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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijker 
dan ooit. Wetenschappers zeggen dat menselijk ingrijpen deze 
ontwikkeling (deels) kan terugdraaien. Zeker in de IT-sector, omdat IT 
oplossingen deel van de oplossing kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft IT 
zelf een CO2-voetafdruk. Het verkleinen van deze afdruk zorgt ervoor 
dat onze planeet leefbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen.

Maar MVO gaat verder dan duurzaam met de planeet omgaan. Ook 
een duurzame toewijding aan bescherming van mensenrechten, 
duurzame ontwikkeling van medewerkers en duurzame 
klantenrelaties zijn van groot belang. In dit e-book vertellen we je alles 
over ons MVO beleid. Daarnaast ontdek je hoe we jouw organisatie 
kunnen helpen met verantwoord ondernemen.

De opwarming van de aarde zorgt voor steeds meer 
veranderingen in ons klimaat. Denk aan hogere temperaturen 
en extremere weersomstandigheden. De zeespiegel stijgt, 
gebieden worden onleefbaar en diersoorten sterven uit. Hoog 
tijd om actie te ondernemen.    

 Inleiding. 
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 MVO niet langer een optie, maar noodzaak 

Voor ARP betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
verantwoordelijkheid nemen voor de economische, ecologische en 
sociale gevolgen van onze beslissingen. MVO en duurzaamheid in IT 
zijn een essentieel onderdeel van ons beleid: ARP ziet maatschappelijk 
verantwoord ondernemen niet langer als een optie, maar als een 
noodzaak. Groei van onze organisatie kan alleen tot stand komen door 
duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

Onderdeel van de Bechtle Group
ARP maakt deel uit van de Bechtle Group: een organisatie met een 
uitgebreide en duidelijke duurzaamheidsstrategie. In deze strategie 
staan vier punten centraal: ethische bedrijfsprocessen, mensen, milieu 
en de digitale toekomst. Ook worden er verschillende doelen gesteld, 
waaronder CO2-neutraal zijn in 2030. Als onderdeel van deze groep, 
werkt ARP op een gezamenlijk en toekomstbestendige manier aan 
de uitdagingen van nu en van de toekomst met partners, klanten en 
medewerkers. We dagen onszelf voortdurend uit om ons MVO beleid te 
verbeteren en nog duurzamer te werk te gaan. In dit e-book lees je wat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid betekenen 
bij ARP en hoe je dit terugziet in onze diensten.

Meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ARP? 
Ons volledige MVO-beleid is weergegeven in ons MVO-rapport.

Duurzame IT partner
ARP is daarom jouw partner op het gebied van duurzame IT. We geven 
advies en verzorgen de levering, de inrichting en het onderhoud van 
beveiligde netwerken, datacenters, hybride werkplekken, vergaderkamers 
en printomgevingen. Duurzame bedrijfsvoering is onlosmakelijk 
verbonden met ARP. De innovatieve en duurzame IT oplossingen zorgen 
ervoor dat jij je kunt focussen op je core business. 

4 5

https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/sustainability?utm_source=referral&utm_medium=ebookmvo
https://img06.en25.com/Web/BechtleLogistikServiceGmbH/%7Bafe16765-c6c7-420b-867c-7500cb7ff752%7D_2021-10-14_Glossy_ARP_(definitief).pdf
https://www.arpsolutions.nl/over-arp/mvo?utm_source=referral&utm_medium=ebookmvo


Samen zetten we alles op alles om bij te dragen aan een beter 
milieu en ons in te zetten voor de belangen van onze klanten, 
medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij. Dat zie je 
terug in onze dienstverlening. Met ons MVO beleid zetten we 
stappen om onze directe én indirecte impact op de planeet te 
verminderen. Wanneer je voor een DAAS oplossing kiest krijg 
je automatisch toegang tot onze Replay Services, maar ook 
daarbuiten kun je kiezen voor duurzame oplossingen. We denken 
met je mee om de beste, duurzame oplossingen te vinden die 
echt bij jouw bedrijf passen. 

 Duurzaamheid voorop. 

 Duurzame energie 

De volledige dienstverlening van ARP wordt, net als 
de werklocaties, gevoed door duurzame energie. We 
maken gebruik van zonnepanelen en Nederlandse 
windenergie voor onze energievoorziening.

 ARP milieustraat 

In de ARP milieustraat wordt afvalmateriaal zoveel 
mogelijk verwerkt tot herbruikbare grondstoffen 
voor andere bedrijven. Zo werken we toe naar 
een circulaire economie en verminderen we de 
hoeveelheid afval.

Met ons samenwerken? 
Dan maak je automatisch gebruik van deze duurzame aspecten 
van onze dienstverlening: 
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 Duurzame verpakkingslijn 

Bij ARP maken we gebruik van een groene mono-verpakkingslijn, gemaakt 
van volledig recyclebaar karton. We versturen je order met zo weinig 
mogelijk verpakkingsmateriaal.

Wil je een stap verder gaan? Naast de basisdienstverlening zijn er extra 
opties die je kunt selecteren om je order nóg duurzamer te maken:

E-Waste Compensatie
Door elektronisch afval in te zamelen en te recyclen 
maken we jouw aankopen afvalneutraal. Het 
elektronische afval is afkomstig uit landen waar 
onvoldoende voorzieningen zijn om dit te recyclen.

Consolideren goederenstromen
Bij ARP consolideren we goederenstromen. Hiermee 
bundelen we klantzendingen gebundeld om zoveel 
mogelijk in één keer te leveren. Hiermee reduceren 
we transport en CO2-uitstoot.

CO2-compensatie
Met CO2-compensatie compenseren we alle CO2-
uitstoot die niet te voorkomen is. Zo draag je 
jouw steentje bij aan een schoner milieu en een 
duurzamere omgeving.

Duurzaam transport
De weg die jouw apparaten afleggen maken we 
graag nog duurzamer. Dit doen we door schone 
voertuigen te gebruiken met nieuwe technieken 
en hernieuwbare brandstoffen, waardoor we 
luchtvervuiling tegengaan. 

Afgeschreven hardware
Verouderde of afgeschreven hardware? Die nemen 
we bij ARP voor je in. Dit doen we in samenwerking 
met duurzame partners. Zij zorgen ervoor dat de 
hardware zoveel mogelijk opnieuw wordt ingezet. 
Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het volgens de 
hoogste standaarden gerecycled.

Verpakkingsarm leveren
Het is mogelijk om een order bij ARP 
verpakkingsarm te laten leveren. De 
fabrieksverpakkingen worden dan verwijderd en 
verwerkt in onze milieustraat, waar ze volledig 
gescheiden worden en vervolgens zoveel mogelijk 
ingezet als nieuwe grondstoffen.

Reparaties
Met onze reparatiedienst repareren we jouw defecte 
apparatuur. Een reparatie verlengt de levensduur 
van een product en gaat zo verspilling tegen.
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 Hardware 

Op het gebied van hardware richten we ons bij 
ARP op het beperken van de CO2-voetafdruk van 
primaire apparaten. Om dit te realiseren, werken 
we samen met betrouwbare partners met een vergelijkbaar beleid op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De hardware 
is afkomstig van de merken Apple, HP, Lenovo en Samsung. Het inruilen 
van verouderde apparatuur is eenvoudig met onze Replay Services, 
waarbij we zoveel mogelijk verouderde hardware recyclen tot nieuwe 
grondstoffen. Waar mogelijk repareren we hardware om de levensduur 
van de apparatuur te verlengen.

 Logistiek 

We analyseren de volledige levenscyclus van onze 
DAAS oplossing: van implementatie tot het einde van 
het contract. Op deze manier stellen we vast hoeveel 
CO2 er gedurende dit traject uitgestoten wordt. We 
werken zoveel mogelijk samen met logistieke partners 
die weinig tot geen CO2 uitstoten of dit compenseren.

 Verpakking 

Ook de verpakking is een belangrijk onderdeel van de 
Replay Services. We maken gebruik van milieuvriendelijk karton voor 
DAAS verzendingen, innovatieve bulkverpakkingen en vervoer op eco-
pallets. De begeleidende documentatie wordt geprint op FSC-papier (ten 
minste 80% gerecycled) met behulp van HP PageWide printtechnologie 
in opnieuw gevulde cartridges met Articona inkt. We proberen de CO2-
voetprint zoveel mogelijk te beperken door duurzame keuzes te maken.

 Project Replay: 

 MVO binnen een projectmatige samenwerking 

Ons belangrijkste project op het gebied van duurzaamheid 
is Project Replay. Dit project is de stap naar een groenere 
manier van werken binnen onze DAAS oplossing. Project Replay 
dient om de impact op klimaatverandering te verminderen, 
inzicht te krijgen in onze CO2-voetafdruk en ons werkproces te 
verduurzamen. Zo brengen we onze CO2-voetafdruk per product 
in kaart aan de hand van verschillende componenten die impact 
hebben op CO2-emissies. Daarnaast kopen we koolstofcredits 
in om de onvermijdelijke emissies te compenseren. Deze credits 
worden besteed aan klimaat- en ontwikkelingsprogramma’s over 
de hele wereld.

Replay Services, onderdeel van Project Replay, kunnen als additionele 
service toegepast worden bij onze DAAS oplossing. Onze Replay Services 
dragen op milieuvriendelijke en AVG-conforme wijze zorg voor jouw 
legacy IT.
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 Onze partners 

 op het gebied van 

 duurzaamheid. 

Werken aan een duurzamere wereld doen we niet alleen. 
Daarom werkt ARP samen met diverse partners die waarde 
hechten aan het milieu en de toekomst van de aarde. Denk 
aan samenwerkingen met non-profitorganisaties die via 
internationale projecten de CO2-uitstoot verminderen. Deze 
projecten hebben thema’s zoals energiebesparing, hernieuwbare 
energie en bosaanleg- en behoud. Onze partners voldoen niet 
alleen aan de Gold Standard, maar ook aan aanvullende vereisten 
op sociaaleconomisch vlak.

Op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen 
werken we samen met de volgende partners:

 Milgro 

Milgro is een technologiebedrijf dat natuurlijk kapitaal 
managet. Ze stellen bedrijven in staat een duurzame 
omgang met grondstoffen te integreren in de bedrijfsvoering. Dankzij de 
gebruikte technologie zorgt Milgro voor een vereenvoudigd, efficiënt en 
effectief afvalproces.

Verwerking van afval bij ARP wordt door Milgro gedaan. Zij analyseren 
onze afvalstromen en samen werken we naar een circulaire economie 
toe. Zo ontstaat er steeds minder afval en ontstaan er steeds 
meer grondstoffen. Met behulp van een geoptimaliseerd afval- en 
grondstoffenmanagement systeem verbeteren we dit proces continu.

 Europress 

Europress helpt klanten in hun ambities voor 
een circulaire economie met baanbrekende oplossingen voor 
afvalbeheer. Zo kunnen verpakkingen en verouderde of defecte 
producten gerecycled worden tot nieuwe materialen die andere 
bedrijven kunnen gebruiken. Europress helpt bedrijven om 
hun afvalbeheer te optimaliseren en tegelijkertijd het milieu te 
beschermen.

Onze milieustraat, op de locatie Withuisveld, 
wordt ook door Europress verzorgd. Hier 
verwerken we afvalmateriaal tot herbruikbare 
grondstoffen voor andere bedrijven.
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 European Lighting Projects BV 

European Lighting Projects BV helpt bedrijven om 
duurzamer te worden met kwalitatieve verlichting. Ze adviseren bedrijven 
over de verlichtingsmogelijkheden en verzorgen de volledige levering en 
installatie.

Op het gebied van verlichting is European Lighting Projects onze go-to 
partner. Op al onze locaties is de conventionele verlichting vervangen 
door ledverlichting. Hierdoor verbruiken we minder energie, reduceren 
we de CO2- en stikstofuitstoot, voldoen we aan de wet-en-regelgeving en 
verbeteren we de prestaties en het welzijn van onze medewerkers.

 Closing the Loop 

Closing the Loop is een dienst voor afval-neutrale ICT. 
Ze helpen bedrijven bij afvalcompensatie door elektronisch afval in te 
zamelen en afval te recyclen voor ieder nieuw apparaat. Veel van het 
elektronische afval komt uit landen waar onvoldoende infrastructuur is 
om dit te recyclen, waardoor de dienst een positieve impact heeft.

Al sinds 2019 is Closing the Loop een partner van ARP. Door het 
inzamelen en recyclen van elektronisch afval maken we nieuwe aankopen 
afval-neutraal. Regelmatig vragen klanten naar afval-neutrale aankopen 
en zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deze dienst.

 DS 80 verpakkingsmaterialen 

DS 80 is toonaangevend als het gaat om kennis 
over verpakkingen, verpakkingsconcepten en verpakkingsprocessen. Ze 
bieden een breed scala aan verpakkingsmaterialen om de interne en 
externe logistiek van bedrijven te verbeteren, waaronder een groene lijn.

Ons verpakkingsmateriaal vertrouwen wij aan DS 80 toe. Zo maken we 
gebruik van hun groene mono-verpakkingslijn van volledig recyclebaar 
karton. Daarnaast ondersteunt DS 80 ons met slimme oplossingen om 
minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, groenere oplossingen te 
vinden en deels verpakkingsarm te leveren.

 City Hub 

City Hub verzorgt groene stadsdistributie met een slim 
magazijn aan de rand van de stad. De logistiek van het bedrijf zorgt voor 
een groenere en voordeligere distributie van producten.

Samen met City Hub draaien we een pilot waarbij we 100% elektrisch 
leveren in Maastricht. City Hub rijdt uitsluitend met elektrisch vervoer 
en bundelt de leveringen, waardoor luchtvervuiling wordt tegengegaan. 
Alle orders van een klant worden geconsolideerd, zodat ze met één stop 
op één locatie geleverd kunnen worden. In totaal leverden we al 5000 
pakketjes in Maastricht voor twee verschillende klanten tijdens deze pilot. 
Het doel is om de meeste pakketten in de toekomst op deze duurzame 
manier te leveren.
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 Projectmanagement 

Bij project management zorgt ARP ervoor 
dat het volledige servicetraject vlekkeloos 
verloopt. Een van onze deskundige 
projectmanagers neemt de leiding en 
bewaakt de deadlines, het budget en de 
doelstellingen. In het servicetraject is er 
oog voor de medewerkers van je bedrijf en 
doen we er alles aan om te verzekeren dat 
ze in een prettig klimaat werken.

 On-Site IT Services 

Naast het verzorgen van de levering van apparatuur, kunnen we ook 
volledige werkplekken inrichten. We bieden ondersteuning voor de 
gebruikers bij een migratie, om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar 
werk stressvrij kan blijven doen met de nieuwe apparatuur of software. 

 Supply Chain 

ARP zorgt ervoor dat alle producten op 
de juiste locatie geleverd worden. Hierbij 
proberen we zoveel mogelijk te bundelen 
en elektrisch vervoer te gebruiken, om zo 
luchtvervuiling tegen te gaan. Ook qua 
verpakkingen denken we aan het milieu 
door groene keuzes te maken en zo weinig 
materiaal te gebruiken. Bedrijven kunnen 
voor verpakkingsarme leveringen kiezen.

 In-House IT Services 

ARP verzorgt de apparatuur voor zowel 
kleinschalige als grootschalige projecten. 
Onze apparatuur komt van betrouwbare 
partners met een oog voor duurzaamheid. 

 Duurzaamheid in onze 

 aanvullende diensten. 

ARP voorziet bedrijven tevens in allerlei aanvullende diensten: 
van projectvoorbereiding tot nazorg. Ook in deze aanvullende 
diensten speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een 
belangrijke rol.

Hier lees je hoe je focust op de groei van je bedrijf met services 
van ARP en wat er mogelijk is qua oplossingen op maat.
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 Customer Services 

Onze klantensupport helpt bedrijven 
in meerdere talen bij onverhoopte 
moeilijkheden. We blijven in gesprek en 
lossen problemen zo snel mogelijk op met 
onze vaste servicepartners. Waar mogelijk 
repareren we apparatuur, om verspilling 
van grondstoffen tegen te gaan.

 Repair 

Onze gecertificeerde engineers repareren 
apparatuur snel en vakkundig. Zo 
ondervindt een bedrijf zo weinig mogelijk 
hinder en kan apparatuur langer gebruikt 
worden. Het repareren van apparatuur 
voorkomt vroegtijdige vervanging en 
daarmee onnodige verspilling van 
materialen. 

 Service Delivery Management 

Om een perfecte servicebeleving te verzorgen, staat ARP ook tijdens en 
na de implementatie van diensten en producten klaar voor je bedrijf. We 
optimaliseren de serviceprocessen voortdurend om de impact op het 
milieu zo laag mogelijk te houden.

 Wil je weten welke 

 aanvullende diensten 

 we precies aanbieden? 

Ga dan naar de Service Hub of download meteen ons e-book:  
‘Alle IT onder één dak met ARP als servicepartner’.
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 Niels Pauel 

Teamleider Outside Sales

+31 (0)6 - 118 85 838
niels.pauel@arp.com

Meer weten? Kijk op arpsolutions.nl

 Kies voor 

 duurzaam met ARP. 

Zie jij ook dat duurzaam ondernemen geen optie meer is, maar 
een noodzaak? We denken graag met je mee over de beste, 
duurzame oplossing binnen jouw organisatie. 

Neem contact op met …. Of laat een terugbelverzoek achter.
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