Gebroeders van der Plas B.V.
Mens, Maatschappij, Rendement
MVO-jaarverslag over 2021

MVO
Gebroeders van der Plas B.V. hecht veel waarde aan het sociale karakter van het bedrijf. Met de slagzin ”Duurzaam in Onderhouden” bedoelen we niet alleen de technische uitvoering, maar zeker de relatie met opdrachtgevers en medewerkers.
Deze gedachte speelt al jaren een grote rol bij het bepalen van de bedrijfsvoering.
Voor Gebroeders van der Plas BV is daarom MVO een bewuste keuze.
Wij willen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zakendoen.
Daarvoor streven we naar de beste balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering met oog voor onze medewerkers, overige belanghebbenden en arbo / veiligheid (People), het milieu (Planet) en verantwoord zakelijk ondernemen (Profit).
Wij hebben deze zaken People, Planet en Profit meegenomen in de beleidsverklaring
en management (p)review. Natuurlijk zijn ook onze milieubarometer/CO2-footprints
beschikbaar.
Gebroeders van der Plas B.V. maakt haar MVO-prestaties aantoonbaar middels certificatie volgens trede 3 van de MVO Prestatieladder (een praktische toepassingsnorm
van ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
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M
Gebroeders van der Plas is een deskundige en betrouwbare partner voor het duurzaam
onderhouden van uw vastgoed, met als kernwaarden Mens, Maatschappij en Rendement.
Wij zijn partner voor professionele vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties, retail
(detailhandel), zorg en onderwijs.
Wij realiseren het onderhoud met eigen betrokken medewerkers.

V
Gebroeders van der Plas wil een onderscheidend vastgoedonderhoudsbedrijf en krachtige deskundige partner voor professionele vastgoedeigenaren zijn, door het bundelen
van kennis en kunde van deskundige uitvoerende partijen.
(Mede..) Door middel van ketengericht samenwerken willen we bereiken dat de coördinerende rol bij ons komt te liggen, waarbij de opdrachtgever uiteraard de regie behoud. Hierdoor zijn we in staat het gehele traject van ontwerp, renovatie en onderhoud in te vullen.
Daardoor bereiken we comfort verhoging en kwalitatieve verbetering van het vastgoed. Door partnerschap met uitvoerende partijen/opdrachtgevers/leveranciers willen we continuïteit voor onze en met ons samenwerkende organisaties waarborgen.
D.m.v. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en door creatieve/innovatieve ontwikkelingen met partners willen we het energieverbruik in vastgoed verminderen.
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B
Het beleid van de directie is gericht op het optimaliseren en handhaven van een niveau dat voldoet aan de door de opdrachtgevers gestelde wensen en eisen ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten en de wettelijke eisen.
Tevens erkent de directie haar verantwoordelijkheid voor het welzijn, de veiligheid
en de gezondheid van haar medewerkers alsmede de zorg voor het milieu, binnen het
veld van haar werkzaamheden. Deze verantwoordelijkheid heeft ook betrekking op de
veiligheid en gezondheid van andere personen (derden), die op enigerlei wijze betrokken zijn of kunnen raken bij haar werkzaamheden.
Het gestelde niveau bereikt de directie door een integrale en efficiënte beheersing
van de bedrijfsprocessen, waarbij er gericht aandacht wordt gegeven aan de continue
verbetering van deze processen. Hiertoe is een kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem (KAM) geïmplementeerd dat is vastgelegd in het bedrijfshandboek.
De organisatie streeft naar optimale arbeidsomstandigheden en het bevorderen en in
stand houden van milieuverantwoord werken. Dientengevolge zijn alle medewerkers
en derden gehouden te handelen volgens de regels die betrekking hebben op de werkzaamheden die zijn vastgelegd in het bedrijfshandboek.
Directieverantwoordelijkheid
De directie van Gebroeders van der Plas is verantwoordelijk voor het beleid en het
optimaal functioneren van het KAM-managementsysteem. De leidinggevenden zijn
verantwoordelijk voor de opvolging van het beleid en het (doen) naleven van het managementsysteem door de medewerkers. De directiebeoordeling dient te bewerkstelligen dat de opvolging van het managementsysteem wordt beoordeeld op voortdurende geschiktheid om te kunnen voldoen aan de eisen van haar klanten met het doel
de klanttevredenheid te verhogen.
Continue verbetering en doelstellingen
Iedereen dient te streven naar voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze zaken zijn van een groot
belang voor een gezonde toekomst van het bedrijf. Uw ideeën hieromtrent worden
door de directie zeer op prijs gesteld. De directie stelt jaarlijks concrete en toetsbare
doelstellingen vast, die van belang zijn voor de verwachtingen van onze klanten en
medewerkers.
Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld.
Wij streven daarbij naar continue verbetering.
Klantgerichtheid
Het managementsysteem is erop gericht dat door middel van metingen van prestaties,
de organisatie heeft voldaan aan de eisen van haar klanten. De methoden hiervoor
zijn verwerkt in de procesbeschrijvingen en vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de directie en leidinggevenden van Gebroeders van der Plas.
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Invulling van het MVO-beleid
Gebroeders van der Plas wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in
samenwerking met medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en
overige partners.
In de eerste plaats wil Gebroeders van der Plas een duurzaam economisch gezonde
onderneming zijn met goed rendement en toekomstperspectief.
Gebroeders van der Plas beseft dat het vinden van een balans tussen een economisch
gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige
generaties en ethische en sociale aspecten winst op kan leveren voor alle betrokken
partijen.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk
geïntegreerd in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt
stap voor stap verder verduurzaamd in overeenstemming met de kernwaarden: Mens,
Maatschappij en Rendement. Hiermee wordt bedoeld;
Ten aanzien van het thema Mens:
 Bieden van een prettige, gezonde en veilige werkplek aan medewerkers
 Een goed arbobeleid
 Het gehele jaar door werkgelegenheid bieden aan een gemotiveerd team van zelf
opgeleide, vakkundige medewerkers en het verstrekken van stage mogelijkheden
Ten aanzien van het thema Maatschappij:
 Een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door het
reduceren van eigen CO2 emissies
 Afvalreductie en scheiding van afvalstoffen ten behoeve van recycling cq. hergebruik
 Investeren in en stimuleren / adviseren van toepassing van duurzame applicaties /
(verf)systemen
Ten aanzien van het thema Rendement:
 Een evenwichtig personeelsbestand waarbij medewerkers een afspiegeling zijn van
de lokale gemeenschap
 Keuze voor regionale partners, indien mogelijk
 Ondersteuning van o.a. Stichting KiKA, Alpe d’Huez en Villa Pardoes (Kaatsheuvel),
alsmede samenwerking met Schildersvakopleiding en het KWI-College, om leerlingen met een achterstand kansen te bieden, Social Return.
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Kernwaarde Mens:
1.
2.
3.
4.

Behoorlijk bestuur (thema 1).
Effectieve participatie door medewerkers (via overlegsituaties) (thema 2).
Een gemiddelde diensttermijn van minimaal tien jaar realiseren (thema 2 / 3).
Het voorkomen van verzuimongevallen (inclusief investeren in (arbeids)middelen)
(thema 4).
5. Deelname aan PMO / PAGO door medewerkers (thema 4).
6. Een loyaal en stabiel personeelsbestand (met een afspiegeling van de regionale gemeenschap) (thema 5 / 6).
Kernwaarde Maatschappij:
7. Continue verbetering m.b.t. CO2-reductie bewerkstelligen, aan de hand van een
CO2 footprint (thema 27).
8. Het voorkomen van acties en activiteiten die zouden kunnen leiden tot onbeperkte, onnodige en schadelijke vervuiling (inclusief afvalscheiding en -reductie)
(thema 27).
Kernwaarde Rendement:
9. Via Villa Pardoes, samenwerkingen met Area, BAS Uitzendbureau en het KWI-College een basis vormen van: het ontwikkelen van mensen en het creëren van voordelen in termen van sociale en economische ontwikkeling in de lokale gemeenschap (thema 29 / 30).
10.Zorg dragen voor werkgelegenheid en stagemogelijkheden (thema 31).
Analyse van de MVO-doelstellingen en maatregelen:
1. Jaarrekening laten opstellen door externe accountant, het behouden van bedrijfscertificaten ISO 9001, VGO-Keur, MVO Prestatieladder (trede 3) en VCA*, alsmede
het realiseren van de per kernwaarde geformuleerde MVO-doelstellingen:
De jaarrekening over 2019 dateert van 30 april 2020.
De jaarrekening over 2020 dateert van 24 februari 2021.
De jaarrekening over 2021 dateert van 9 mei 2022.
De vier bedrijfscertificaten zijn behouden in 2019, 2020 en 2021.
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2. Effectieve participatie door medewerkers (via overlegsituaties):
Uitvoering conform H 105 van het bedrijfshandboek, o.a. PVT, Toolbox Meetings,
functionerings- en beoordelingsgesprekken en medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Doelstelling medewerkerstevredenheid: minimaal rapportcijfer 8 realiseren.
Medewerkerstevredenheid
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Er zijn in 2012, 2015, 2018 en 2020 zijn onderzoeken onder de medewerkers uitgevoerd. Het geplande tevredenheidsonderzoek van 2021 is, mede vanwege het trieste
overlijden van twee medewerkers, uitgesteld naar 2022.
Inmiddels is dit onderzoek opgestart.
De verbetermogelijkheden naar aanleiding van uitgevoerde onderzoeken zijn uitgewerkt, door de organisatie opgepakt en door de directie teruggekoppeld aan de medewerkers.
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3. Een gemiddelde diensttermijn van minimaal 15 jaar realiseren:
Gemiddeld aantal dienstjaren personeel Gebroeders van der Plas:
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De doelstelling is in 2021 niet gerealiseerd. De oorzaak hiervan is: verschillende kortlopende dienstverbanden.
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4. Het voorkomen van verzuimongevallen (inclusief investeren in (arbeids)middelen):
De doelstelling is het voorkomen van ongevallen met verzuim/werkverlet (0).
(Bijna-)ongevallen en incidenten
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De doelstelling is in 2021 gerealiseerd. Er zijn geen ongevallen geregistreerd, uitsluitend schadegevallen.
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5. Deelname aan PAGO door medewerkers:
Gebroeders Van der Plas stelt haar medewerkers in de mogelijkheid om mee te doen
aan het PAGO-onderzoek. Daartoe worden de mogelijkheid en het belang regelmatig
besproken tijdens een Toolbox Meeting.
Daarnaast bespreken de leidinggevenden dit onderwerp jaarlijks tijdens het functioneringsgesprek met de betrokken medewerkers.
Tevens is er een vrijblijvende mogelijkheid van een vervolgtraject, mede in verband
met duurzame inzetbaarheid. Hiertoe is een vitaliteitscoach ingeschakeld.
Inmiddels hebben 17 medewerkers zich hiervoor aangemeld, waarmee de intakegesprekken zijn/worden gevoerd.
6. Een loyaal en stabiel personeelsbestand (met een afspiegeling van de lokale gemeenschap):
Loyaliteit: medewerkerstevredenheid minimaal rapportcijfer 8, functionerings- en beoordelingsgesprekken en de winterregeling.
Stabiel personeelsbestand: gemiddelde diensttermijn eind 2020: 15 jaar (zie bovenstaand).
Afspiegeling: medewerkers uit de regio, het aantal vrouwen blijft de afgelopen jaren
ongeveer gelijk.
Doelstelling: gemiddelde leeftijd van medewerkers (exclusief leerlingen) rond de 40
jaar. Gerealiseerd in 2021, zie onderstaande tabel.
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Doelstelling is om leerlingen na het behalen van hun vakdiploma’s een vast dienstverband aan te bieden: dit is in 2021 gerealiseerd met twee leerlingen / medewerkers.
Er is een leerlingbegeleider aangesteld; Arne Martens (oud-medewerker, in WIA).
Hij werkt nu 2 ochtenden in de week. Arne onderhoudt contacten met o.a. Schildersvakopleiding, ROC en VMBO’s. Er zijn in 2021 zij-instromers via uitzendbureaus
ingezet. Ook zijn er diverse stageplekken extra beschikbaar gesteld om jonge mensen
enthousiast te maken voor ons mooie vak.
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7. De reductie van CO2-uitstoot:
Het referentiejaar is 2019.
Mede in aansluiting op de reeds getroffen maatregelen / acties (zie onderstaand),
heeft Gebroeders Van der Plas als doelstelling geformuleerd om in 2024 haar uitstoot
van CO2 (per Euro omzet) met minimaal 5% te reduceren (ten opzichte van het referentiejaar 2019).
CO2-uitstoot (in kg. per Euro omzet)
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De getroffen verbetermaatregelen zijn met name de verduurzaming van het bedrijfspand, de in april 2021 geplaatste zonnepanelen en vergroening van het wagenpark.
Prognose: met de reeds doorgevoerde, bovengenoemde maatregelen is de verwachting dat de voor 2024 geformuleerde doelstelling wordt gerealiseerd.
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CO2-Footprint 2021 (naar scope, per omzet):
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8. Het voorkomen van acties en activiteiten die zouden kunnen leiden tot onbeperkte, onnodige en schadelijke vervuiling (inclusief afvalscheiding en -reductie):
Afval (ton kg / per ton Euro omzet)
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Afval / restanten worden zo veel als mogelijk gescheiden.
Zo worden latex-restanten gescheiden aangeboden en gerecycled (waaruit nieuwe
grondstoffen voor andere producten ontstaan).
En er is in 2021 7,485 ton vlakglas ingezameld, hetgeen een CO2-besparing van 868,26
kg. heeft opgeleverd (zie het onderstaande certificaat).
Voor de komende jaren zijn afvalreductie en het gebruik van duurzame materialen /
werkmethodieken belangrijke onderwerpen bij de RGS-projecten, waarvoor tevens
maatregelen en strategische doelen zijn/worden geformuleerd.
Twee verfleveranciers hebben gerecyclede muurverf in lichte kleuren.
Deze wordt ingezet in samenspraak met de opdrachtgever.
Bij diverse retailprojecten wordt deze verf inmiddels toegepast.
De huidige lakken gaan langer mee, waardoor overschildertermijnen verlengd kunnen
worden. Wijzonol heeft daar een mooi product voor (SDT lakverven).
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9. Via Stichting Villa Pardoes, alsmede samenwerkingen met Area, BAS Uitzendbureau
en het KWI-College een basis vormen van: het ontwikkelen van mensen en het creeren van voordelen in termen van sociale en economische ontwikkeling in de lokale gemeenschap:
Diverse jaarlijkse financiële ondersteuningen en vele ondersteuningen in de regio uitgevoerd in 2021.
Tevens diverse advertenties laten plaatsen in schoolkranten en regiobladen.
Aandacht voor het bepalen van de duurzaamheid van onderhoudsscenario’s aan de
hand van rekentools (op wetenschappelijke basis) (RGS / VGO-keur).
De directie is actief in besturen van diverse samenwerkings- en scholingsorganisaties
cq. -stichtingen.
Dankzij een prachtige samenwerking en keihard knallen, kunnen hopelijk op 1 juni
2022 de eerste van twintig vluchtelingen hun intrek nemen in het pand ‘De Twee
Snoeken’ in ‘s-Hertogenbosch.
Gebroeders Van der Plas verzorgt geheel belangeloos het schilderwerk en draagt, vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, graag haar steentje bij aan dit project.
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Voetbalvereniging OJC Rosmalen heeft een stap gezet met Green Boarding, waaraan
Gebroeders van der Plas ook een bijdrage heeft geleverd.

Green Boarding is het meest duurzame en sociale outdoor medium in de sport.
Door te adverteren op de Green Boarding wordt er bij gedragen aan de verduurzaming
van de clubs en de lokale leefomgeving.
De advertentie-opbrengsten van de Green Boarding worden gebruikt om zonnepanelen
te “sparen voor de clubs”. Met deze zonnepanelen wordt er gewerkt aan een energie
neutrale club. Hierdoor is er voor clubs meer budget beschikbaar voor de sport.
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10.Zorg dragen voor werkgelegenheid en stagemogelijkheden:
Een goede basis wordt gevormd door:
- VMBO- en MBO stageplekken (zie onderstaande grafiek).
- INK-model / TNO-project; INK-niveau 3 is gehandhaafd in 2021.
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Doelstelling 2021 was: minimaal hetzelfde aantal stageplekken creëren als in 2020.
Deze doelstelling is gerealiseerd. Inmiddels is er een leerlingbegeleider aangesteld en
is er nog meer aandacht voor leerlingen en snuffelstages.
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C
Behalve dat de meeste MVO-doelstellingen zijn gerealiseerd, is ook de sturing verbeterd op de processen die daarvoor verantwoordelijk zijn.
Zo is er tijdig inzicht verkregen in de ontwikkelingen van o.a. gerecyclede muurverf,
de CO2-Footprint van de organisatie en het afval (bedrijfsafval en gevaarlijk afval).
Het verkregen inzicht heeft geleid tot het treffen van effectieve maatregelen en het
uitvoeren van betreffende acties.

N

MVO-

1. Doelstelling met betrekking tot bedrijfsongevallen (MVO-thema 4):
het voorkomen van ongevallen met verzuim/werkverlet in 2022.
2. Doelstellingen m.b.t. tot leerlingen / stageplekken (MVO-thema’s 5 en 31):
- in 2022 minimaal hetzelfde aantal stageplekken creëren als in 2021.
- in de periode van 2022 t/m 2024 minimaal zes leerlingen in vast dienstverband
aannemen.
3. Doelstelling met betrekking tot gerecyclede muurverf (MVO-thema 23):
in 2024 minimaal 25% meer gerecyclede muurverf verwerken dan in 2021.
4. Doelstelling m.b.t. energiegebruik en CO2-uitstoot (MVO-thema’s 24 en 27):
in 2024 de uitstoot van CO2 (per Euro omzet) met minimaal 5% reduceren (ten opzichte van het referentiejaar 2019).
Naast deze MVO-doelstellingen, staan in de komende jaren met name centraal:
1. De strategische doelen van de RGS-projecten (zoals afvalreductie en het gebruik
van duurzame materialen / werkmethodieken).
2. De bewonerstevredenheid (monitoring middels enquêtes).
3. Social Return (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven).

F
Als u na het lezen van dit MVO-verslag vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem
dan contact met ons op, zodat wij hierop passende actie kunnen nemen.
Het mailadres is: info@gebroedersvanderplas.nl
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