Beleid
Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen
Circuit Sneltransport bv
De directie van Circuit Sneltransport bv onderkent het belang van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) voor de kwaliteit en voorspelbaarheid van de
dienstverlening en heeft dit MVO-beleid goedgekeurd.
Zij demonstreert hiermee dat zij de MVO-activiteiten ondersteund zodat bedreigingen en
effecten op zowel de eigen organisatie als de omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen,
beperkt en beheerst.
Hiermee wordt de noodzaak tot handhaving van een structurele en gecoördineerde aanpak van
MVO-activiteiten onderstreept, waarbij bijdragen worden geleverd aan de versterking van het
vertrouwen met de handelspartners, de klanten, de leveranciers en de medewerkers en aan het
handhaven en uitbouwen van het opgebouwde MVO-imago van Circuit Sneltransport bv.

Doel
Het doel van dit MVO-beleid is:
 Voorkomen en beheersen van bedreigingen en effecten op mens en milieu van de
eigen organisatie en de omgeving;
 versterking van het vertrouwen van de handelspartners, klanten en leveranciers;
 het handhaven van een goed imago;
 het blijven leveren van best-of-breed MVO in de koeriersmarkt en de gekoelde
koeriersmarkt;
 bijdrage aan een goede concurrentiepositie.
Dit kwaliteitsbeleid draagt op een preventieve, analytische en correctieve wijze bij aan:
 het scheppen van een volgens best-practise ingerichte dienstverlening voor de klanten;
 minimaliseren van materiële en immateriële schade ten behoeve van waarde, imago,
continuïteit en omzetpositie van Circuit Sneltransport bv;
 het lokaliseren van MVO-dreigingen van binnen en buiten, al dan niet opzettelijk.
Scope
Het MVO beleid is geformeerd rondom de speerpunten Mens en Milieu.
De scope van het managementsysteem is:
“het uitvoeren van geconditioneerde koeriersdiensten”
Uitgangspunten
De voornaamste uitgangspunten ter ondersteuning van de doelstellingen en principes voor het
MVO-beleid van Circuit Sneltransport bv zijn:
 het niveau voor MVO wordt primair bepaald door een balans tussen 1) de mate waarin
activiteiten belastend zijn, 2) mogelijke tegenmaatregelen, 3) bedrijfs-economische
implicaties;
 Mens: de activiteiten zijn primair gericht op het voorkomen van menselijk leed;
 Milieu: de activiteiten zijn primair gericht op het voorkomen van vervuiling;
 De MVO-doelstellingen zijn verankerd in de besturingscyclus van Circuit
Sneltransport bv.

MVO-beleid
De doelstelling van MVO-beleid is het minimaliseren van schade aan de eigen organisatie,
derden en de omgeving door het minimaliseren van het gevolg van MVO-impact van de
bedrijfsactiviteiten en waar mogelijk het optreden daarvan te voorkomen.
Hiervoor dient het volgende gedaan te worden:
 vereisten uit wet- en regelgeving zullen worden nagekomen;
 in leveranciersselectie en productkeuze worden MVO-aspecten meegewogen;
 regelmatig worden nieuwe mogelijkheden om negatieve impact van
bedrijfsactiviteiten op de eigen organisatie en de omgeving te beperken, onderzocht;
 alle risico’s binnen het gedefinieerde toepassingsbereik zullen worden beoordeeld en
worden gemanaged tot een niveau dat overeenstemt met de contractuele en wettelijke
verplichtingen en verdere vereisten waarvoor men zich heeft vastgelegd.
 Het voorkomen van milieuvervuiling.
Sturing
Circuit Sneltransport bv zal voor de sturing van het MVO-beleid werken op basis van de
control-cyclus kwaliteitssysteem van Circuit Sneltransport bv.
Hierin is ook de continueverbetering (obv Plan-DO-Check-Act) en de synergie met andere
invalhoeken geborgd.
Hiertoe worden onder andere jaarlijks doelstellingen op MVO-gebied gedefinieerd.
Verantwoordelijkheden
 ALGEMEEN DIRECTEUR
o is eindverantwoordelijk voor de vaststelling en het uitdragen van het beleid
binnen de organisatie en daarbuiten.
 OPERATIONEEL DIRECTEUR
o is verantwoordelijk voor het beoordelen van MVO-aspecten in
inkoopactiviteiten;
o beslissen over contractuele afwijkingen.
 KWALITEIT
o Adviseren over MVO-ontwikkelingen in de markt in relatie tot de
bedrijfsactiviteiten;
o uitvoeren (laten) van controletaken;
o (laten) rapporteren aan het management.
 IEDEREEN
o Doen van aanbevelingen voor verbeteringen.
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