
Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is al sinds de start van ons bedrijf in 1922 
vanzelfsprekend bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Bij ons familiebedrijf ligt de focus namelijk altijd 
op de lange termijn en de volgende generaties. Wij zijn bovendien zeer betrokken bij de regio Oss, 
waar onze wortels liggen en waar veel van onze mensen en klanten wonen en leven. MVO heeft 
daarom een centrale plaats in onze visie, bedrijfsvoering en -cultuur.  

Wij zijn ons bewust dat wij als integrale dienstverlener met onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op 
onze omgeving. Daarbij leveren wij een positieve bijdrage aan het behouden, en waar mogelijk 
versterken, van onze natuurlijke omgeving. In deze beleidsverklaring beschrijven we daartoe de 
strategische speerpunten van ons MVO-beleid. Dit doen we aan de hand van de pijlers People, Planet 
en Profit. Hiermee laten wij op transparante wijze zien hoe wij invulling geven aan onze missie om 
samen te bouwen aan een betere wereld, waarin mensen gezond en comfortabel kunnen wonen, 
werken en leven.  

Als integrale dienstverlener hebben wij op diverse niveaus invloed op het verbruik van energie en 
grondstoffen en op de uitstoot van CO2. Wij dragen dan ook op meerdere manieren bij aan de 
energietransitie. Ten aanzien van de MVO-pijler Planet hebben wij daarbij drie strategische doelen 
gedefinieerd. Zo reduceren wij het energieverbruik in zowel onze dagelijkse bedrijfsvoering als in de 
gebouwde omgeving. Daarbij minimaliseren we de eventuele vervuiling op zowel onze bouwplaatsen 
als in de gebouwde omgeving, door bijvoorbeeld in te zetten op circulariteit. Bovendien beperken we 
in alles wat we doen de uitputting van de natuurlijke grondstoffen/hulpbronnen van de aarde. 

Mensen staan centraal bij alles wat wij doen, want wij werken continu aan een gebouwde omgeving 
waarin mensen optimaal kunnen wonen, werken en leven. Bij de pijler People vergroten wij de vitaliteit 
van mensen. Zowel van de mensen die voor en met ons werken, als de eindgebruikers van onze 
gebouwen en diensten. Tevens bieden wij mensen een veilige werkomgeving. Waarbij zowel de 
fysieke als de mentale veiligheid belangrijk zijn. Daarnaast bieden wij onze medewerkers de ruimte 
om zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.  

Bij de derde pijler, Profit, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een sterke regionale 
arbeidsmarkt, door een actieve samenwerking te zoeken met het regionale onderwijs. Tevens dragen 
wij bij aan de regionale maatschappij door lokale en regionale goede doelen te helpen bij het 
realiseren van hun doelstellingen. Daarnaast investeren wij bewust, en vaak risicodragend, in 
regionale projecten met een maatschappelijke meerwaarde.  

Deze beleidsverklaring is de basis voor al onze MVO-activiteiten. Het is de onderlegger voor onze 
jaarlijkse bedrijfs- en afdelingsplannen, zodat deze strategische speerpunten worden geborgd in onze 
bedrijfsvoering.  


