De MVO missie
van Kunstmin
We zijn een podium voor alle Drechtstedenaren. We werken actief aan een gevarieerde en
inclusieve samenstelling van ons publiek, onze leveranciers en organisatie. Samen met tal van
maatschappelijke organisaties in de regio produceren we programma’s voor de inwoners van
deze regio. Dit zijn kunst en cultuurprogramma’s en lokale programma’s over actuele thema’s.
We zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de
maatschappij en willen hierin zorgvuldig handelen. Dit doen wij door duurzaamheid steeds
verder te integreren in onze organisatieprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes
en zoeken we een goede balans tussen mens,
planeet en resultaat. We zetten steeds weer
stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze organisatie vorm en
inhoud te geven.
We leveren een bijdrage aan onze maatschappelijke doelen door werkplekken aan te bieden
aan vrijwilligers als publieksbegeleider en als
deelnemer aan een van onze netwerken.
Kunstmin werkt samen met scholen in de regio
aan educatieve programma’s en we zijn een
leerbedrijf voor studenten.
We werken continu aan het verminderen van
de milieubelasting en aan het vergroten van het
duurzame karakter van ons bedrijf. Dat doen
we door actief te streven naar het verminderen
én reclyclen van afvalstromen en ons verbruik
van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

Kunstmin koopt zoveel mogelijk verantwoorde
producten, biologisch en fairtrade. We hanteren
een duurzaam inkoopbeleid.
Naast de financiële impact kijken we ook naar
de sociale impact van het product, en de
impact ervan op het milieu. De eventuele
negatieve impact proberen we zoveel mogelijk
te beperken.
We maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product
en hoe we de kwaliteit bewaken.
We blijven actief op de hoogte van
MVO-ontwikkelingen.
We hebben een Green Team opgericht dat
zorgdraagt voor naleving van de afspraken
rondom MVO en dat het proces bewaakt. We
informeren ons publiek, onze stakeholders,
onze medewerkers en onze leveranciers actief
over al onze MVO activiteiten en onze producten
op onze Schouwburg locatie.

