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Algemene MVO-beleidsverklaring 
 
Tuijtel is een grafisch bedrijf gespecialiseerd in 
duurzaam geproduceerd kwaliteitsdrukwerk in geniete, 
garenloze of genaaide uitvoering. Het is een 
familiebedrijf van middelgrote omvang dat vrijwel alle 
grafische disciplines onder één dak heeft verenigd. 
 
Het uitgebreide, moderne machinepark bestaat niet  
alleen uit druk- en printfaciliteiten, maar ook uit een 
goed geoutilleerde binderij inclusief voorraadbeheer en 
distributie. Ook beschikt Tuijtel over een eigen 
ontwerpstudio en dienstverlening op het gebied van 
fotografie, lithografie en crossmedia. 
 
Zich bewust van haar maatschappelijke verantwoor-
delijkheid voor de leefomgeving en de mogelijke risico’s 
die verbonden zijn aan de productieactiviteiten, spant 
Tuijtel zich in om de risico’s van haar bedrijfsactiviteiten 
waar mogelijk te reduceren of te nihileren en haar 
managementsystemen voor kwaliteit, arbo, milieu en 
informatiebeveiliging continu te verbeteren. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
staat hoog in het vaandel. Zowel de uit ons beleid 
voortvloeiende concrete doelstellingen als te nemen 
maatregelen zijn beschreven in ons MVO-programma. 
De middelen die nodig zijn om onze doelstellingen te 
bereiken worden door de directie ter beschikking 
gesteld. Jaarlijks wordt de werking van onze 
managementsystemen beoordeeld door de directie. 
 
De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze 
medewerkers, opdrachtgevers, bezoekers en derden is 
gewaarborgd, zodat zij niet worden blootgesteld aan 
onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en 
geweld. 
 
Voor een minimale milieubelasting richt Tuijtel zich met 
name op de onderscheidende compartimenten bodem, 
lucht en water. Dit betreft zowel organisatorische als 
technische maatregelen, zoals milieuvriendelijke inkoop 
en beperking van de hoeveelheid afval. 
In het kader van spaarzaam omgaan met de 
grondstoffen voor papier, streeft Tuijtel ernaar dat deze 
uit verantwoord beheerde bossen komen. Dit sluit 
ongeoorloofd kappen uit en stimuleert herbebossing in 
sociaal en ethisch verantwoorde omstandigheden. 
 
Tuijtel biedt de mogelijkheid om gecertificeerd 
klimaatneutraal druk- of printwerk te laten produceren. 
Dit betekent dat de CO2-uitstoot die vrijkomt honderd 
procent gecompenseerd wordt via duurzame projecten 
elders in de wereld. Tuijtel stelt alles in het werk zelf te 
komen tot een geheel klimaatneutrale footprint.

 
 
 
Ook de borging van informatie en privacy zien wij als 
een belangrijk onderdeel van MVO. Zowel onze 
opdrachtgevers (en hun relaties) als onze medewerkers 
garanderen wij (aantoonbaar) de beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid van hun data en dat 
hierover zorgvuldige communicatie plaatsvindt. De 
‘Verklaring van Toepasselijkheid’ is voor iedere 
belanghebbende opvraagbaar via onze KAM-manager. 
 
Op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, 
milieu en informatiebeveiliging leven wij in ieder geval de 
voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving na. 
De belangrijkste voor ons zijn de Arbowet, 
Arbocatalogus Grafimedia, Wet Milieubeheer, het 
Activiteitenbesluit, de PGS 15, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de 
Telecommunicatiewet en de FSC en PEFC sociale 
criteria in de Chain of Custody. 
 
Voor een succesvolle invoering en handhaving van de 
managementsystemen wordt van alle medewerkers 
een actieve inbreng en bijdrage verwacht om de 
voorgenomen acties in de praktijk te brengen. Deze 
beleidsverklaring is daarom aan alle medewerkers 
bekend gemaakt en toegelicht. 
 
Naast een open en vertrouwelijke relatie met de 
medewerkers van het bedrijf, alsmede het bieden van 
een veilig en gezond werkklimaat, zal de directie ook 
streven naar een harmonieuze relatie met haar 
omgeving. 
 
Deze beleidsverklaring staat op onze website en is 
toegankelijk voor geïnteresseerden. 
 
Aldus opgesteld,  
 
op 31 juli  2018 te Hardinxveld-Giessendam en voor 
akkoord ondertekend door de rechtsgeldig 
directievertegenwoordiger van: 
 
Grafisch Bedrijf ADR. Tuijtel B.V. en 
Excellent Crossmedia Concepts B.V. 
 
 
 
 
 
A.A.M. Tuijtel 
Algemeen directeur 


