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Beleidsverklaring
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Visie
Voor Mavitec B.V. is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een essentieel
onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat goede
ondernemingsprestaties worden behaald als er een juiste balans is tussen de
3 P’s: Planet, People, Profit (milieu, sociale en economische prestaties).
Deze drie pijlers vormen de basis van elke beslissing die we als onderneming
nemen. Dit betekent onder andere dat maatschappelijk verantwoorde producten
en diensten worden geleverd en dat er verantwoord omgegaan wordt met
natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Mavitec streeft ernaar om te werken
volgens de eisen en certificatienorm/normen behorende bij de MVO
Prestatieladder. Deze criteria vormen de leidraad voor ons MVO-beleid.
Bovendien, de core business van Mavitec ondersteunt klanten bij het realiseren van hun MVO-beleid.
Klanten kunnen dankzij onze technologie maatschappelijk verantwoord handelen, aangezien die gericht is
op duurzaamheid en in alle facetten bijdraagt aan een zo min mogelijke impact op het milieu. Klanten kunnen
dankzij onze rendering, gasification en green energy solutions MVO-beleid realiseren.
De Verenigde Naties heeft een aantal Sustainable Development Goals opgesteld.
Mavitec draagt op dit moment een steentje bij aan de volgende punten:
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Positionering
Mavitec is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en installeren van systemen voor het
recyclen van organische bijproducten. Mavitec is een van de marktleiders in de renderingindustrie en bestaat
uit drie divisies. Mavitec ontwikkelt duurzame renderingsystemen die dierlijke bijproducten verwerken tot
hoogwaardige eindproducten voor gebruik in o.a. de pet food industrie, cosmetische en oleochemische
industrie. Mavitec Environmental biedt een innovatief gasification systeem dat mest omzet in groene energie
en waardevolle EcoChar, een vruchtbare bodemverbeteraar. Mavitec Green Energy richt zich op food waste
& depackaging solutions. Deze machines verwerken o.a. supermarkt- en restaurantafval en scheiden de
verpakking van het organische materiaal, dat na dit proces geschikt is voor gebruik in o.a. biogasinstallaties.
Mavitec is een innovatieve en flexibele organisatie en onderscheidt zich door het bieden van klantspecifiek
maatwerk, van enkele machine tot complete fabriek. Mavitec ontwikkelt en produceert alles in eigen huis,
van ontwerp tot eindproduct. Verkoop vindt plaats via verkoop- en servicekantoren wereldwijd en een
internationaal netwerk van agenten/vertegenwoordigers.

Missie
De missie van Mavitec luidt als volgt:
Creating a better world for future generations
by offering solutions for the processing of organic by-products
Mavitec zet organische bijproducten om in waardevolle grondstoffen die vervolgens geschikt zijn voor gebruik
in andere processen. Zo zetten onze systemen dierlijke bijproducten om in waardevolle eiwitten voor gebruik
in o.a. diervoeding, supermarktafval in organische soep voor gebruik in biogasinstallaties en mest in een
vruchtbare bodemverbeteraar en herbruikbare energie. Mavitec haalt letterlijk en figuurlijk alles eruit wat erin
zit: recycling optima forma! Onze overkoepelende slogan luidt dan ook: Maximize the value of your waste.
Kernpunten van onze missie:
• Preventing wastage of potentially useful materials
• Processing waste materials and turning them into new products
• Find and maximize value from by-products material
• Provide complex process solutions in a simple and effective way
• Offer the highest quality and excellent service to make a plant more profitable
Mavitec werkt bij het uitvoeren van onze activiteiten altijd volgens de drie EEE-principes:
dit doen wij op de meest Economische, Ecologische en Ergonomische wijze.

Innovatie en samenwerking
Mavitec hecht groot belang aan innovatie en constructieve samenwerkingsverbanden. Samenwerking is
gericht op het ontwikkelen van slimme en duurzame oplossingen die bijdragen aan een betere wereld.
Mavitec is een betrouwbare partner die de technologie levert. Een beter milieu of circulaire economie staan
hierbij centraal. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een insecten-kweek unit voor het produceren
van levende larven (hoogwaardige eiwitten) voor de veevoer- en/of aquafeed industrie of een gasifier voor het
verwerken van mest en/of slib. Op wetenschappelijk gebied werkt Mavitec samen met de universiteit van
Wageningen (WUR, Wageningen University Research). Vanaf 2017 heeft Mavitec budget beschikbaar gesteld
voor wetenschappelijk onderzoek naar de werking van EcoChar, een residue van mest dat gebruikt kan
worden als vruchtbare grondverbeteraar of als waterzuivering. Vervolgonderzoeken zijn veelbelovend en nog
steeds in ontwikkeling.

Duurzaamheid en milieu
De activiteiten van Mavitec beïnvloeden, evenals al het andere menselijke handelen, het milieu. Wij voelen
ons echter moreel verplicht de negatieve invloeden op het milieu tot een minimum te beperken. Derhalve is
milieuzorg een belangrijke zaak voor het managementteam en draagt elk personeelslid van Mavitec een
persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in zijn of haar directe invloedssfeer. Mavitec streeft naar
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duurzame productontwikkeling en innovaties, inkoop- en productieprocessen, consumptie, het voorkomen van
vervuiling, duurzaam gebruik van grondstoffen en het stimuleren van hergebruik van afgedankte materialen.
De core business van Mavitec is gericht op recycling en draagt in alle facetten bij aan een zo min mogelijke
impact op het milieu. Het streven naar duurzaamheid komt niet alleen terug in het dagelijks handelen maar in
alle bedrijfsbeslissingen: hergebruik waar mogelijk, van bestaand meubilair bij de bedrijfsverhuizing tot
hergebruik dozen bij verzending vanuit het magazijn. Het bedrijfspand is bestempeld met Energielabel B.

Maatschappelijke betrokkenheid: sport en milieu
Mavitec ondersteunt verschillende maatschappelijke initiatieven in de regio, in de vorm van sponsoring en
donaties aan goede doelen. Initiatieven zijn kleinschalig en lokaal van karakter en gericht op sport en milieu.
Naast sportieve doeleinden zoals sponsoring van de plaatselijke voetbalvereniging, steunen wij bijvoorbeeld
ook de bijentuin, onderdeel van de Hortus in Alkmaar.

Mensenrechten
Mavitec respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Voor meldingen van
eventuele schendingen heeft Mavitec een vertrouwenspersoon in dienst. Bij de vervaardiging van Mavitec
producten is geen sprake van kinderarbeid of dwangarbeid. Binnen Mavitec is sprake van vrijheid van
meningsuiting.

Gedragscode
Mavitec hecht waarde aan een open, sociale zakelijke, professionele, vriendelijke bedrijfscultuur waarin
iedereen zichzelf mag en kan zijn. Mavitec is een laagdrempelige organisatie die openstaat voor initiatieven
en ideeën van medewerkers. Elke medewerker is een belangrijke schakel om tot een goed eindproduct te
komen. Een veilige werkomgeving staat altijd voorop. In het bedrijfsreglement heeft Mavitec een gedragscode
met speciale aandacht voor onder andere:
• Respect
• Veiligheid
• Geen ruimte voor agressie, geweld of seksuele intimidatie

Arbeidsomstandigheden & Personeelsbeleid
Mavitec streeft naar een personeelsbeleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en
ontwikkelen, passend binnen de behoefte van de organisatie. Mavitec draagt zorg voor goede
werkomstandigheden voor zijn medewerkers om daarmee de veiligheid, gezondheid en welzijn te
waarborgen. Medewerkers worden aangestuurd op basis van vertrouwen en competenties.
Mavitec faciliteert ergonomisch verantwoorde werkplekken in de vorm van sta/zitbureaus voor iedere
werknemer en biedt o.a. een uitstekende pensioenregeling. Naast veiligheid, gezondheid en welzijn vindt
Mavitec een goede werksfeer en tevreden werknemers belangrijk. Dit komt tot uiting in o.a. een actieve
personeelsvereniging die evenementen organiseert - van sportief uitje tot kerstdiner - en attenties tijdens
ziekte, feestdagen en verjaardagen.

Veiligheid
Naast kwaliteit en vakmanschap staat veiligheid bij Mavitec hoog in het vaandel. Veiligheid is de
verantwoordelijkheid van iedereen en de gezondheid van onze mensen is het belangrijkste. Het voorkomen
van persoonlijk letsel, het voorkomen van materiële - en milieuschade en het voortdurend verbeteren van
maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid staan voorop. Daarvoor hanteert Mavitec diverse
maatregelen en zijn protocollen en middelen aanwezig op het gebied van onder andere:
• AED aanwezig in pand
• BHV (protocol en voldoende BHV’ers aanwezig)
• Brandveiligheid
• Risk Assessment / RIE
• VCA (Veiligheid Checklist Aannemers); ruim 15 medewerkers zijn in het bezit van hun VCA-diploma
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Training & Opleiding
Mavitec levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze
specialistische vakkennis. Mavitec heeft behoefte aan hoogopgeleid technisch personeel en leidt
medewerkers intern op tot vakkundige collega’s. Mavitec is een Erkend LeerwerkBedrijf en biedt scholieren
en studenten vanuit verschillende disciplines de kans en ruimte om stage te lopen via praktische en
afstudeerstages. Ook de combinatie van werken en leren in een dynamische omgeving geeft jonge
techneuten een gedegen basis voor de start van hun carrière.

Communicatie & Transparantie
Mavitec houdt twee keer per jaar personeelsbijeenkomsten om medewerkers verslag uit te brengen over de
actuele stand van zaken en ontwikkelingen binnen het bedrijf. Daarnaast informeren wij personeel via e-mail,
intranet en nieuwsbrieven.

Eerlijk en integer handelen
Mavitec is een eerlijk bedrijf. In de marketing wordt eerlijke en volledige informatie verschaft, die niet
misleidend van aard is. Mavitec heeft eigen openbare leveringsvoorwaarden. Klanten worden geïnformeerd
en gestimuleerd om Mavitec producten op een duurzame manier te gebruiken. Mavitec labelt zijn producten.
Op deze manier creëren wij transparantie over de samenstelling van onze producten. Wij streven naar een
hoge servicegraad richting stakeholders. Klantgegevens en privacy worden gewaarborgd en Mavitec toont
respect voor eigendomsrechten. Geschillen worden in overleg opgelost. Corruptie, omkoperij, manipulatie,
intimidatie en/of bedreiging is binnen de bedrijfsvoering van Mavitec niet aan de orde, net als inmenging in
politiek.

Goed bestuur
Mavitec handelt gewetensvol en is verantwoordelijk voor de producten die het levert, respecteert alle van
toepassing zijnde wet- en regelgeving en implementeert deze in zijn bedrijfsvoering en verplicht zich blijvend
te voldoen aan de eisen van de normen waartegen ze gecertificeerd of geaccrediteerd is. Mavitec streeft naar
transparantie door te communiceren over de manier waarop eigen prestaties geëvalueerd worden en streeft
daarbij naar een goede relatie met zijn stakeholders.

De directie van Mavitec verklaart dat dit beleid, en de daaruit vloeiende afspraken en actiepunten, in de
organisatie bekend worden gemaakt en de uitvoering van dit beleid wordt bewaakt en waar nodig verbeterd
en bijgestuurd.

Heerhugowaard, 22 december 2020

M.J.H. van Heumen
CEO

www.mavitec.com

