen Redmore is de waarde die deze ini-

tiatieven hebben voor belanghebbenden. Hun wensen of eisen - als het gaat om het MVO-be-

leid van Redmore, de hierin gestelde deelgebieden of het maatschappelijk verantwoord onder-

nemen in de algemene zin - worden periodiek geïnventariseerd, gewogen en getoetst.   

 

PDCA cyclus6 

Voor de borging van het MVO-beleid van Redmore hanteren we het instrument van de Plan-

Do-Check-Act cyclus. Conform een operationele planning evalueren we periodiek de voortgang 

van de initiatieven, projecten en het beleid in zijn algemeenheid. 

 

Beschikbare middelen7 
Mensen 

De professionals van Redmore zijn personen met hoogwaardige kennis en vaardigheden. We 

zien deze dan ook als middelen die ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het 

gepresenteerde MVO-beleid. De benodigde kennis, vaardigheden en/of tijd beoordelen we per 

initiatief en project en moet in verhouding staan tot de beoogde maatschappelijke doelen. 

Geld 

Redmore investeert en is bereid financieel te blijven investeren in initiatieven en projecten die 

uitvoering geven aan dit beleid. 

 

Rolverdeling8 

Om dit beleid uit te voeren en te monitoren zoals gesteld in de uitgangspunten moet het be-

lang van een goede rolverdeling als aspect benoemd worden. Een rol kan belegd worden bij 

een persoon, als onderdeel van zijn/ haar functie, of uitgevoerd worden als zelfstandige func-

tie. In lijn met de MVO-visie van Redmore krijgt iedere medewerker met een rol die direct bij-

draagt aan de uitvoering van het MVO-beleid de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden 

te ontwikkelen die passen bij de MVO-ambitie en kwaliteitstandaard van Redmore. 

De rolverdeling per label is geregeld in het document Organisatie MVO Redmore. 
 

Communicatie9 

 
5 ISO14001: 6.1 
6 ISO14001: 8.1 
7 ISO14001: 7.1 
8 ISO14001: 7.1; 7.2 
9 ISO14001: 7.3; 7.4 
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Om met het MVO-beleid impact te maken moeten zowel beleid als projecten bekend zijn bij 

belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen zijn: medewerkers, partners en klanten. Gezien 

het maatschappelijke karakter van het beleid kan dit ook gaan om het bredere publiek. Voor 

de wijze van communicatie worden de communicatieteams- en medewerkers van Redmore en 

de labels ingeschakeld.  

 

5. Missie per toepasselijk doelgebied  

 

Global Goal 1 – No Poverty 
Redmore streeft ernaar een optimale bijdrage te leveren aan de ver-

mindering van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft en 

het vergroten van de weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties. 

Redmore en haar medewerkers zetten hun kennis, vaardigheden en ta-

lenten in om mensen (in een achterstandsituatie) te helpen en hun po-

sitie in de maatschappij te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de bij-

drage van Talent&Pro-medewerkers aan Kandoor, Nederland Cares en 

Habitat for Humanity. 

 

Global Goal 3 – Good Health and Well-being 
Redmore zorgt voor een goede werkomgeving en draagt actief bij aan 

het welzijn van haar medewerkers. Redmore zet zich in voor een veilige 

werkplek, een gezonde werk-privé balans en voldoende sociale evene-

menten waarbij medewerkers elkaar ook buiten de professionele om-

geving kunnen ontmoeten. 

Als voorbeeld: het Happy & Healthy-programma, de dagelijkse levering 

van vers fruit op de werkvloer en de gezonde lunchmogelijkheid bij di-

verse labels op kantoor. 

 

Global Goal 4 – Quality Education 
Bij Redmore wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke ont-

wikkeling en begeleiding van onze medewerkers. Zij zijn ons belang-

rijkste kapitaal. We blijven continu investeren door hen de mogelijk-

heid te bieden om opleidingen en trainingen te volgen. Met onze con-

sultants maken we namelijk het verschil bij klanten. Zo zijn we in staat 

om onze klanten te helpen met hun complexe vraagstukken en geven 

we onze medewerkers waardevolle kennis en vaardigheden mee voor hun persoonlijke groei. 
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Global Goal 5 en 10 – Gender Equality & Re-

duced inequalities 
Redmore en haar medewerkers behandelen, zonder uitzondering, alle 

personen en partijen die in contact treden gelijk en rechtvaardig. We 

streven als onderneming naar volledige en effectieve participatie op 

alle niveaus, van besluitvorming tot uitvoering. Redmore duldt in haar 

bedrijfsvoering geen onderscheid in personen op basis van geslacht, 

etniciteit of andere kenmerken die aangeduid kunnen worden als dis-

criminatie. Redmore juicht initiatieven toe die dit beleid pro-actief uitdragen.   

 

 

Global Goal 8 – Decent Work and Economic Growth 
Redmore steunt en onderschrijft economische productiviteit, onderne-

merschap, creativiteit en innovatie als voorwaarden voor een mooiere 

maatschappij. Redmore zet zich in om uitdagende projecten en op-

drachten voor haar medewerkers mogelijk te blijven maken. Onderne-

merschap in het leveren van een bijdrage aan dit streven belonen we 

op passende wijze. Initiatieven buiten Redmore die bijdragen aan de 

VN-doelen van eerlijk werk en economische groei kunnen rekenen op 

steun en waar mogelijk middelen van Redmore.  

 

Global Goal 12 – Responsible consumption 

and production 
Verspilling is een vraagstuk waar veel winst te behalen valt voor de sa-

menleving. Als onderdeel van die samenleving wil Redmore een bij-

drage leveren aan het doel om meer verantwoord te consumeren en 

produceren. Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het minimali-

seren van afvalproductie en op andere wijze terugdringen van de verontreinigende effecten 

van consumptiegedrag binnen of buiten Redmore verdienen onze aandacht. In de bedrijfsvoe-

ring wegen we dit de schadelijke effecten continu af tegen het bedrijfsbelang. Ter illustratie: 

Redmore beheert een substantiële hoeveelheid leaseauto’s, die onmisbaar zijn voor onze 

dienstverlening. Initiatieven die het gebruik van deze vervoersmiddelen conform Global Goal 

12 promoten en een minimaal negatief effect hebben op de bedrijfsvoering binnen Redmore 

genieten de voorkeur. 
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Global Goal 16 – Peace, justice and strong institutions 
Redmore wijst elke vorm van onrecht en corruptie af en zet zich in voor 

sterke instituties die zorgen voor een vreedzame, veilige en eerlijke sa-

menleving. Transparante processen zijn hierin key. Redmore traint me-

dewerkers in het inrichten van transparante processen en wil daarbij 

een voorbeeldfunctie vervullen voor organisaties wereldwijd. 

 

 

Global Goal 17 – Partnership for the goals 
Redmore zet zich maximaal voor effectieve samenwerkingen en gede-

gen risicomanagement bij het aangaan van partnerships. Redmore be-

vordert bij het aangaan en onderhouden van relaties eerlijke concur-

rentie, zowel richting medewerkers als andere belanghebbenden. Prin-

cipes als transparantie, gelijkheid en integriteit vormen de basis van de 

gedragingen van Redmore als dienstverlener, werkgever, partner en 

klant. Zaken die hier een risico voor vormen worden zorgvuldig in kaart 

gebracht en de belangen van betrokkenen worden zorgvuldig gewogen. 

 

6. Monitoring en continue verbetering10 
Actieve naleving van dit beleid streeft Redmore na door het stimuleren van initiatieven en faci-

literen van projectgroepen. Het beleid is  gewaarborgd en vastgelegd in meetings, planningen, 

overeenkomsten en/of memo’s. Deze worden gelogd en gemonitord, periodiek gecontroleerd 

en zorgvuldig gerapporteerd aan belanghebbenden. 

 

De directie ziet toe op de naleving van dit beleid en het creëren van bewustzijn hiervan bij me-

dewerkers en derden. De directie delegeert daarvoor noodzakelijke taken aan functies binnen 

en buiten de onderneming. 

 

Redmore hanteert het principe van een continu verbeterproces, dat door middel van audits 

periodiek beoordeeld wordt. Voorstellen ter invulling van het MVO-beleid en de uitwerking 

daarvan worden beoordeeld op gepastheid. Directie kan budget toekennen aan die voorstellen 

die in lijn zijn met dit beleid. 

 

 

 
10 ISO14001: 10.3 


