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/ Beleidsverklaring 

 

Dit document is een uiteenzetting van de scope, missie, visie en strategie van MVO binnen OGD. Het is een 
beleidsverklaring voor het managementsysteem dat draait op MVO-Prestatieladder 3.0 niveau 3 binnen OGD 
ict-diensten. 

Scope MVO-prestatieladder: 
OGD ict-diensten levert ict-professionals en ict- oplossingen, geeft advies over ict-gerelateerde onderwerpen 
en deelt actief kennis met klanten, partners en leveranciers. 

MVO-Missie: 
“Wij helpen mensen en organisaties om plezieriger en duurzamer te werken door onze cultuur en met 
technologie.” 

MVO-Visie: 
> Wij geloven in een toekomst waarin technologie alle mensen en organisaties helpt om prettig en 

duurzaam te werken. 

> Wij begrijpen de noodzaak van duurzame ict in de context van mensen, organisaties, het milieu en de 
maatschappij, en in het kader van Creating Shared Value.  

> Innovatieve ict inspireert partners, concurrenten en onszelf en zorgt dat we van ‘meer’ naar 
‘toekomstbestendig’ gaan. 

MVO-Strategie 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen eindbestemming, maar een continu proces, gericht op 
ontwikkeling, verbetering en innovatie. Daarom hanteren we een MVO-managementsysteem waarin rollen, 
taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen zijn beschreven.  

Met onze unieke cultuur handelen we oprecht en zijn we open en eerlijk in wat we doen. Ook in de 
samenwerking met partners en leveranciers. Practice what you Preach. 

Onze kracht zit in onze mensen en in het ontplooien van nieuwe initiatieven. Dit zit ingebakken in onze 
bedrijfscultuur en stimuleren we dan ook actief met een platform en duidelijk aanspreekpunt voor MVO. 

We brengen de verwachtingen en wensen in kaart die intern, bij klanten en relevante belanghebbenden 
spelen op MVO-gebied. Deze nemen we mee in de continue verbeteringscyclus volgens het Plan-Do-Check-
Act principe, uitgevoerd volgens het MVO-jaarplan. 

In iedere bedrijfsbeslissing wegen we de verschillende milieu-, maatschappelijke en economische aspecten en 
de effecten ervan, intern en extern. Daarnaast houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen op het 
gebied van wet- en regelgeving. Dit wordt allemaal getoetst door jaarlijkse interne en externe audits. 

 


