BRIBUSMVO
EEN INTENSIEVE EXPEDITIE ZONDER EINDBESTEMMING

COLUMN

MVO:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor
Bribus een vanzelfsprekendheid. We deden al veel op dit gebied,
voordat MVO echt op de agenda kwam in het bedrijfsleven. Op
onze website zijn we daarom zo concreet mogelijk in de stappen
die we hierin hebben gezet.

Wanneer ben je een Maatschappelijk Verantwoorde Organisatie? Daarover valt uitvoerig te discussiëren, maar wat ons betreft is er in ieder geval een
belangrijk criterium. Dat is dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderdeel moet zijn van dagelijks beleid.

BRIBUS EN MVO

Dat is absoluut geen borstklopperij, want we weten als geen ander dat we hiermee nog lang niet klaar zijn. ‘De markt’ wil weten
wát we doen en hóe we dat doen. Gewoon, transparantie. Niet door allerlei keurmerken en certificaten overal
op te plakken, maar door te laten zien wat daarachter zit. We
vertellen daarom wat we doen, waarom we dat doen en we laten
zien hoe we dat doen. Op onze beurt verlangen we dat ook van
onze relaties. Alle deelnemers in het speelveld hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om gezamenlijk duurzame waarden
te creëren. En die waarden zijn groter dan het leveren van een
product of dienst. Als één schakel in de keten niet meegaat, doen
alle afzonderlijke inspanningen er onvoldoende toe.

VAN DOELSTELLINGEN NAAR ACTIES

Een bedrijf kan veel doen op dagelijkse basis. Toch hebben mensen in een organisatie een duidelijke richting nodig. Om die reden heeft Bribus zich
geconformeerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We noemen ze voor het gemak - en omdat we natuurlijk een nuchter
Nederlands bedrijf zijn - Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De Verenigde Naties hebben er in totaal zeventien geformuleerd, maar daaruit hebben
wij er vier gekozen en eigen gemaakt. Ook weer om focus te bieden en een concreet plan te maken in plaats van een uitvoerige wensenlijst. En binnen
die vier doelstellingen is er veel mogelijk. Dat laten we zien in deze brochure.
We nemen u mee aan de hand van onze vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Bij elke doelstelling laten we zien wat we doen om dat doel te
behalen en welke impact die acties hebben op milieu en klimaat. Bribus streeft naar een duurzame bouwketen en neemt verantwoordelijkheid als
schakel binnen die keten.
Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Laat ons daarom weten wat uw duurzame ambities zijn
voor uw aanstaande projecten. Bribus denkt mee en helpt u deze ambities waar te maken.

MVO is geen marketingpraatje, maar een intensieve expeditie.
En zoals dat gaat bij een expeditie weet je nooit precies wat je
onderweg tegenkomt. Feit is wel dat je
constant stappen moet zetten om verder te komen.
Continu stellen we ons de vraag wat we op korte termijn
kunnen verbeteren, zonder te blijven hangen in ideologische
praatjes. Simpelweg door te zoeken naar het beste wat er op
dát moment beschikbaar is en geen afwachtende houding aan
te nemen maar rentmeesterschap te tonen.

HERSTEL
ECOSYSTEMEN
EN BEHOUD
BIODIVERSITEIT
BESCHERMING
VAN ZEEËN EN
OCEANEN

PARTNERSCHAPPEN
VOOR DE
DOELEN
EINDE AAN
ARMOEDE

KLIMAATVERANDERING
AANPAKKEN

In deze brochure vertellen wij u graag wat dit concreet
inhoudt.

Wim Diersen
Directeur Bribus B.V.
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CONCREET EN DUURZAAM

FATSOENLIJKE BANEN EN
ECONOMISCHE GROEI

ONZE DOELSTELLINGEN

Bribus ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als een
intensieve expeditie. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
dienen daarbij als kompas. Ze geven richting aan ons MVObeleid. Door ons te concentreren op vier van de in totaal
zeventien doelstellingen, zijn we in staat om diepgang te
geven aan onze MVO-inspanningen. We leggen uit wat die
inspanningen per doelstelling zijn.

Echte impact realiseren
we door samenwerking
met leveranciers, klanten
en universiteiten.

We voeren actief beleid om de
veiligheids- en gezondheidsstandaard
voor onze medewerkers op een hoog
niveau te houden. Van eenvoudigweg
een fruitautomaat in onze kantine tot aan geavanceerde
veiligheidslasers in machines en alles daartussenin. Onze
mensen realiseren de economische groei die we doorgemaakt
hebben en die we ambiëren. Van Bribus mogen zij daarom
goed en betrokken werkgeverschap verwachten. Ook bieden
wij werkplekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

DUURZAME CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE
Bij Bribus ontwikkelen we keukens
die mooi zijn voor mens én milieu. De
materialen die wij gebruiken voldoen
daarom aan de hoogste actuele duurzaamheidsgraad. Denk
aan FSC®-gecertificeerd hout. Het bereiken van een 100%
circulair product blijft onze doelstelling op dit punt. In onze weg
vooruit hergebruiken we nu al grondstoffen waar mogelijk. Zo
brengen wij in ons proces niet meer te gebruiken reststromen
plaatmateriaal terug naar de spaanplaatleverancier voor
recycling. Een kleine, maar veelbelovende stap in transitie naar
een circulaire economie, waarbij grondstoffen hun waarde
behouden.

VEILIGE EN DUURZAME
STEDEN
Dat begint met het bieden van een
product met een hoge levensduur. Onze
keukens zijn veilig in gebruik en verbruiken zo min mogelijk
energie, zowel tijdens de vervaardiging ervan als tijdens het
gebruik. De installatie van onze producten gebeurt conform
de hoogste veiligheidsnormen (NEN). Maar daar blijft het niet
bij. De groei van steden vergroot de vraag naar comfortabele
en duurzame gebouwen die lang meegaan. Als gevolg hierop
ontstaat de behoefte aan een keuken die eveneens lang
meegaat en minder milieubelasting geeft. Samen met onder
andere de TU Delft ontwikkelen wij daarom een circulaire
keuken, als onderdeel van veilige, duurzame en betaalbare
sociale huisvesting.
Onze eigen transportmiddelen waarmee we ons in de steden
begeven, waarborgen daarnaast zo goed mogelijk de veiligheid.
Een vrachtwagen van Bribus is uitgerust met camera’s om de
dode hoek te bewaken en de chauffeur tijdig te waarschuwen
als een andere weggebruiker zich in deze gevaarlijke positie
begeeft. Ook doen we er alles aan om de uitstoot van fijnstof
en CO₂ tot een minimum te beperken Belangrijk, want we willen
de wereld voor volgende generaties beter achterlaten.

PARTNERSCHAPPEN VOOR
DE DOELEN
Als het gaat om duurzaamheid dan
is het belang van de volledige keten
groter dan ooit. Als één schakel niet
meegaat, dan wordt het moeilijk
om de maatschappelijke en ecologische doelen te behalen.
Daarom zoeken we de samenwerking op met leveranciers,
klanten en universiteiten. Gezamenlijk bekijken we hoe we
keukenvervangingstrajecten efficiënt en milieuvriendelijk
kunnen stroomlijnen. Door bijvoorbeeld het aantal
vervoersbewegingen tot een minimum te beperken. Ook dagen
we elkaar uit om de levensduur van een keuken te verhogen
en om de CO2-uitstoot gedurende het gebruik hiervan te
verminderen door toepassing van energiezuinige apparatuur.
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ONZE STIJL

DUURZAME KEUKENS
Onze veranderende samenleving vraagt om duurzame
aanpassingen en innovaties voor onze toekomstige
generaties. Daarom stellen we continu nieuwe eisen aan onze
bedrijfsvoering en dienstverlening en aan onze keukens. We zijn
doorlopend op zoek naar mogelijkheden om zo verantwoord
mogelijk Bribus keukens te produceren: van het gebruik van
duurzame grondstoffen tot recycling en hergebruik. Dit doen
we niet alleen. Samen met onder andere de TU Delft doen wij
onderzoek naar de meest duurzame vorm die een keuken maar
kan hebben; een ‘keuken voor het leven’. Door samenwerking
kunnen we pas écht verschil maken.

VERANTWOORD HOUT FSC® GECERTIFICEERD
Bij het produceren van onze keukens wegen we verschillende
belangen af; het milieu, de mens en de economie. De
materialen die verwerkt zijn in onze keukens zijn duurzaam
ingekocht onder FSC®-certificaat. Dit betekent concreet dat
voor elke boom die gekapt is voor de productie van een Bribus
keuken, er weer een nieuwe boom wordt geplant. Dit met als
doel meer verantwoord beheerd bos wereldwijd. Zo houden
we ons ecosysteem voor toekomstige generaties in evenwicht.
Bribus heeft een partnerschap met FSC® Nederland en
stimuleert hiermee de vraag naar FSC®-producten.

Voor elke boom die
gekapt wordt voor de
productie van Bribus
keukens, wordt weer een
nieuwe boom geplant!

DOELSTELLINGEN
Transitie naar een circulaire keuken
Hergebruik van grondstoffen
Duurzame productiematerialen

KEUKENS VAN ECOLOGISCH EN
MILIEUVRIENDELIJK MATERIAAL
Sinds 2013 produceren wij ecologisch verantwoorde keukens
door onder meer gebruik te maken van BalanceBoard. Uit
deze FSC©-spaanplaat vervaardigen we de dek- en onderlaag
van onze lichtgewicht keukenkasten. Hiertussen bevindt zich
geperst granulaat van eenjarige gewassen zoals gras, vlas
of resten van maisplanten. Zeer milieuvriendelijk en dankzij
een gewichtsreductie van maar liefst 30% ook eenvoudiger te
hanteren tijdens transport en montage. Onlangs hebben we
Falcwood aan het rijtje ecologische materialen toegevoegd, een
lichtgewicht multiplex werkblad met een HPL toplaag, gemaakt
van Falcata hout. Zo zijn wij steeds weer in staat om keukens te
ontwikkelen die mooi zijn voor mens én milieu.

Duurzaa m
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HET GEHEIM VAN FALCWOOD WERKBLADEN

BRIBUS’ BIJDRAGE ONDERZOEK FIJNSTOF

Productontwikkelingen van werkbladen richten zich vooral op
het reduceren van gewicht, zonder daarbij afbreuk te doen aan
de schroefvastheid, vochtbestendigheid en stabiliteit. Voor
multiplex werkbladen bleek dat lange tijd onhaalbaar. Tot we
in 2018 met Falcwood, als spin-off van de circulaire keuken,
in aanraking kwamen. We zagen in FalcWood een materiaal
dat de potentie had om als werkblad een succesvolle en vooral
duurzame productgroep te vormen.

Moeten wij ons zorgen maken over fijnstof in huis? Het antwoord hierop is eenduidig ‘ja’. Aan onderzoeksorganisatie TNO
stelden wij een testkeuken beschikbaar voor doelgericht onderzoek naar energie-efficiënte reductie van kookemissies. Wat
bleek? In je eigen huis, bij het bereiden van de warme maaltijd,
kun je weleens blootstaan aan meer fijnstof dan tijdens een
fietstocht in de buurt van de snelweg. Als je een afzuigkap hebt
met voldoende capaciteit, dan maakt het eigenlijk niet uit. Maar
dat is lang niet altijd het geval. Daarom pleiten wij er samen
met TNO voor om de regelgeving te herzien en aanvullende
eisen te stellen aan de afzuiging van kookemissies. Daarnaast
benadrukken wij in verkoopgesprekken altijd het belang van
een goede afzuigkap om fijnstof in huis te verminderen.

FalcWood is een multiplex werkblad met een HPL toplaag gemaakt
van Falcata hout. Deze samenstelling resulteert in een werkblad
dat 40% lichter is dan de gebruikelijke multiplex werkbladen. Falcata is een houtsoort uit Indonesië die wordt gebruikt door boeren bij
het telen van hun voedselgewassen. Na zeven jaren groei geven ze
te veel schaduw en worden ze legaal gekapt en vervolgens onder
de uitstekende FLEGT-voorwaarden verscheept.
FalcWood is een blijvertje. Met FalcWood bieden we een kwalitatief
hoogwaardig, lichtgewicht multiplex werkblad. En als je kijkt naar
de herkomst en de recyclebaarheid van het product, dan voldoet
het oaan onze strenge duurzaamheidseisen.

Maatschappelijk
verantwoord

NIET ZEGGEN, MAAR DOEN

CIRCULAIRE KEUKEN

90% van de
blootstelling aan
ultrafijnstof vindt
binnen plaats.
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De ontwikkeling van de circulaire keuken is een aansprekend
voorbeeld van hoe wij bouwen aan een duurzame toekomst.
In samenwerking met de TU Delft nemen we deel in een
projectgroep die als doel heeft gesteld een circulaire keuken
te ontwikkelen die ook daadwerkelijk circulair is. In 2019 werd
het eerste prototype gepresenteerd en daarmee beschikken
we over een keukenconcept met, -in theorie-, een aanzienlijk
langere levensduur. De langere levensduur wordt vooral gecreëerd door enkele circulaire ontwerpregels die wij samen met
woningcorporaties en beleggers hebben vastgesteld. Een tijdloos ontwerp, materialen met een lange levensduur en zo min
mogelijk eindig materiaal zorgen ervoor dat de nieuwe keuken,
volgens onderzoek, tachtig jaar mee zal gaan. Ondertussen
leren en ontdekken we zoveel mogelijk over circulariteit. En dat
nemen we mee in de rest van onze bedrijfsprocessen.

VOORDELEN
Kostenefficiënt
Toekomstbestendig
Eenvoudig aanpasbaar

In eerste instantie is het uitgangspunt een circulaire
keuken te ontwikkelen voor de sociale woningbouwsector.
Tijdens dit traject zijn onderzoek en zorgvuldigheid
belangrijker dan claimen de eerste te zijn
Wim Diersen, Directeur
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GOEDE VOORTREKKER DUURZAAMHEID

EENVOUDIG EN GEMAKKELIJK AANPASBAAR

WONINGCORPORATIES ZIJN ENTHOUSIAST

Ongeveer 1,5 miljoen keukenkasten worden elk jaar vervangen
door nieuwe kasten. De oude kasten zijn niet meer bruikbaar
en verdwijnen doorgaans op de afvalbelt. In een tijd waarin
we nadenken over het gebruik van grondstoffen en het
effect daarvan op het milieu, vindt Bribus dat het anders
moet. De keuken is een product dat ten opzichte van andere
bouwcomponenten vaak vervangen wordt. Daarom ontwikkelen
wij samen met de TU Delft een prototype met een langere
levensduur. Wij zien de circulaire keuken als een goede
voortrekker in de transitie naar een circulair gebouwde omgeving.

Aanpassing of reparaties van de circulaire keukens zijn
eenvoudig, doordat de keuken niet verlijmd is, maar alle
onderdelen los en vast te klikken zijn. Dit gebeurt door middel
van gebruiksvriendelijke kunststofverbindingen die ervoor
zorgen dat er geen monteur aan te pas hoeft te komen als
onderdelen vervangen moeten worden. Deze zogeheten
biobased verbindingen zijn gemaakt van natuurlijk, recyclebare
grondstoffen.

Het prototype van de circulaire keuken wordt in de eerste
instantie geplaatst in de sociale woningbouwsector. Daar zijn
namelijk relatief veel keukenvervangingen. De ontwikkeling
wordt begeleid door diverse woningcorporaties die deelnemen
in de projectgroep. Door middel van de plaatsingen bij deze
corporaties onderzoeken wij waar de voordelen liggen en
welke uitdagingen wij tegenkomen in het proces van het
verbeteren van dit product. Tot nu toe reageren service- en
onderhoudsmonteurs enthousiast: “Met het vervangen van de
panelen kun je de keuken een heel nieuw uiterlijk geven. Onze
huurders stellen dat op prijs.”

MODULAIR PRINCIPE PLUG-AND-PLAY
Het concept van de circulaire keuken bestaat uit een modulair
plug-and-play-principe. Een basisframe is gemonteerd aan de
muur. Aan dat frame kunnen modules, zoals kasten, schappen
en achterwanden vastgeklikt worden in drie verschillende
werkhoogtes. Deze kunnen daarna gepersonaliseerd worden
door middel van een stijlpakket. Zo is de opstelling en
uitstraling van een keuken gemakkelijk aanpasbaar aan de
veranderende wensen van gebruikers. Dit geldt ook voor het
leidingwerk.
De leidingen voor water en elektra worden bij de circulaire
keuken achter het basisframe geïnstalleerd. Door te werken
met een voorzetwand kan het leidingwerk tijdens de gehele
levensduur van de keuken aangepast worden. De volledige
keuken vervangen is nagenoeg nooit meer nodig.

DUURZAAM MATERIAAL
Een essentieel onderdeel van het realiseren van de circulaire
keuken is het kiezen van het juiste materiaal. Bribus gaat hierin
voor het beste voor het milieu, zonder in te leveren op kwaliteit
en gebruiksvriendelijkheid. Voor de circulaire keuken wordt dan
ook gebruik gemaakt van het innovatieve multiplex FalcWood.
Falcata is een houtsoort uit Indonesië. Daar gebruiken boeren
deze bomen om schaduw te geven aan hun gewassen en zo
de bodem gezond te houden. Als de bomen te oud worden en
te veel schaduw geven, worden ze gekapt en vervangen door
nieuwe aanplant. Het FalcWood multiplex wordt gebruikt door
Bribus voor zowel de kastonderdelen als voor de werkbladen
van het prototype. Het is 40% lichter dan gebruikelijk multiplex
en is tevens schroefvast, watervast en stabiel. Een unieke
combinatie van eigenschappen die positief bijdragen aan de
levensduur van de circulaire keuken.

De projectgroep kijkt inmiddels verder dan alleen de sociale
woningbouwsector. Er wordt ook gekeken naar toepassing
van het concept in de totale keukenmarkt. Hiervoor zijn
nieuwe deelnemers in de projectgroep toegetreden vanuit
de beleggerswereld. Zo kunnen we de komende periode
onderzoeken of de circulaire keuken zich ook leent voor deze
markt.

DE VOLGENDE STAP BEWIJS DAT HET KAN
Voor prototype 2 hebben wij met het projectteam besloten
om circa veertig circulaire keukens bij verscheidene
woningcorporaties te plaatsen om onderzoeksresultaten te
genereren over het product, het transport, de montage en
de gebruikerservaring van bewoners. Wij willen in 2021 het
prototype 2 zoveel mogelijk evalueren, zodat we de gegevens
kunnen gebruiken voor verdere ontwikkelingen ten behoeve de
circulaire keuken.
We blijven de circulaire keuken monitoren en ontwikkelen.
Wij nemen u graag mee in dat proces. Onze actuele
bevindingen kunt u binnenkort lezen op een blogpagina
die we hiervoor aan het ontwikkelen zijn. Stap voor stap
analyseren wij de complete circulaire keuken en delen wij
onze ervaringen: van materiaalkeuzes en milieu-impact tot
eventuele verdienmodellen. Wij zien deze keuken als een
goede voortrekker in de transitie naar een circulair gebouwde
omgeving.

Ketensa menwerking
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ZORG VOOR HET

KLIMAAT
De zorg om het klimaat is actueler dan ooit en dat is niet voor
niets. Klimaatbewust ondernemen is een belangrijk onderdeel
van onze MVO-ambities. En daar hoort een zo laag mogelijke
CO2-uitstoot bij. Daarom produceren wij onze keukens
volledig met groene stroom. Door de elektrische verwarming
van onze logistieke hal wordt de klimaatimpact eveneens
een stuk verkleind. Daarnaast zetten we in op zo duurzaam
mogelijk transport, bijvoorbeeld door het reduceren van
transportbewegingen. En hergebruiken we grondstoffen waar
mogelijk. Concrete acties waarmee wij onze wereld een beetje
groener maken.

DOELSTELLINGEN
Hergebruik van materialen
Milieuvriendelijk transport
Transitie naar groene stroom

100% GROENE STROOM, DIRECT RESULTAAT
De omschakeling op 100% groene stroom zorgde voor een
reductie in de CO2 footprint van 46%. De CO2 footprint is een
milieumaat voor het bedrijfsleven en een handig hulpmiddel
om snel inzicht te krijgen in hoe de CO2-uitstoot verlaagd kan
worden.

MINIMALE UITSTOOT FIJNSTOF EN CO2
OPTIMAAL TRANSPORT
We doen hard ons best om stukje bij beetje een betere
duurzaamheid te behalen. Daarom hebben we ook op het
gebied van transport een breed scala maatregelen genomen en
hebben we uitgangspunten geformuleerd zoals: euro-normen
voor onze vrachtwagens, automatische versnellingsbakken
en optimale beveiligingsmaatregelen voor andere
verkeersdeelnemers. Met een intelligent planningssysteem
krijgen chauffeurs altijd de meest efficiënte routeplanning
op hun navigatiesysteem aangeboden. Alles om de uitstoot
van fijnstof en CO2 tot een minimum te beperken. Daarnaast
sturen we onze medewerkers aan op een maatschappelijk
verantwoord autobeleid:

•
•

We reizen alleen als het echt nodig is.
Bij de keuze van een leaseauto stellen we grenzen aan de
CO2-uitstoot.

Milieuvriendelijk transport
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MEER DAN GOED

WERKGEVERSCHAP
Goed werkgeverschap verklaart al grotendeels waarom iemand
kiest voor een bepaalde werkgever. Hierin zitten de primaire
en de secundaire voorwaarden: onmisbaar om af te wegen
of je de uitdaging aangaat. En dan komt er nog een gedeelte
kijken dat wat minder concreet en tastbaar is. Dat is een
bepaald gevoel dat je krijgt bij een bedrijf, noem het: meer dan
goed werkgeverschap. Jezelf kunnen bewegen en ontwikkelen
binnen een familiaire en tegelijkertijd professionele sfeer.

DOELSTELLINGEN

PASSENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

VERZEKERD VAN EEN VEILIGE WERKPLEK

GEZOND IN VOEDING EN BEWEGING

De arbeidsvoorwaarden die Bribus biedt zijn marktconform
en met aandacht voor jouw ambities samengesteld. We
kijken daarom niet alleen naar een passend inkomen, maar
veel belangrijker nog; we kijken naar waar je wilt uitkomen.
Denk daarbij aan jouw plannen en wensen. Samen bepalen
we een route om jouw doelen te verwezenlijken. Natuurlijk
biedt Bribus voldoende vrije dagen (32 conform cao + opbouw)
om een goede balans tussen werk en privé te waarborgen.
Daarnaast investeert Bribus continu in gezonde, prettige
werkomstandigheden. Van de productievloer tot kantoor. Zo
kun jij Bribus en jezelf laten groeien.

Veiligheid staat bij Bribus altijd voorop. Dit geldt voor zowel
onze medewerkers als voor onze bezoekers. Denk hierbij
aan gemarkeerde wandelpaden en verboden gebieden voor
heftrucks. Daarnaast is ook gedacht aan gehoorbescherming,
beschermend schoeisel, aanwezigheid van voldoende BHV’ers
en veiligheidslasers in machines. Bovendien zijn er lasers
met een sprinklerinstallatie geïnstalleerd om brandgevaar tot
een minimum te beperken. Op deze manier verzekert Bribus
iedereen van een veilige werkplek.

Bribus hecht veel waarde aan de gezondheid van haar
medewerkers en is van mening dat ook op de werkvloer
ruimte en aanbod moet zijn voor een gezondere levensstijl.
Na het draaien van een aantal pilots is uiteindelijk gekozen
voor het plaatsen van een fruitautomaat in de kantine, om
gezond eten te stimuleren. Periodiek is Bribus sponsor van
sportevenementen, waaraan enthousiaste medewerkers
natuurlijk mogen deelnemen.
Daarnaast hebben we onder de noemer Bribus Beweegt een
nieuw programma opgestart voor de medewerkers.
Voeding en beweging maken het verschil!

Duurzame inzetbaarheid
Veilige werkomgeving
Persoonlijke groei
Betrokken, bevlogen medewerkers
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SOCIAAL

BETROKKEN
Bribus is onderdeel van de maatschappij, zowel op regionaal
als op landelijk niveau. Vanuit ons werk krijgen we met diverse
initiatieven omtrent sociale betrokkenheid te maken. We zijn
ons bewust van onze positie en proberen op verschillende
vlakken een ondersteunende rol te spelen. Dit komt tot uiting
in tal van activiteiten en normen en waarden, die aansluiting
vinden bij ons MVO-beleid en het draagvlak vormen voor
duurzaam en betrokken ondernemen. Wij vertrouwen erop
door onze sociaal betrokken werkwijze een bijdrage te leveren
aan een duurzame maatschappij.

VRIEND VAN DE AALTENSE UITDAGING
“De Aaltense Uitdaging daagt ondernemers uit om
maatschappelijk betrokken te ondernemen”, aldus Ellen van
Minnen. Bribus is ‘vriend’ van de Aaltense Uitdaging. Een stichting
ter ondersteuning van verenigingen en sociaal maatschappelijk
betrokken organisaties in onze gemeente. De Aaltense Uitdaging
matcht deze verenigingen en organisaties met het bedrijfsleven.
Op die manier krijgen bijvoorbeeld kopieerapparaten een tweede
leven in een cultuurhuis. Of helpen wij als keukenfabrikant een
werkgroep aan een kookplaat waarmee zij voor minder bedeelden
een maaltijd kunnen bereiden.

DOELSTELLINGEN
Betrokkenheid bij de maatschappij
Social Return on Investment
Bijdragen aan goede doelen

OPTIMALE WERKOMSTANDIGHEDEN
EN EEN PRETTIGE WERKOMGEVING

DOORGROEIEN VIA TRAININGEN
EN OPLEIDINGEN

Van onze productiemedewerkers wordt fysiek best wat
verwacht, daarom besteden we veel aandacht aan optimale
werkomstandigheden; van veiligheid tot comfort. Dat betekent
professionele en comfortabele kleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen voor onze mannen en vrouwen in
de productie. Speciale ergomatten zorgen ervoor dat staand
werk fysiek niet te belastend is. Onze kantoormedewerkers
beschikken over hoog-laag bureaus voor een goede werkhouding.
Ook zijn er investeringen gedaan die bijdragen aan een fijne
werksfeer, denk aan kantoorruimtes met klimaatbeheersing,
rustgevende verlichting en werkplekken met daglicht. Belangrijke
investeringen, want onze ergonomische maatregelen in
combinatie met een prettige werksfeer leiden tot (nóg) meer
plezier in het werk.

Bij Bribus werken we niet met kant-en-klare
ontwikkelingstrajecten. We blijven constant in gesprek met
onze werknemers: “Hoe gaat het, waar sta je, wat wil je graag
bereiken, hoe kunnen we daarmee helpen?” Medewerkers die
zich willen ontwikkelen en die willen bijleren, moedigen wij aan.
Van interne opleidingen (zoals BHV, EHBO, Heftruckrijbewijs) tot
trainingen bij machine-leveranciers en tot externe opleidingen bij
diverse onderwijsinstanties. Het is maar net waar jouw behoefte
ligt. Hiermee bouwen we het kennisniveau van Bribus steeds
verder uit.

Bij Bribus hebben we
aandacht voor jouw
ambities.

16

17

BRIBUS HELPT MEE: S.R.O.I. PROJECT
HARTWERK
Als organisatie krijgen wij ook te maken met verzoeken omtrent
Social Return on Investment*. Zo nam woningcorporatie
Welbions het initiatief om een project te starten voor de
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
Oost-Nederland. Wij hebben deze kans aangegrepen en zijn
met een aantal partners in het project Hartwerk gestapt, om
zo tot concrete inzet van mensen te komen in onze eigen
regio. Binnen onze vestigingslocaties zijn een aantal posities
gecreëerd. Daardoor kunnen wij mensen beter begeleiden en
bieden we posities die van langere duur zijn dan wanneer we
mensen inschakelen om bijvoorbeeld drukke periodes in de
productie op te vangen.

DÉ PARTNER VOOR

DUURZAAM ADVIES
Bouwprojecten worden steeds vaker vanuit een duurzame,
milieuvriendelijke benadering uitgevoerd. De keuken is een wezenlijk
onderdeel van een woning en kan dan niet achterblijven om het project
van A tot Z milieubewust op te leveren. Daarom is Bribus dé partner
als het gaat om duurzaam advies omtrent keukens. Ook dat is de
meedenkkracht van Bribus. Juist in een vroeg stadium van het proces.

Euro 6

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de projecten waar we mee bezig zijn of
het laatste Bribus-nieuws? Kijk op onze website of vraag vrijblijvend
onze magazines aan. Wilt u meer informatie aanvragen? Dat kan via
+31 (0) 315 65 17 45 of info@bribus.nl of neem contact op met een
accountmanager: bribus.nl/contact/contactpersonen

BUURTKEUKEN VOOR LEGER DES HEILS
In Amsterdam Noord realiseerden wij met het Leger des Heils
een kookeiland in een buurtsteunpunt. Dit buurtsteunpunt richt
zich op mensen die zich eenzaam voelen. Op een laagdrempelige
manier kunnen zij andere mensen ontmoeten en een groter
sociaal netwerk opbouwen. Bezoekers hadden behoefte aan een
plek om gezamenlijk te koken, iets waaraan de oude keuken niet
voldeed. Samen met woningcorporatie Eigen Haard doneerde
Bribus een mooie open keuken. Adiël Vader – coördinator van vier
buurtsteunpunten in Amsterdam – vertelt: “De nieuwe keuken is
prachtig. Hij is vanuit de hele ruimte te zien en nodigt echt uit om
mee te komen helpen koken. De keuken vormt het hart van het
buurtsteunpunt. Wij zijn er ontzettend blij mee!’’

SPONSOR GOEDE DOELEN
Ieder jaar weer rond de kerst worden er grote aantallen
kerstkaarten verstuurd en kerstpakketten uitgedeeld aan
medewerkers en goede zakenrelaties. De decembermaand is
een maand van verbroedering en denken aan je medemens
die het wellicht wat minder heeft dan jij. Daarom hebben
wij ervoor gekozen om geen kerstkaarten en presentjes te
verspreiden, maar daarvoor in de plaats een bedrag te doneren
aan een goed doel. Dit past binnen ons gedachtegoed van
maatschappelijk betrokken ondernemen. We schonken onder
meer aan het KWF en de Hersenstichting. Goede doelen die
door al onze medewerkers een warm hart toedragen worden.
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* Social return on Investment (SRoI) is de wettelijke verplichting voor bouwbedrijven
om vijf procent van de aanneemsom van een project te investeren in mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meedenkkracht

Volg ons ook
op LinkedIn!
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