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Beleidsverklaring MVO 
Beleidsverklaring milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen  
 
 

IDEOMA neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus. Hieronder 
vallen begrippen als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.  
In onze advisering speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol. Voor een optimaal 
resultaat van een project nemen wij met opdrachtgevers graag de verschillende 
opties door. Dit is echter niet alleen van belang bij onze advisering, maar zeker 
ook waar het gaat om onze eigen bedrijfsvoering. 
 
Daarnaast laat IDEOMA zich inspireren door ontwikkelingen als Cradle-to-Cradle, 
BIM en Open Standaarden. Dit zijn immers positieve ontwikkelingen, die nieuwe 
impulsen geven aan innovatie en het vinden van creatieve, duurzame oplossingen 
voor onze klanten en voor onszelf. Hierin willen wij investeren en de concepten 
toepasbaar maken waar mogelijk.  
 
IDEOMA is maatschappelijk betrokken en wij staan voor een duurzame bedrijfs-
voering. Dit betekent dat wij diensten en producten aanbieden die voldoen aan de 
behoeften van de klant en dat wij onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied 
van maatschappij en milieu. IDEOMA biedt haar medewerkers een veilige en 
gezonde werkomgeving en ruime kansen tot ontplooiing.   
  
IDEOMA heeft als missie partner te zijn voor opdrachtgevers, leveranciers en 
werknemers bij het verbeteren van werkprocessen zonder dat deze ten koste gaan 
van gezondheid, inzetbaarheid en vitaliteit van de betrokkenen. 
 
IDEOMA stelt toereikende middelen beschikbaar om de bedrijfsprocessen uit te 
voeren. Zij voorziet haar medewerkers van de juiste opleiding(smogelijkheden), 
motiveert haar medewerkers hierin, vergoedt de kosten geheel of gedeeltelijk, en 
stelt haar middelen hierop af. Zij draagt zorg voor een goede interne communi-
catie. 
 
Op het gebied van milieuzorg wordt een actief beleid gevoerd. Onder milieuzorg 
wordt verstaan: "alle inspanningen van het bedrijf die tot doel hebben inzicht te 
verkrijgen in en het beheersen en beperken van de effecten van de bedrijfsvoering 
op het milieu". Het milieubeleid richt zich op het reduceren en scheiden van afval 
en het voorkomen van lucht-, bodem- en waterverontreiniging. Dit uit zich onder-
meer in actieve stimulering van het digitaal uitwisselen van documenten, met 
inbegrip van de facturen, en het gebruik van webtechnieken voor levering van 
software en ondersteuning op afstand. Daarmee worden papierverbruik en fysieke 
verplaatsing van documenten en personen tot een minimum beperkt. 
 
IDEOMA opereert, liefst ruimschoots, binnen de geldende kaders van wetgeving 
en vergunningsvoorwaarden en er wordt naar gestreefd te anticiperen op komende 
wetgeving. 


