
 

 

 

MVO verklaring 

 

Rotterdam Marriott beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar 

bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting 

en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het 

management als van iedere medewerker van Rotterdam Marriott. 

 

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige 

bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in 

overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de 

onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen. 

 

Rotterdam Marriott voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:  

- Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van 

onze kennis aan anderen die het vak willen leren. 

- Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vak genoten en leveranciers) dat we 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

- Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en-of leveranciers over de 

kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.  

- Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor 

zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en 

kinderarbeid.  

- Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij 

dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.  

- Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of 

door vrijwilligerswerk.  

- Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.  

- Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop 

van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.  

 

Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te 

minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren 

van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. 

 

B.W. van de Brug,  

 

 

 

 

General Manager Rotterdam Marriott Hotel 
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