
 

Beleid 2017-2018 

 
Samenwerken bij Dolmans (People) 
Wij bieden onze medewerkers een baan om trots op te  zijn met goede arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling en vragen onze medewerkers 
zich in te zetten voor medemens en milieu. Ook het vergroten van de arbeidsparticipatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maakt de el uit van ons duurzaamheidsbeleid. 

Ons duurzaamheidsbeleid voeren wij uit met inachtne ming van de geldende wet- en regelgeving. 
Het effect van ons duurzaamheidsbeleid wordt consta nt geëvalueerd en verbeterd. In 2017-2018 
werken wij bewust duurzaam samen met onze medewerke rs, opdrachtgevers en overige relaties 
door: 
 
- Aansprekende werving & selectie ‘Join the family’ 
- Opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s 
- Transparante en open communicatie met stakeholders (conform onze kernwaarde: “Niets te 

verbergen ”)  
- Handelen volgens onze missie om onze opdrachtgevers blij te verrassen bij alles wat wij doen 

(conform onze kernwaarde: “Niets is teveel” ) 
- Inzet van >8% medewerkers met een social return indicatie 
- Voortzetting van en verder invulling geven aan ons donateurschap met Terre des Hommes 
 
Betrokken zijn bij het milieu (Planet) 
Dolmans gaat bewust om met het milieu. We zijn gece rtificeerd volgens ISO 14001, MVO 
Prestatieladder niveau 3 en zijn in bezit van het M VO-rapport FIRA. Dolmans zet zelfstandig, en/of 
samen met partners, middelen en technieken in die h et milieu zo min mogelijk belasten. Als eerste 
in Nederland heeft Dolmans het Climate Partner cert ificaat voor klimaatneutrale reiniging 
ontvangen. Dit certificaat is verstrekt, omdat Dolm ans kiest voor de inzet van machines, waarvan 
de CO2 uitstoot die vrijkomt tijdens productie en g edurende de levenscyclus, volledig wordt 
gecompenseerd. 

In 2017-2018 dragen we bij aan een beter milieu doo r: 

- Reduceren van verbruik papier, energie en water (o.a. door de inzet van de innovatieve Eco Efficiency 
machines )  

- Verlagen van CO2 uitstoot (o.a. door inzet van A-categorie auto’s)   
- Gebruik van Cradle to Cradle Gold  gecertificeerde reinigingsmiddelen (product kan na gebruik volledig 

worden hergebruikt in een nieuw product of als grondstof) 
 
Bewust innovatief ondernemen (Profit) 
Dolmans brengt zelfstandig of in samenwerking met p artners nieuwe concepten op de markt 
waarbij de peilers ‘Samenwerken bij Dolmans’ en ‘Be trokken zijn bij het milieu’ optimaal worden 
ingevuld. 

In 2017-2018 groeit ons bedrijf door: 
 

- Duurzame innovatieve dienstverlening (conform onze kernwaarde “Niets te vrezen ”) 
- Behoud van bestaande opdrachtgevers door zorg te dragen voor “Gegarandeerd een goed gevoel ”  
- Samenwerking met nieuwe opdrachtgevers 
- We staan bekend als dé duurzame dienstverlener 
- We staan bekend als dé specialist met een “hands-on” mentaliteit (conform onze kernwaarde: “Niets is 

te gek ”)  
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