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VOORWOORD

ONZE MVO-PIJLERS
Bij EEGA Groep combineren we drie verschillende MVO-pijlers: Mens & Maatschappij, Milieu & Leefomgeving en Bedrijfsvoering & Klantwaarde. Door deze te
combineren ontwikkelen we ons bedrijf op een duurzame wijze naar de toekomst. De balans tussen deze MVO-pijlers is belangrijk en stellen we daarom centraal in
onze bedrijfsvoering.

Buitengewoon Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is wat we bij EEGA Groep doen én waar we voor staan.
Aan de hand van drie MVO-pijlers (Mens & Maatschappij, Milieu & Leefomgeving en Bedrijfsvoering & Klantwaarde) proberen

1. Mens en Maatschappij

we op maatschappelijk vlak verschil te maken. Dit laten we terugkomen in verschillende aspecten binnen onze (dagelijkse) werk-

We zijn duurzaam inzetbaar en maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld door een wekelijks online sportmoment te organiseren

zaamheden. In dit MVO Jaarverslag laten we je graag zien hoe wij Buitengewoon Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

en het sponsoren van een schaatstalent. Samen ontwikkelen we buitengewoon.

Als EEGA Groep voelen we niet alleen verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen.

Veel leesplezier!

Sietze Henstra

2. Milieu en Leefomgeving
Tijdens onze beslissingen en dagelijkse werkzaamheden houden we rekening met het milieu en de leefomgeving. Zo werken we
samen aan een betere wereld.

Algemeen Directeur

3. Bedrijfsvoering en Klantwaarde
We doen er alles aan om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen. Dit doen we bijvoorbeeld door onze medewerkers te
ondersteunen en faciliteren bij hun persoonlijke professionele ontwikkeling en ze de mogelijkheid te geven om hybride te werken.

MVO Jaarverslag 2021
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PIJLER 1:
MENS EN MAATSCHAPPIJ
Duurzame inzetbaarheid
Wekelijks online sportmoment
Bij EEGA Groep zijn we in 2020 – mede door corona - begonnen met een online
sportmoment. In 2021 hebben we hier een wekelijks terugkerend item van
gemaakt. Tientallen medewerkers waren iedere dinsdagochtend actief bezig
tijdens het online sportmoment. Het leverde hilarische Microsoft Teams-beelden
op: van hardlopende collega’s in hun werkkamer tot rustgevende yogasessies
op een matje.

Beweegroutes bedrijventerrein Kloosterlanden
Vanuit verschillende bedrijven rond bedrijventerrein Kloosterlanden werden er in september 2021 beweegroutes
gerealiseerd: de rode, blauwe en gele. Wandelen tijdens de pauze werd hiermee een stuk aantrekkelijker. Vrijwel alle
medewerkers van EEGA Groep deden hier tijdens hun pauze aan mee. Een deel deed dit zelfs fanatiek vanuit huis.
Het ging om een challenge tussen de verschillende bedrijven. Per challenge waren er punten te verdienen. Deelnemers konden foto’s aanleveren van hun wandeling en er was zelfs een prijs aan verbonden.
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Investeren in ontwikkeling en opleiding
Als EEGA Groep investeren we jaarlijks in opleiding van ons personeel.
Dit ter aanvulling van hun werkzaamheden: samen ontwikkelen we
daarmee buitengewoon. Medewerkers kunnen hier zelf aanvraag naar

i-Talent: persoonlijke ontwikkeling

doen. Op basis hiervan wordt bekeken of de betreffende opleiding past

en duurzame inzetbaarheid

binnen het beleid van EEGA Groep en of niet alle collega’s dezelfde

Dit realiseren we met het Performance

opleiding willen volgen.

Management Platform i-Talent. We laten
medewerkers nadenken over hun eigen
ontwikkeling. Hou houd je bijvoorbeeld je ‘worklife balance’, hoe zorg je ervoor dat je goed in
je vel zit of hoe geef je vorm aan je duurzame
inzetbaarheid? Het komt allemaal ter sprake.

Hartstocht: kom in beweging voor je hart
In april 2021 liepen medewerkers van EEGA Groep voor de
Hartstocht. Het totale bedrag dat hiermee werd opgehaald:
€ 2.597,30!
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Maatschappelijke
betrokkenheid

Sponsoring SV Batavia Lelystad
Mens & Zo sponsort momenteel een vrouwenteam van voetbalclub SV Batavia ‘90
uit Lelystad. Mens & Zo betaalt een sponsorbijdrage aan de betreffende ploeg. In het
verleden heeft Mens & Zo een mannenteam gesponsord, maar doordat er binnen Mens
& Zo alleen maar dames werken is de overstap gemaakt naar een vrouwenteam.

Sponsoren Eline Jansen: jong schaatstalent uit Deventer
Als EEGA Groep sponsoren we het jonge schaatstalent Eline Jansen. Zij komt oorspronkelijk uit Deventer en is volop bezig haar doelen te bereiken. Eline’s grootste
doel? Goud op de Olympische Spelen. Eline is geboren met een fysieke beperking aan beide heupen. Bij de geboorte ontbrak haar linker heupkom en was haar
rechterheup uit de kom. Dat ze nu op hoog niveau kan sporten leek toen allesbehalve vanzelfsprekend. De samenwerking die tussen EEGA Groep en Eline tot stand
is gekomen, is daardoor niet geheel toevallig. Eline’s doorzettingsvermogen om zichzelf buitengewoon te ontwikkelen, sluit volledig aan op de waarden waar wij als
onderneming met Social Impact voor staan. Momenteel schaatst Eline voor team Van Ramshorst en volgt ze een opleiding tot fysiotherapeut in Enschede.

Deze club bevindt zich in de regio waar Mens & Zo werkzaam is.
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NL Doet
Als EEGA Groep doen we jaarlijks mee aan NLdoet. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen.
Bij EEGA Groep doen we met het gehele bedrijf (inclusief deelnemers) mee.

Sponsoring jong ondernemers van Cugine Cizza Fritta
De tieners van medewerker Will Nuruwe hebben een eigen onderneming opgericht:
Cugine Pizza Fritta. Waan je in Napels door te genieten van deze heerlijke Pizza Fritta.
Laat je verrassen door de knapperige buitenkant en de heerlijk gevulde binnenkant.
Authentiek Napolitaans en nieuw in Nederland. Als EEGA Groep sponsoren we de
tieners graag. Cugine Pizza Fritta verkoopt deze handsnack vanuit een foodtruck op
verschillende festivals.
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PIJLER 2: MILIEU EN LEEFOMGEVING
Duurzaamheid
Bij EEGA Groep doen we er zo veel mogelijk aan om de wereld leefbaarder te maken. Het belang van duurzaamheid staat bij ons dan ook hoog aangeschreven.
Hoe we duurzaamheid binnen het bedrijf vormgeven? Door:
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elektrische auto’s

De energiezuinige
verlichting

Het klimaatsysteem in
het bedrijfspand
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PIJLER 3:
BEDRIJFSVOERING EN
KLANTWAARDE

Hybride werken
Sinds het begin van de coronapandemie werken we bij EEGA Groep hybride. Tegenwoordig behoort
dit nog steeds tot de mogelijkheden. In de praktijk betekent dit dat medewerkers de helft van de
werkweek vanuit huis werken en de andere helft vanuit kantoor. Voor onder meer het versterken van
het samengevoel en afspraken of vergaderingen komen ze naar kantoor, terwijl administratief werk
voornamelijk vanuit huis gebeurt. Hiermee creëren we een perfecte werkbalans.
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