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Bedrijfsprofiel
Het adviseren, leveren, inrichten
en onderhouden van beveiligde
netwerken, datacenters,
hybride werkplekken en
printomgevingen.
Visie
Met onze vooruitstrevende en duurzame IToplossingen ondersteunen we onze klanten
zodat zij meer tijd hebben voor hun core
business. Zó kunnen zij zich focussen op de
groei van hun organisatie.
Missie
We investeren veel in talent en kennis.
Daarmee bedenken we steeds nieuwe
business- en afrekenmodellen en
ontwikkelen we ons als strategisch ITadviseur.
Kernwaarden
• Intelligentie
• Initiatief
• Integriteit
• Energie
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MVO verklaring
Scope voor MVO-Register

Commitment

Het adviseren, leveren, inrichten en onderhouden van beveiligde netwerken, datacenters, hybride

ARP Nederland B.V. onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten

werkplekken en printomgevingen door ARP Nederland B.V. (KvK 14046391). Corporate, Bechtle AG

ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door

(Duitsland), en activiteiten van al haar andere (buitenlandse) dochterondernemingen vallen buiten de

praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

scope.
Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons
Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
•

Duurzaam ondernemen betekent voor ons verantwoordelijkheid nemen voor de economische, 		

aan:
•

economie en de omgeving;

ecologische en sociale gevolgen van onze zakelijke beslissingen;
•

Duurzame ontwikkeling van medewerkers vinden wij essentieel om het economische succes van ons

•

•

•

Duurzame toewijding aan mensenrechten betekent voor ons het erkennen en vervullen van onze

•

Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;

plicht om mensenrechten binnen onze invloedssfeer te beschermen;

•

Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze
belanghebbenden;

Duurzame principiële normen en waarden onderstrepen onze integriteit en bepalen ons gedrag 		
binnen het bedrijf en naar externe stakeholders;

•

Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;

Duurzame klantrelaties zijn alleen mogelijk als wij de behoeften en tevredenheid van onze klanten

•

Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in
combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;

doorlopend centraal stellen;
•

Duurzaam milieubewustzijn is de eerste stap om onze milieuverplichtingen na te komen, niet alleen
voor deze generatie maar ook voor de volgende generaties;

•

•

Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap
en de omgeving;

bedrijf op lange termijn te garanderen;
•

Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de

•

Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van
zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Duurzame oplossingen worden bedacht vanuit ons principe dat IT milieuvriendelijk is			
gedurende de hele levenscyclus;

Wij zullen onze MVO aspecten in kaart brengen en een helder MVO beleid met bijbehorende doelen

Duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van ons 		

vaststellen. Daarnaast ontwikkelen we een MVO programma en management systeem. Op deze manier

bedrijfsparadigma. Wij zien dit als onze verplichting en de kans om de samenleving naar 		

kunnen wij voldoende middelen beschikbaar stellen die nodig zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud

beste vermogen vorm te geven.

van onze MVO principes. 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 MVO-Register gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons
MVO programma.

Maastricht, 1 juli 2021

ARP Nederland B.V. (KvK 14046391)
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MVO Programma

Status: Het inzicht is momenteel nog te

Duurzame Inzetbaarheid &

beperkt. Daarom zijn er verbeterplannen

Ontwikkeling

vastgesteld.

Ambitie: Wij willen bijdragen aan het

Verbeterplannen: Inzicht en eventuele

succes van de organisatie door persoonlijk

maatregelen inzake conflictmaterialen.

leiderschap en nieuwe ervaringen die het
professionele leven verrijken te stimuleren,

Het MVO programma beschrijft

Beleid: Code of conduct.

de operationele strategie voor de

MVO maatregelen: Bijdragen aan

meest relevante MVO aspecten,
zoals geselecteerd voor ARP

Participatiewet.
Status: De huidige situatie betekent dat

zodat klanten, collega's en partners daar
beter van worden. Het is onze ambitie
dat collega's zich verbonden voelen met

Arbeid

visie. De kernwaarden van ARP daarbij zijn

we qua begeleiding van en ervaring met

Nederland B.V. De uitwerking

deze groep nog relatief weinig ervaring

van Beleid, Maatregelen en

hebben opgedaan en dat evaluatie

elkaar door gezamenlijke waarden en
intelligentie, initiatief, integriteit en energie.

Gezondheid en Veiligheid op
het Werk

Doelstellingen: Ontwikkeling &

en de daarbij behorende doelstellingen

Ambitie: Iedereen moet zijn werkvermogen

te realiseren is het aanbieden van de juiste

tussentijds te kunnen bijsturen.

optimaal kunnen benutten; een voorwaarde

tools, begeleiding, trainingen of cursussen

de betreffende hoofdstukken

Verbeterplannen: Optimalisatie social

voor welbevinden. Fysieke en mentale

ten behoeve van leren van en met elkaar.

van dit rapport.

return.

gezondheid, maar ook bevlogenheid en

Plannen hieromtrent staan geformuleerd in

meedoen, bepalen duurzame inzetbaarheid.

de Strategie People & Culture 2021-2025.

We willen werknemers gezond, productief,

Middels surveys halen we informatie op

vol kracht, energie, veilig en met plezier

over wensen en ervaringen. Zo maken we

aan het werk houden, ten gunste van de

vooruitgang meetbaar. De streefwaarde van

continuïteit en de groei van ons bedrijf.

deze KPI is minimaal 70 van 100 in 2022.

Doelstellingen: Verbetering gezondheid en

Tevens moet een nieuw platform gaan

veiligheid: ons doel is om uiterlijk in 2022

bijdragen aan zichtbaarheid, vindbaarheid

vier verbeterplannen / verbeterprojecten op

en overzicht.

het gebied van veiligheid en/of gezondheid

MVO maatregelen: Ontwikkeling

te hebben doorgevoerd binnen onze

medewerkers.

organisatie, zodat we doorlopend werken

Status: Op dit moment is de basis gelegd

aan het waarmaken van onze ambitie.

om collega's persoonlijk en professioneel

MVO maatregelen: Gezondheid en

te laten ontwikkelen/groeien. De gekozen

veiligheid.

middelen en uitvoering van het beleid zijn

Status: ARP is goed op weg om de gestelde

nog niet lang genoeg in gebruik, om nu te

ambitie te verwezenlijken. Er zijn wel

beoordelen. Bijsturen en evalueren wordt

aanvullende verbeterplannen vastgesteld

uitgevoerd aan de hand van engagement

om het doel te kunnen bereiken.

pulses en reacties, oftewel het continu

Verbeterplannen: Verhoging veiligheid

bewaken van behoeftes.

magazijnen, verbetering gezondheid en

Verbeterplannen: Optimalisatie

energie medewerkers.

ontwikkeling, inzetbaarheid, motivatie en

Certificaten die hier worden
opgevoerd is terug te vinden in

Mensenrechten

belangrijk is, om de ambitie waar te maken

Voorkomen Gebruik
Conflictmineralen
Ambitie: Als IT advisor produceren wij zelf
geen producten. Wij willen geen producten

Werk voor Kwetsbare
Groepen (Social Return)

verkopen waarin conflictmineralen zijn

Ambitie: Wij willen werkgelegenheid

dat zij geen producten leveren die

bieden aan mensen met een afstand tot

conflictmineralen bevatten.

de arbeidsmarkt en een werkgever zijn

Doelstellingen: Onderzoekv naar

die inclusiviteit en diversiteit uitdraagt en

conflictmaterialen: om binnen onze

aanmoedigt.

invloedssfeer onze verantwoordelijkheid

Doelstellingen: Ontwikkeling beleid en

te nemen, heeft ARP als doel gesteld om in

groei: ARP wil een objectief, creatief en

2022 meer inzicht in de keten te krijgen op

pro-actief beleid ten opzichte van de

het gebied van conflictmaterialen. Dit doel

ambitie ontwikkelen en jaarlijks een voor

willen we bereiken door zelf onderzoek

onze organisatie acceptabele groei, zowel

te doen naar de genomen maatregelen

kwantitatief (bijvoorbeeld aantal collega's

en de resultaten ter voorkoming van het

met afstand tot de arbeidsmarkt) als

gebruik van conflictmaterialen bij de vijf

kwalitatief (professionaliseringsslag) laten

fabrikanten waar wij de meeste producten

zien met betrekking tot onze ambitie.

van verkopen.
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verwerkt. Om dit te waarborgen willen
wij er bij onze leveranciers op toezien

meetbaarheid: doelstelling om deze ambitie

commitment medewerkers.
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Energie Efficiëntie en
Duurzame Energie

Dit wordt gemeten op basis van FTE en

Doelstellingen:

Ambitie: Op het gebied van energie-

Beleid: Code of conduct.

• E-waste compenseren: Ons doel is om 		

efficiëntie en hernieuwbare energie willen

MVO maatregelen: Led-verlichting

1% van onze verkochte computers, 		

wij steeds minder energie verbruiken en

met sensoren, laadpunten elektrische

laptops, smartphones en tablets in 2022

enkel nog gebruik maken van duurzame

voertuigen, zonnepanelen, energiezuinige

Ambitie: Het is onze ambitie om

circulair te maken door e-waste 		

energie. Op deze manier kunnen we onze

IT-middelen, Nederlandse groene stroom.

verpakkingsmaterialen waar mogelijk

bij aanschaf volledig te compenseren 		

CO2-footprint steeds verder verkleinen.

Certificaten: CO2 Prestatieladder.

te verduurzamen door de verpakkingen

in samenwerking met onze partners zoals

Doelstellingen: CO2-reductie: het doel is om

zo klein mogelijk te houden, volledig

Closing The Loop.

in 2022 onze CO2-uitstoot relatief met 35%

Milieu

hardware verantwoord af te laten voeren en
bij aanschaf te compenseren.

Afval van Producten en
Verpakkingen

recyclebare materialen te gebruiken en

• Optimalisatie afval-/grondstoffen-		

waar mogelijk verpakkingen herbruikbaar

managementsysteem: Ons doel is 		

te maken en daadwerkelijk opnieuw in te

om uiterlijk in 2022 een geopti-			

zetten.

maliseerd afvalmanagementsysteem 		

Doelstellingen: Organisatiegroei zonder

/ grondstoffenmanagementsysteem te 		

stijgende CO2: ons doel is om uiterlijk in

hebben ingericht om van daaruit continu

2022 onderzocht te hebben of het mogelijk

te kunnen verbeteren.

is om onze verdere organisatiegroei te

Status: ARP ligt op koers om het gestelde
doel te bereiken. Er zijn wel aanvullende

terug te hebben gedrongen ten opzichte van

verbetermaatregelen vastgesteld om het

het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies).

doel te kunnen bereiken.

• Procesverbetering afgeschreven 		

bereiken zonder absolute stijging van CO2

hardware: Ons doel is om onze processen

ten opzichte van het voorgaande jaar wat

uiterlijk in 2022 te verbeteren waardoor

betreft verpakkingen.

afgeschreven hardware van klanten 		

MVO maatregelen: Optimalisatie

waar mogelijk opnieuw wordt ingezet. 		

verpakkingsafval.

Als dat niet mogelijk is dan is ons doel 		

Status: Er zijn de afgelopen periode al

om deze e-waste aantoonbaar verant-

veel maatregelen genomen. Om verder te

woord te laten verwerken door enkel 		

kunnen verbeteren en ons doel te bereiken,

WEEELABEX gecertificeerde partijen.

is aanvullend onderzoek nodig.

Beleid: Code of conduct.

Verbeterplannen: Verdere verbetering

MVO maatregelen: Afvalscheiding, e-waste

verpakkingsmaterialen.

compensatie aangekochte hardware,

Circulaire Economie

omzet.

gecertificeerd reparateur.
Status: Circulariteit is al relatief goed

Ambitie: Binnen onze invloedsfeer willen

geregeld. Echter zijn er ook nog voldoende

wij zo goed mogelijk bijdragen aan een

verbeteringen vastgesteld. Het is onze wens

circulaire wereld. Dit betekent voor ons dat

deze verder op te pakken.

er steeds minder afval ontstaat binnen onze

Verbeterplannen: Verbeteren compensatie

organisatie en steeds meer grondstoffen.

e-waste, verbeteren verwerken

Ook willen wij steeds meer reparaties

afgeschreven hardware, optimaliseren

uitvoeren aan hardware om de levensduur

afvalstromen / grondstoffenstromen.

te verlengen. Daarnaast willen we klanten
stimuleren en ondersteunen om gebruikte

10 - MVO programma
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Verbeterplannen: Terugdringen van

maken van de apparatuur te compenseren.

Status: De mogelijkheid om een duurzame

gasverbruik, wagenpark elektrificeren,

Zo dragen we bij aan een schoner milieu en

keuze aan te bieden bestaat maar kan

optimalisatie distributie, terugdringen

een duurzamere omgeving.

duidelijker en uitgebreider.

van brandstofverbruik, terugdringen van

Doelstellingen: Duurzaam advies: het

elektraverbruik.

doel is om in 2022 uitgezocht te hebben

Verbeterplannen: CO2 impact producten
verminderen.

Consumenten

Eerlijk Productadvies

welke mogelijkheden er zijn om onze

Energiezuinige oplossingen

Ambitie: Een vooruitstrevende IT-oplossing

klanten te adviseren en informeren over de

voor nu en in de toekomst, volledig

Ambitie: CO2-uitstoot van producten willen

aanschaf van duurzame producten en CO2-

afgestemd op de behoeftes van onze klant.

wij reduceren door onze kopers de kans te

compensatie van producten (ARP's groene

Dat is waar wij voor staan. Wij geven hierin

geven een zuinig(er) apparaat te selecteren

keuze).

en door de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het

MVO maatregelen: Keurmerken en

Eerlijk zakendoen

een merkonafhankelijk advies.
Doelstellingen: Waardevolle

energielabels producten.

partnerrelaties: ARP bouwt doorlopend

Duurzaam Inkopen

aan waarde toevoegende partnerrelaties

Ambitie: Wij willen een gedragscode

in de breedste zin van het woord. Ons doel

voor leveranciers opstellen en laten

is om in samenwerking met meerdere

ondertekenen zodat wij meer zekerheid

partners continu de meest waardevolle en

hebben dat onze leveranciers voldoen aan

complete proposities aan te kunnen bieden

onze eisen op het gebied van MVO.

aan onze klanten waardoor passend en

Doelstellingen: Gedragscode voor

onbevooroordeeld v ontstaat.

leveranciers: ons doel is om in 2021 een

MVO maatregelen: Adviserend verkopen.

gedragscode voor leveranciers op te stellen

Status: We zijn tevreden met onze

en deze met ingang van 2022 in te zetten bij

huidige maatregelen en resultaten. Er

nieuwe of gewijzigde inkoopcontracten.

zijn momenteel geen verbeterplannen

Beleid: Code of conduct.

vastgesteld.

Status: Wij willen meer zekerheid dat
onze leveranciers aansluiten op onze

Gegevensbescherming

MVO normen en waarden. Daarom zijn er

Ambitie: Privacybescherming van onze

verbetermaatregelen nodig.

collega's, klanten, leveranciers en overige

Verbeterplannen: Gedragscode voor

stakeholders is van zeer groot belang.

leveranciers.

Samenwerkingsverbanden waarbij
persoonlijke gegevens worden uitgewisseld
worden conform de richtlijnen van de EU
behandeld en verwerkt. Dit geldt tevens
voor doorgifte van persoonsgegevens aan
partijen buiten de EU.
Hierbij worden de modelcontracten gebruikt
zoals gepubliceerd door de Europese
Commissie.
Doelstellingen: Continu voldoen aan
wet- en regelgeving: het doel is om onze
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Beleid

organisatie continu te doen fungeren

te geven, zijn bedrijfs- en privacygevoelige

volgens privacy wet- en regelgeving en te

gegevens beschermd binnen onze

handelen volgens de door de Autoriteit

organisatie.

Persoonsgegevens gegeven adviezen. Door

MVO maatregelen: Gegevensbescherming.

uiterlijk in 2022 ons verwerkingsregister

Status: Door middel van interne audits

te completeren, het opstellen van een

wordt ieder jaar getoetst wat de status en

bewaarbeleid en deze te delen met de

vooruitgang is. In het laatste auditrapport zijn

organisatie en het verminderen van HRM-

een aantal verbeterpunten vastgesteld.

Overzicht van relevante

datalekken door procesverbeteringen aan

Verbeterplannen: Optimalisatie

beleidsstukken, waarin MVO

te brengen en privacy awareness trainingen

gegevensbescherming.

ambities zijn uitgewerkt in
plannen voor realisatie en
richtlijnen voor medewerkers.

Code of conduct
Deze gedragscode formuleert de
richtlijnen voor ons handelen en is
bindend voor alle medewerkers, ongeacht
hun positie.
Alle gedragingen en handelingen
van iedere medewerker binnen onze
organisatie, zowel intern als extern,
worden beheerst door de principes van
eerlijkheid, billijkheid en betrouwbaarheid.
In de gedragscode komen vijf
onderwerpen aan de orde:
- Gedrag naar zakenpartners
- Gedrag naar concurrenten
- Gedrag naar het bedrijf
- Gedrag naar collega`s
- Gedrag ten opzichte van de 		
samenleving en het milieu

14 - MVO programma
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MVO Maatregelen
Overzicht van concrete
maatregelen en programma’s

Arbeid

organisatie en wat er tot nu toe
mee is bereikt (impact).

Bijdragen aan Participatiewet
Om onze ambities waar te maken, werken
we samen met het UWV om medewerkers

vinden we het belangrijk dat wij collega's

worden op zorgverlening en uitkering. Onze

de mogelijkheid bieden om zichzelf te

ziekteverzuimcijfers zijn wat betreft kort en

ontwikkelen via een training of een cursus,

middellang verzuim in 2021 YTD onder de

zodat zij persoonlijk en professioneel

1% en samen met het lang verzuim nooit

kunnen groeien.

meer dan 4%. Aan Bedrijfsfitness doen 31

Gezonde medewerkers in een veilige

medewerkers te borgen en waar mogelijk

werkomgeving dragen bij aan onze

te verbeteren, hebben wij de afgelopen

bedrijfscontinuïteit en groei.

waardoor onze ambities op dit gebied

Ontwikkeling medewerkers

ook waargemaakt kunnen worden. De

De ontwikkeling van medewerkers is van

Om onze ambities te kunnen

volgende maatregelen zijn genomen:

groot belang. Daarom zijn de volgende

verwezenlijken, hebben wij inmiddels de

• Er is een Health & Empowerment 		

maatregelen de afgelopen periode

volgende maatregelen getroffen:

genomen:

• Reductie van verpakkingsmaterialen

specialist aangenomen;
• Covid-19 beleid inclusief doorgevoerde 		
maatregelen;
• Periodieke keuring en onderhoud 		
gebonden installaties;
• Verplichte certificering medewerkers ten
behoeve van interne transportmiddelen;
• Periodieke veiligheidstrainingen 		
magazijnen;

• Het beschikbare leeraanbod is inzichtelijk

andere collega bij aan het realiseren van
onze organisatiedoelstellingen.

inclusief opvolging;

door zo goed mogelijk passende

gemaakt in ons talent enablement 		

dozen en enveloppen en verbeterd

platform en is up-to-date;

opvulmateriaal;

• Route en beleid zijn opgesteld bij een 		
individuele leerbehoefte;
• Opleidingsplan 2021 is opgesteld;
• Doelstellingengesprekken, voortgangs-		
gesprekken en evaluatiegesprekken 		
worden periodiek gehouden.

• Implementatie van onze volledig
duurzame verpakkingslijn;
• Verpakkingsloos leveren en recyclen
van de fabrieksverpakking;
• Hergebruik van verpakkingsmateriaal
door speciaal ontwikkelde herbruikbare
projectboxen.

• Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
Deze collega's dragen net als iedere

Milieu

Optimalisatie
verpakkingsafval

zetten.

Participatiewet.

mogelijk aanspraak gemaakt hoeft te

Om de gezondheid en veiligheid van onze

van alle bedrijfsmiddelen en gebouw-		

binnen ARP die vallen onder de

we samen elke dag beter worden. Bij ARP

Gezondheid en veiligheid

die onder de Participatiewet vallen in te

Medio 2021 werken er twee collega's

een veilige werkomgeving, zodat zo weinig

leasefiets geregeld bij ARP.

tijd allerhande maatregelen getroffen

Mensenrechten

te kunnen dragen, is het van belang dat

collega's mee. Twee collega's hebben een

waarmee het MVO beleid
is geïmplementeerd in de

zorgen wij voor gezonde medewerkers in

We focussen en facilitairen op zelfbewustzijn, gezondheid, bevlogenheid en leren

Door het optimaliseren van onze

en presteren, hetgeen ten goede komt

verpakkingsmaterialen, hebben wij

van de duurzame inzetbaarheid van onze

gezorgd voor sterke verbetering op

mensen. Medewerkers worden periodiek

het gebied van reductie, hergebruik en

• Bedrijfsfitness;

bevraagd over hun tevredenheid wat betreft

recycling.

• Bedrijfsmassages;

persoonlijke groei. In de laatste meting werd

• Fietslease;

een score tussen de 67 en 85 punten van de

Door het optimaliseren van onze

• Fruit op het werk.

100 punten behaald.

verpakkingsmaterialen, hebben we

Door het nemen van deze maatregelen,

Om de visie, missie en strategie van ARP uit

efficiencyvoordelen weten te bereiken

• Upgrade persoonlijke beschermings-		
middelen magazijnen;
• Hoogwaardige werkplekken inclusief 		
afstelling;

zonder dat de kosten zijn gestegen.
16 - MVO maatregelen
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Gecertificeerd reparateur
ARP is gecertificeerd om voor de merken HP,

Energiezuinige IT-middelen

2020 afval per categorie

Alle locaties van ARP zijn en worden zo veel

Dell, Lenovo, Samsung en Apple reparaties

mogelijk voorzien van energiezuinige IT-

uit te voeren.

middelen. Bij aanschaf wordt hier specifiek

Bespaarde CO2 uitstoot in kg

134.539

op gelet. In 2020 tot en met nu hebben

610 kilogram
al
ta

9.780 kilogram
fva
sta

aangeschaft.
Door het gebruik van energiezuinige
IT-middelen, is het energieverbruik van
onze organisatie afgenomen en levert

Door het scheiden van afval kunnen wij onze

tot terugdringen van onze relatieve CO2-

0,556 (CO2emissfactoren.nl) voor grijze

ambities waarmaken.

uitstoot.

E-waste compensatie
aangekochte hardware

Door het afgenomen energieverbruik, zullen

ten opzicht van grijze stroom. Groene

de kosten voor energie afnemen.

Nederlandse stroom heeft immers een

Me

kWh stroom. Gerekend met een factor

Re

behalen van onze doelen met betrekking

Pla

ARP Nederland verbruikte in 2020 241.976

Pa

deze maatregel een bijdrage aan het

betreffende fabrikanten te voldoen.

Afvalscheiding

l

2.837 kilogram
IT

510 kilogram
PE

cs
sti

LD

55.680 m3
r

S

pie

rto

benodigde certificeringseisen van de

Ka

Onze organisatie dient jaarlijks aan de

n

circulariteit.

EP

heeft uiteraard een positieve impact op

316.800 liter

met EPEAT en/of EnergyStar keurmerk

levensduur van hardware aanzienlijk. Dit

4.260 kilogram

we verschillende smartphones en laptops

hoogwaardige reparaties, verlengen wij de

39.480 kilogram

Door het uitvoeren van kwalitatief

hierdoor met 134.539 kg verlagen

Wij splitsen onze afvalstromen /
afvalscheiding zodat er zoveel mogelijk
grondstoffen over blijven die opnieuw
ingezet kunnen worden.
Door het scheiden van afval en dit te
laten verwerken door professionele
gecertificeerde verwerkers, zorgen wij
zoveel mogelijk voor recycling en dus
het herinzetten van grondstoffen. Wij
onderscheiden momenteel de volgende
afvalstromen: karton, papier, EPS, LDPE, IT,
metaal, plastics, kca, restafval. In 2020 zijn
onderstaande hoeveelheden verwerkt per
categorie:

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid
om nieuwe IT hardware te compenseren.

rekenfactor 0. Hierdoor kunnen we onze

Nederlandse groene stroom

Wij werken hierbij samen met Closing The

Alle locaties van ARP draaien volledig op

Loop. Klanten betalen een kleine bijdrage.

groene stroom van Nederlandse oorsprong.

Deze fee gebruikt onze partner om een

Het betreft Nederlandse wind- en zonne-

vergelijkbare hoeveelheid e-waste terug te

energie. Onze locatie Withuisveld is vanaf 1

halen uit Afrikaanse landen of deze lokaal te

januari 2020 over op groene stroom, onze

verwerken. De verwerking gebeurt volgens

locatie Molensingel vanaf 1 juli 2020 en onze

de hoogste standaarden.

locatie Petrus Regoutplein vanaf 10 maart
2020.

verantwoord verwerkt of lokaal verantwoord

241.976

voor over om onze ambities te kunnen
realiseren.

Zonnepanelen

Door het inzetten van zonnepanelen,
aan de energietransitie en verbruiken
wij grotendeels zelf opgewekte groene

eind 2020 gestart met deze dienstverlening.
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onze kosten. Dit hebben wij er graag

leveren wij als organisatie een bijdrage

tablets en 891 smartphones. Wij zijn pas

onze ambities waarmaken.

Door inkoop van groene stroom stijgen

panelen 95.390 kWh opgewekt.

verwerkt ter compensatie van 2 laptops, 41

Door compenseren van e-waste kunnen wij

bijdraagt aan ons doel.

277 zonnepanelen. In 2020 hebben deze

Groene stroom in kWh

hardware "afval-neutraal". In 2020 zijn 1032
afgeschreven telefoons teruggehaald en

relatieve CO2-uistoot verder verlagen wat

Onze locatie Molensingel is voorzien van

Door het bij aankoop compenseren
van e-waste, is de aanschaf van nieuwe

stroom, kunnen wij onze CO2-uitstoot

95.390
(39,4%)

zonnestroom. Dit draagt bij aan ons doel
met betrekking tot het terugdringen van
onze relatieve CO2-uitstoot.
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Door het zelf opwekken van zonne-energie,

en 26.774 kg CO2 per jaar. Hierdoor draagt

onze kennis en expertise willen wij de best

zullen de kosten voor energie afnemen.

deze maatregel bij aan het behalen van onze

passende oplossing voor onze klanten

technische en organisatorische 			

doelen met betrekking tot het terugdringen

adviseren. Als IT partner adviseren wij niet

maatregelen opgesteld;

Laadpunten elektrische
voertuigen

van onze relatieve CO2-uitstoot.

alleen, maar leveren en implementeren wij

• Het bedrijfsnetwerk valt gedeeltelijk 		

ook de aangeboden oplossing. Met onze in

onder de ISO 27001 certificering van 		

Eind 2020 zijn 4 laadpunten voor

Door het afgenomen energieverbruik, zullen

house services bieden wij hiermee een IT

onze moederorganisatie;

elektrische voertuigen gerealiseerd op

de kosten voor energie afnemen.

oplossing van A tot Z.

onze hoofdlocatie. Hierdoor hebben wij

• De organisatie heeft het beleid 			

• Medewerkers krijgen periodiek een 		
training met betrekking tot gegevens-		

Keurmerken en energielabels
producten

Wij kunnen onbevooroordeeld adviseren

Op onze webshop www.arp.nl worden

en daar uitgebreide kennis van hebben.

nieuwsbrief naar alle mede- werkers 		

Door het realiseren van laadvoorzieningen

keurmerken weergegeven bij alle relevante

Dit blijkt onder meer uit onze aanwezige

verstuurd;

zijn wij als organisatie in staat om gefaseerd

IT-producten. Dit betreft de volgende

hoge partnerstatussen. Een partnerstatus

• Er zijn verschillende stappenplannen 		

de transitie naar elektrische voertuigen te

keurmerken: Energy Star, Epeat en TCO.

geeft aan dat wij het recht hebben om

		voor medewerkers aanwezig met 		

maken, waardoor we onze emissies die

Deze keurmerken zijn gerelateerd aan

een bepaald merk te mogen verkopen als

		betrekking tot gegevensbescherming;

ontstaan door verbranding van fossiele

duurzaamheid. Hier kan op gefilterd worden

reseller. De hoogte van de partnerstatus

• Er is een phishingtest uitgevoerd onder 		

brandstoffen verlagen. De laadpunten

waardoor een duurzame keuze zelfstandig

geeft aan hoe goed wij als reseller het merk

worden uiteraard gevoed door groene

gemaakt kan worden door onze klant.

kennen, advies kunnen geven, eventueel

stroom. In 2020 was ruim 75% van onze CO2-

Bij beeldschermen kan aanvullend op

kunnen repareren maar ook over de

Bovenstaande maatregelen dragen bij

uitstoot nog te wijten aan brandstoffen voor

energielabels gefilterd worden.

mate van toegang tot de fabrikant als dat

aan de bescherming van bedrijfs- en

noodzakelijk is.

privacygevoelige gegevens binnen onze

randvoorwaarden gecreëerd om ons
wagenpark gefaseerd te elektrificeren.

voertuigen. Deze maatregel draagt bij aan

doordat wij meerdere merken aanbieden

bescherming;
• Er wordt maandelijks een AVG 			

alle medewerkers.

organisatie.

het behalen van onze doelen met betrekking

Door deze filters / weergave proberen wij

tot terugdringen van onze relatieve CO2-

onze klanten de mogelijkheid te bieden, te

Door onze open relatie met alle relevante

uitstoot.

informeren en te adviseren over duurzame

vendoren, zijn wij op de hoogte van alle

Door het beschermen van bedrijfs- en

hardware. Exacte verkoopcijfers zijn niet

nieuwe ontwikkelingen in de markt.

privacygevoelige gegevens, behoeden wij

Door volledig of gedeeltelijk elektrisch rijden,

bekend wat betreft verkochte hardware met

Hierdoor zijn wij in staat de best passende

ons voor imagoschade en borgen wij onze

nemen de kosten voor brandstof af.

keurmerk.

IT oplossing aan te bieden, te leveren en te

bedrijfscontinuïteit.

implementeren bij onze klanten.

Led-verlichting met sensoren

Steeds meer klanten nemen energie-

Alle locaties van ARP zijn inmiddels

efficientie mee in hun aankoopbesluit.

Gegevensbescherming

grotendeels omgebouwd van conventionele

Voortdurende aandacht voor

verlichting naar energiezuinige led-

gegevensbescherming vindt ARP

verlichting inclusief sensoren.

ontzettend belangrijk. Om dit te borgen

Door het inzetten van energiezuinige

Consumenten

en waar mogelijk te optimaliseren, zijn
er de afgelopen periode verschillende

led-verlichting met sensoren, zal het

maatregelen genomen (buiten alle wettelijk

energieverbruik van onze organisatie

verplichte maatregelen):

afnemen. Alleen al voor onze locatie

Adviserend verkopen

Withuisveld leveren deze aanpassingen een

ARP is een organisatie die als IT partner

milieubesparing op van 34.771 kWh stroom

fungeert voor haar klanten. Op basis van
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• Er is een privacy team / data protectie 		
team opgericht;
• Een externe AVG audit is uitgevoerd;
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Verbeterplannen
Overzicht van plannen voor
verbetering van het MVO
programma:

C. Bij dreigende tekortkomingen 			
de fabrikanten wijzen op hun 			
verantwoordelijk en verzoeken om een 		
verbeterplan in te dienen;
D. Dit onderzoek jaarlijks uitvoeren en 		

CO2 impact producten verminderen
CO2 impact producten verminderen door:

evalueren ten behoeve van borging en 		
continue verbetering.
Implementatiedatum: 31 December 2022

A. Het duidelijker aanbieden van 'ARP's
groene keuze';
B. Inzicht te creëren in het 		
percentage verkochte producten met
duurzaamheidskeurmerk;
C. Te onderzoeken welke mogelijkheden
Fair Climate Fund - Fairtrade Carbon
Credits biedt om de CO2-uitstoot van
de door ons verkochte producten te
compenseren
Implementatiedatum: 31 December 2022

Optimalisatie ontwikkeling,

van inclusiviteit te integreren 		

inzetbaarheid, motivatie en

binnen het recruitment- en 		

Optimalisatie distributie door:

commitment medewerkers

onboardingsproces, zowel via interne

A. Inkomende en uitgaande ladingen te 		

Optimalisatie ontwikkeling, inzetbaarheid,

Optimalisatie distributie

consolideren;

motivatie en commitment door:

B. Onnodige interne transportstromen 		

A. Een format samenstellen waarop alle 		

binnen onze magazijnen te elimineren 		

vaardigheden van collega's in kaart 		

waardoor maximale efficiëntie ontstaat.

worden gebracht (vaardigheden-		

Implementatiedatum: 31 December 2022

Optimalisatie gegevensbescherming

bibliotheek);
B. Samen met een partner werken 		
aan een plan voor functieprofielen / 		

Gedragscode voor leveranciers

Verdere optimalisatie van

Gedagscode voor leveranciers ontwikkelen

gegevensbescherming door:

C. Onboarding professionaliseren;

en deze inzetten.

A. Het gebruiken van een nieuw format 		

D. Employer branding binnen en buiten de

Implementatiedatum: 31 December 2022

voor het verwerkingsregister;
B. Het zorgen voor synergie tussen de 		

Inzicht en eventuele maatregelen

AVG en het kwaliteitsmanagement-		

inzake conflictmaterialen

systeem door het implementeren van 		

Meer inzicht in de keten op het gebied van
conflictmaterialen door:
A. In 2022 een onderzoek naar 		
conflictmaterialen uit te voeren bij
de vijf fabrikanten waar wij de meeste
producten van verkopen;
B. Hierover te rapporteren;
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de AVG in de huidige processen;
C. Een interne audit op alle HR-processen 		
en als gevolg daarvan alle maatregelen 		

functiewaardering;

Implementatiedatum: 31 December 2022

praktijk;
B. Ondersteuning en training aan te
bieden aan de betreffende 		
begeleider(s)/teamleider(s);
C. Creëren van FTE voor het behalen van
de ambitie.
Implementatiedatum: 31 December 2022

Optimaliseren afvalstromen /
grondstoffenstromen

organisatie van onze gerealiseerde 		

Optimaliseren afvalstromen /

doelen met betrekking tot deze ambitie;

grondstoffenstromen door:

E. Nieuw platform inrichten zodra dit 		
mogelijk is;
F. PPA DISC (team)analyses voor iedere 		
medewerker.
Implementatiedatum: 31 December 2022

A. Een digitaal afvalmanagementsysteem
in te richten;
B. Automatisering en digitalisering van het
proces;
C. Doorlopend bijgewerkte rapportages;
D. Continu verbeteren en innoveren op

die geadviseerd worden laten 			
toepassen.

en externe branding, als ook in de

Optimalisatie social return
Optimalisatie social return door:

basis van prestaties.
Implementatiedatum: 31 December 2022

A. Onze positieve houding op het gebied 		
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Terugdringen van

en medewerkers wat betreft de 		

brandstofverbruik

mogelijkheden;

Terugdringen van brandstofverbruik door:
A. Het ontwikkelen en implementeren
van een mobiliteitsbeleid met als doel

gebied van verpakkingen;
B. Samenwerking met vendoren om 		

B. Onze processen verder te verbeteren 		

		reguliere B2C-verpakkingen te 			

en uitvoering te borgen om ons doel te 		

		reduceren en in te zetten op 			

kunnen bereiken.

		duurzame B2B-verpakkingen.

Implementatiedatum: 31 December 2022

Implementatiedatum: 31 December 2022

Verbeteren verwerken

Verhoging veiligheid magazijnen

afgeschreven hardware

Verhoging veiligheid magazijnen door:

Verbeteren verwerking afgeschreven

A. Project Veilig Magazijn (Project dat enkel

verbruik per kwartaal per medewerker

hardware door:

		als doel heeft om de veiligheid in onze 		

te berekenen.

A. Inzichtelijk te krijgen via welke 			

		magazijnen verder te verhogen);

de aanschaf van zuinige voertuigen te
stimuleren;
B. Toekomstige leaseauto’s voorzien van
energiezuinige banden;
C. Stimuleren van zuinig rijden door het

Implementatiedatum: 31 December 2022

Terugdringen van elektraverbruik
Terugdringen van elektraverbruik door:
A. Onze locaties volledig (100%) te
voorzien van led-verlichting;
B. Aantoonbaar energiezuinige IT-		
middelen structureel toe te blijven
passen.
Implementatiedatum: 31 December 2022

Terugdringen van gasverbruik
Terugdringen van gasverbruik door:
A. Het isoleren van warmwaterleidingenen appendages;
B. De aanvoertemperatuur van cv-water
automatisch te regelen op basis van
buitentemperatuur;
C. De opstarttijd van cv-installaties te w
regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.
Implementatiedatum: 31 December 2022

Verbeteren compensatie e-waste
Verbeteren compensatie e-waste bij
aanschaf door:
A. Communicatie naar onze klanten
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partners we afgeschreven hardware 		

B. Project Warehouse - Services Hub (Project

laten verwerken;

		waarin onze magazijnen worden 		

B. Welke partners de afgeschreven 		
hardware een tweede leven geeft;
C. Onderzoeken hoe partners e-waste 		

		verbouwd en waarin veiligheid als 		
		integraal onderdeel is opgenomen).
Implementatiedatum: 31 December 2022

verwerken en of dit conform de 		
WEEELABEX standaarden gaat;
D. Onze processen te verbeteren om ons 		
doel te kunnen bereiken.
Implementatiedatum: 31 December 2022

Verbetering gezondheid en energie
medewerkers

Wagenpark elektrificeren
Het wagenpark gedeeltelijk elektrificeren
door:
A. Het inzetten van volledig- of deels 		
		elektrische auto’s met als doel om 10% 		
		van het wagenpark te elektrificeren.
Implementatiedatum: 31 December 2022

Verbetering gezondheid en energie
medewerkers door:
A. Persoonlijke gezondheidscheck;
B. Vitaliteitsprogramma Choose FIT;
C. Stoppen met roken traject.
Implementatiedatum: 31 December 2022

Verdere verbetering
verpakkingsmaterialen
Verdere optimalisatie
verpakkingsmaterialen door:
A. Te onderzoeken of het mogelijk is om 		
		verdere organisatiegroei te bereiken 		
		zonder absolute stijging van CO2 op het 		
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Certificaten, Keurmerken
en Beoordelingen

Prijzen en
Erkenningen

Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles en

Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings en andere

toetsingen, uitgevoerd door onafhankelijke derden.

erkenningen.

CO2
Prestatieladder

CO2-bewust certificaat niveau 3. Het managementsysteem voor het

Ecovadis Zilveren medaille

CO2-bewust handelen van ARP Nederland BV voldoet aan niveau 3 van

Bechtle Group AG heeft in 2020 de zilveren medaille behaald.

het handboek CO2-prestatieladder versie 3.0.

ISO 9001

Het kwaliteitsmanagementsysteem van ARP Nederland BV en de
toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de
norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Beoordeling en

De Arbo-wet en de nadere toelichting daarop, zoals die opgenomen

toetsing Risico-

is in het Arbo-Informatieblad ‘Arbo- en verzuimbeleid’ geeft aan dat

Inventarisatie &

iedere instelling weliswaar zelf RI&E mag uitvoeren, maar dat externe

Evaluatie

deskundigheid minimaal voor de volgende zaken moet worden
ingeschakeld voor:
a. de kwaliteit van de RI&E.
b. het uitbrengen van een globaal advies op welke wijze de 		
geconstateerde tekortkomingen kunnen worden verholpen.
c. het uitbrengen van een advies over de te nemen maatregelen en
over de volgorde waarin de maatregelen genomen gaan worden.
In deze rapportage wordt de RI&E, evenals het achterliggende
plan van aanpak beoordeeld, zoals die voor ARP Nederland BV is
uitgevoerd. Hiermee wordt aangesloten aan de eis die de wetgever
stelt aan uitvoering van de RI&E.
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MVO Scorecard ARP
Nederland B.V.
De MVO prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door
FIRA Sustainability beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in welke
mate er sprake is van een sterk MVO programma dat past bij de
activiteiten en het formaat van de organisatie, alsmede naar het
ambitieniveau en de daadwerkelijke impact.

Mensenrechten

Huidige prestatie

Circulaire Economie
ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van Hulpbronnen

Werk voor Kwetsbare Groepen

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie

ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering
Energiezuinige oplossingen

Voorkomen Gebruik Conflictmineralen

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

ISO 26000 klasse: Burger- en politieke rechten

Arbeid

Huidige prestatie

Eerlijk zakendoen

Huidige prestatie

Duurzaam Inkopen
Gezondheid en Veiligheid op het Werk

ISO 26000 klasse: Stimuleren van maatschappelijke

ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

verantwoordelijkheid

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling

Consumentenaangelegenheden

ISO 26000 klasse: Persoonlijke en professionele

Huidige prestatie

ontwikkeling
Eerlijk Productadvies
ISO 26000 klasse: Eerlijke marketing, feitelijke en

Milieu
Afval van Producten en Verpakkingen
ISO 26000 klasse: Voorkomen van milieuvervuiling

Huidige prestatie

onbevooroordeelde informatie en eerlijke werkwijzen bij
het sluiten van contracten

Gegevensbescherming
ISO 26000 klasse: Privacy en gegevensbescherming van
consumenten
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Verificatieverklaring

Samenvatting FIRA Bevindingen
We complimenteren ARP met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen is
gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen:

- Balans & Volledigheid: Een beleidsaanpak is geformuleerd, inclusief verbeterplannen en (tussen)doelen
ARP Nederland B.V. (hierna ARP) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. (hierna FIRA) voor
externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling
van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het MVOrapport en de MVO-scorecard van ARP. Deze verklaring is bedoeld voor klanten en andere belanghebbenden,
die (beroepsmatige) interesse hebben in de duurzaamheidsprestaties van ARP.

voor alle MVO-onderwerpen. We moedigen ARP aan deze doelen verder te concretiseren en smart te 		
maken om voortgang ook kwantitatief te kunnen monitoren. Maatregelen zijn gericht op het creëren van
werk voor kwetsbare groepen, veiligheid, medewerkerontwikkeling, verpakking- en afvalmanagement,
e-waste, reduceren van de eigen CO2-voetafdruk, promoten van keurmerken en energielabels voor 		
producten, onafhankelijke advisering en gegevensbescherming. We moedigen ARP aan om te laten 		
zien hoe MVO risico's als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, corruptie en conflict mineralen
in de leveranciersketen worden beoordeeld en gemanaged, en hoe energie efficiëntie en databescherming

Scope
De scope voor deze opdracht is: Het adviseren, leveren, inrichten en onderhouden van beveiligde
netwerken, datacenters, hybride werkplekken en printomgevingen door ARP Nederland B.V. (Kamer van
Koophandel 14046391). Corporate, Bechtle AG (Duitsland), en activiteiten van al haar andere (buitenlandse)
dochterondernemingen vallen buiten de scope.

continue wordt meegenomen in adviesdiensten en oplossingen voor klanten.
- Gedragscode: Een ethische gedragscode is beschikbaar.
- MVO Commitment: Een bedrijfsspecifieke MVO verklaring, gebaseerd op de visie van Corporate (Bechtle
AG Group), is beschikbaar waarmee alle MVO principes en het boeken van vooruitgang op materiële 		
onderwerpen worden onderschreven.

MVO-rapport
ARP onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht in haar
ambities inzake MVO-onderwerpen zoals geselecteerd door het MVO-Register, inclusief management

Datum van uitgifte: 07 juli 2021

aanpak, beleid, maatregelen en plannen.
Namens FIRA,

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden
Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register in lijn met ISO 26000. FIRA
verifieert alle claims en informatie in het MVO-rapport op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan
gerelateerde informatie in het MVO-rapport worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze
door ARP beschikbaar is gesteld aan FIRA om de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen.
FIRA waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn met
auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele integriteit, en onafhankelijkheid.

Conclusie
ARP rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden
concluderen wij dat de claims en informatie in het MVO-rapport in het MVO-Register betrouwbaar zijn.

30 - Verificatieverklaring

31 - Verificatieverklaring

Dit rapport is opgesteld op basis van
de MVO informatie van ARP Nederland
B.V. in het MVO-Register. De informatie
in dit rapport is geverifieerd door FIRA
Sustainability. De verificatieverklaring is
opgenomen in dit rapport.
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Land

Nederland

