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de principes van en over
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bedrijfsprofiel
Al ruim 12,5 jaar houden wij ons bezig met de zorg
voor lekker en gezond eten en drinken bij bedrijven
en overheden, op universiteiten, in ziekenhuizen, op
feesten en evenementen.

Scope voor FIRA
De scope voor FIRA betreft alle cateringactiviteiten
binnen de entiteiten van OSP.

Ons Commitment
OSP onderschrijft het belang van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de
belangen van onze klanten, medewerkers,
aandeelhouders en de gemeenschap door
praktische toepassingen op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:
• Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van
onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de
omgeving;
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• Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die
impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;
• Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
• Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op
de belangen van onze belanghebbenden;
• Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
• Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale
gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
• Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens
en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.
Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en
bijbehorende doelen vaststellen, een MVO-programma en management
systeem ontwikkelen en onderhouden en voldoende middelen beschikbaar
stellen om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers
worden geacht hier actief aan bij te dragen.
Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker
te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.
Wij zullen het FIRA Platform gebruiken om onze klanten te voorzien van
betrouwbare informatie over ons MVO-programma.
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