Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda. MVO staat voor duurzaam
ondernemen mét aandacht voor maatschappelijke belangen: de zogenaamde 'people, planet,
profit'. Een belangrijk bewustzijn. De wereld om ons heen wil weten hoe een bedrijf/organisatie
staat in de maatschappij.
MVO- of duurzaamheidsverklaring Lingehaven
Gemeente Gorinchem heeft MVO-beleid. Lingehaven sluit daar als onderdeel van de gemeente
uiteraard bij aan. Samen met de veerdienst Riveer vormt Lingehaven één team. Riveer heeft als
doelstelling om te slag te gaan maken naar een geheel elektrische veervloot. Daar is dus veel groene
ontwikkeling en innovatie gaande. Riveer heeft sinds 2018 een elektrische auto. Lingehaven en
Riveer zien ook een eigen verantwoordelijkheid om na te denken en te innoveren op het gebied van
groen. Wij werken aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame
karakter van ons bedrijf.
Een actieve bijdrage leveren aan het informeren van onze gasten over de omgeving met oog voor
natuur en milieu: promotie middels fietsroutes, Rondje Pontje, fietsverhuur, kano verhuur,
wandelroutes in en rond de stad. En wie als tegenprestaties vuil vist in de haven, hoeft bij de
Lingehaven geen kajakhuur te betalen. Wij leveren vuilniszak, prikkers en handschoenen.
Scholen en leerlingen bieden wij vakinhoudelijke informatie, leerlingen/studenten onderzoeken bij
ons soms ontwikkelingen, veranderingen, stellen vragen en nemen interviews af. Wij heten deze
jonge mensen welkom en laten ze bij ons kijken. Wij zien het belang van
klanttevredenheidsonderzoek, veiligheidsonderzoek of andere belangrijke thema’s en voeren dat
met enige regelmaat uit of laten dat doen.
Gemeente Gorinchem heeft uiteraard een inkoopbeleid waarin duurzaamheid een duidelijke plaats
heeft. In de visie van de stad omschrijft de gemeente Gorinchem dat ze wat betreft duurzaamheid in
de voorhoede wil zitten. Wij sluiten daar als afdeling Lingehaven en Riveer natuurlijk bij aan. Het is
een doorlopende zaak en iets om blijvend oog voor te hebben. Waar mogelijk richten we ons op
goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheidsen/of sociaal keurmerk.
Regionaal is een belangrijk begrip. Diensten en goederen die in de buurt geleverd kunnen worden,
verminderen het gesleep met producten en diensten en ondersteunen wij graag. Dat is goed met het
oog op duurzaamheid én ook voor de omgeving in sociaal opzicht. De eigen omgeving is belangrijk
voor een bedrijf dat midden in de samenleving staat. Betrokkenheid is van wezenlijk belang voor een
gezond functionerende Lingehaven in hartje binnenstad en de veerdiensten van Riveer.
Op gebied van water, electra, energie, afvalreductie en -scheiding, brengen we al onze voorzieningen
nauwkeurig in kaart en kijken per punt hoe we verder kunnen “vergroenen”. Door alles inzichtelijk te
maken, maak je de weg vrij om aan het roer te gaan zitten en beter en actief te sturen op
duurzaamheid en groen.
We bewaken de continuïteit van ons bedrijf, met oog voor duurzaamheid en een gezond werkklimaat
en sturen daarop. En dit doen we samen met onze gasten, werknemers, leveranciers en partijen
waar wij mee werken.
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