MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over bewustwording en verbetering van de ecologische
en sociale gevolgen ten gevolge van gevoerde bedrijfsactiviteiten. Bedrijven met een focus op MVO richten zich
actief op het toevoegen van waarde aan de samenleving.
Diff-Creations vindt het belangrijk dat bij alles wat we doen, wordt gekeken naar de impact op mens en milieu, alsook
een juiste balans tussen people, planet en profit.
Onderstaand zijn de vier peilers weergegeven waar Diff-Creations naar kijkt om maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap vorm te geven.
1) Duurzaam ondernemen
Binnen Diff-Creations wordt er bij alles wat we doen gekeken naar het effect van de organisatie en de eigen impact
op het milieu. Bij alle beslissingen die worden genomen, wordt rekening gehouden met het welzijn van de mens,
alsook de impact van onze activiteiten op de samenleving en het milieu. Wij geloven erin dat duurzaam ondernemen
resulteert in loyale samenwerkingen, automatisch creëren van draagvlak en minder afhankelijkheid van uitputtelijke
bronnen.
2) Groen ondernemen
Indien mogelijk wordt er binnen Diff-Creations gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Daarnaast wordt er
binnen de kantooromgeving uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame energie en proberen we continue onze
negatieve impact op het milieu te verkleinen.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het toepassen van 100% gerecycled Greencast PPFE (perspex) voor de
productie van onze statieven, verpakkingen uit gerecycled karton, alsook het toepassen van groene stroom binnen
onze kantooromgeving. Daarnaast wordt een circulaire economie gestimuleerd door te faciliteren dat bij DiffCreations aangeschafte producten die niet meer worden gebruikt, kunnen worden ingeleverd voor recycling.
3) Ethisch ondernemen
Diff-Creations maakt uitsluitend gebruik van toeleveranciers die net als DIff-Creations belang hechten aan het
fatsoenlijk behandelen van werknemers en het bieden van kansen aan groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Indien zich hiervoor een mogelijkheid leent, zal in
4) Sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen betekent dat je probeert op een ondernemende manier de wereld beter te maken en sociale
verandering teweeg wilt brengen. Diff-Creations staat voor ‘Creative Solutions for a better Society’ en probeert op
haar eigen wijze het verschil te maken en zo een steentje bij te dragen aan het verbeteren van onze samenleving.
Sociaal ondernemerschap zit ons dus letterlijk in de genen!

Bovenstaande punten zullen op een later tijdstip verder worden uitgewerkt in een MVO-plan met concrete
doelstellingen.

Diff-Creations, https://www.diff-creations.com
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