VERKLARING Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Inleiding
Deze MVO verklaring is opgesteld door De Maaspoort Theater & Events.
De Maaspoort is een hospitality organisatie met regionale functie in Noord- en Midden
Limburg in het centrum van Venlo met twee restaurants, drie theaterzalen, 4
vergaderzalen, 4 foyers, een indrukwekkend dakterras en een theaterhotel. Jaarlijks
vinden er circa 220 professionele voorstellingen, 100 amateurvoorstellingen en ruim 350
commerciële evenementen plaats die door zo'n 140.000 bezoekers worden bezocht. De
Maaspoort heeft het werk georganiseerd in de afdelingen Frontoffice & Hospitality,
Gebouwen & Techniek, Business & Events en Marketing, Programmering & Educatie.
Medewerkers bij De Maaspoort hebben passie voor mensen, passie voor hospitality en
passie voor theater. Wij worden blij van blije gasten!
De Maaspoort vindt duurzaamheid belangrijk en heeft daarom meegedaan aan het
project Zero Waste, een landelijk initiatief van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door DPM |
Duurzaamheid in Podia en Musea.
De Maaspoort onderschrijft daarnaast het convenant GreenStages2020. De Maaspoort
behoort tot een van de 22 poppodia en theaters in Nederland die binnen het convenant
GreenStages2020 Zuid-Nederland binnen 3 jaar collectief wil verduurzamen. De
Maaspoort mag zich binnen dit project een koploper noemen.
Wat verstaan wij onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
MVO is in onze bedrijfsvoering verankerd. De Maaspoort kiest voor de best beschikbare
materialen en producten die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Ons fraaie
gebouw schept verplichtingen. Bij het onderhoud en de vervanging van bedrijfsmiddelen
en interieur toetsen we op de criteria duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit en
meervoudige aanwendbaarheid. We zorgen ervoor dat we zowel wendbaar als
hoogwaardig blijven en creëren daarbij een juiste balans tussen een gezond
bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de
maatschappij (People, Planet en Profit). Wij zien het als onze taak om de inhoud van
deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten,
leveranciers en andere stakeholders.
Hoe gaan wij om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
De Maaspoort maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier
om met haar mensen, klanten, leverancier en omgeving. De Maaspoort respecteert en
handelt conform de wet en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden.
De Maaspoort heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie
en het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere
belanghebbenden (stakeholders). De Maaspoort blijft vooruit kijken en kiest ervoor om
steeds duurzamer te worden. We blijven zoeken naar betere oplossingen om ons steentje
bij te dragen aan een duurzamere wereld.
Hoe doen we dat al?
• Sinds 1 oktober 2020 zijn we gestopt met de inkoop van single-use plastic binnen de
organisatie. Daartoe zijn binnen de organisatie op diverse plekken aanpassingen
gedaan die zorgen voor een betere en duurzame wereld.
• Door op het gebied van hygiëne te kiezen voor de duurzame oplossing van Satino
Black (toiletpapier, handdoekpapier, alcoholgel, zeep en dispensers), tevens Cradle
tot Cradle gecertificeerd. Satino Black hygiënepapier haalde de internationale WWF
Paper Award binnen.
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Door aan afvalscheiding te doen. Een beter milieu begint bij jezelf. Daarom vragen
wij medewerkers, bezoekers, artiesten en crew hun afval in de daarvoor bestemde
afvalbakken te gooien. In ons gebouw zijn alleen maar afvalscheidingsbakken te
vinden zijn, zodat iedereen een steentje kan bijdragen aan een duurzamere
organisatie. We scheiden daarbij de volgende afvalstromen: papier/karton,
kunststof/plastic, restafval, swill, koffiedrab, papieren bekertjes, hout en ijzer.
Wij gebruiken kopieerpapier met fsc keurmerk en proberen bewust om te gaan met
het printen van documenten. Centrale en toegankelijke digitale opslag is mogelijk
binnen de organisatie.
Door onze medewerkers een gezonde, goede en veilige werkomgeving aan te bieden.
De goed toegepaste veiligheids- en Arboregels zijn in het belang van onze
organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Voor De Maaspoort is een Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en getoetst.
Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van
het af te nemen product en hoe we de kwaliteit bewaken.
Wij bepalen de socíale impact van de af te nemen diensten en beperken deze zo veel
als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen,
intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.
Wij werken continu aan het vergroten van het duurzame karakter van onze
organisatie.
Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons
met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een
milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

