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Bedrijfsprofiel
Regardz Hospitality Group werd in
1982 opgericht door Job Heilijgers.
Intussen is het bedrijf in eigendom
van de families Van Bussel en
Heilijgers. Vanaf 1 januari 2013 zijn
Luc van Bussel en Michiel Heilijgers de
gezamenlijke bestuurders van Regardz
Hospitality Group. In de afgelopen
jaren heeft Regardz Hospitality Group
drie kernactiviteiten ontwikkeld.
(1) OneMeeting is de primaire 		
kernactiviteit van Regardz Hospitality
Group. OneMeeting is een internationale,
onafhankelijke intermediair in de MICEbranche en biedt totaaloplossingen voor
alle soorten bijeenkomsten.
(2) Regardz Hospitality Group is daarnaast
een exploitant van elf eigen locaties:
twee hotels, twee event centers, drie
congrescentra en vier vergadercentra
vormen het Nederlandse exploitatiebedrijf
van Regardz Hospitality Group.
(3) NewHospitality B.V. is een advies- en
consultancybedrijf binnen het domein
van gastvrijheid, dienstverlening en
cultuurontwikkeling.

Visie

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bedrijven,
organisaties en alle mensen die erbij betrokken zijn.
Regardz Hospitality Group is de gastgever voor alle
bijeenkomsten. Wij willen graag alles regelen voor
onze klanten. Het is onze passie en ambitie. Wij
geloven in de kracht van onze collega's en zullen
nooit vergeten dat zij het verschil maken.

Missie
De missie van Regardz Hospitality Group is mensen
samen te brengen die elkaar persoonlijk willen
ontmoeten voor een training, een opleiding, een
vergadering, een congres, een feest of een andere
bijeenkomst. Wij willen dit graag voor iedereen
regelen. De wensen van de klant en de gast staan
hierbij centraal. Wij zullen - samen met de klant de beste oplossing ontwikkelen en proberen altijd

5. 		Verrasvast: het vermogen om verwachtingen

en relaties maken Regardz Hospitality Group

		voortdurend te overtreffen.

dagelijks bewust van de centrale verbindingsrol

6. 		Verwenzaam: het vermogen om harten te 		

tussen alle partijen. In deze centrale rol wil

		verwarmen.

Regardz Hospitality Group haar stakeholders

7. 		Teruglustig: het vermogen om een 			

proactief inspireren en aansporen om het

		vanzelfsprekend vervolg in de toekomst te 		

belang in te zien van een groene samenleving

		bereiken.

en een gezonde werk- en levenswijze. Met het

Kernwaarden

Deze kernwaarden vormen de basis van de

cultuurprogramma Kindest Regardz inspireert

cultuurontwikkeling en geven context aan de

de organisatie haar stakeholders over de kracht

Regardz Hospitality Group is een gastvrijheidsbedrijf

ontwikkeling van vele bedrijfsrituelen.

van hartverwarmende hospitality in een digitale

hun verwachtingen te overtreffen. Wij willen iedere
bijeenkomst uniek maken. We streven naar perfectie
om een onvergetelijke bijeenkomst te organiseren.
Want een onvergetelijke bijeenkomst is de beste
garantie voor een volgende boeking.

met een hartverwarmende bedrijfscultuur. Kindest
Regardz is de naam van het cultuurprogramma. De
kernwaarden van het cultuurprogramma zijn de

Visie op Maatschappelijk Verantwoord

‘zeven stappen naar Hartverwarmende Hospitality’.

Ondernemen

De zeven kernwaarden zijn:
1. 		Bereikrijk: het vermogen om mensen met open

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen elkaar in de

		armen te ontvangen.

toekomst blijven ontmoeten. De kracht van die

2. 		Binnenvoelbaar: het vermogen om 			

persoonlijke ontmoetingen zal nooit verdwijnen

		hartverwarmend te zijn.

en het zal nooit een digitaal gebeuren worden.

3. 		Luistergevig: het vermogen om oprechte 		

Persoonlijke ontmoetingen zijn vaak het begin

aandacht te schenken aan alles wat wordt 		

van iets nieuws. ‘Ontmoeten we vaker doen’ is

gedaan en gezegd.

onze boodschap. Wij zijn ervan overtuigd dat

4. Oplosselijk: het vermogen om van een 		

persoonlijke ontmoetingen een belangrijke

		probleem een extra service te maken.

3 - Bedrijfsprofiel

samenleving en is er een gastvrijheidscultuur
ontwikkeld die verdergaat dan de reguliere zorg
en aandacht voor de klant en gast.

MVO is voor Regardz Hospitality Group volstrekt
vanzelfsprekend. Het is de oprechte overtuiging
van Regardz Hospitality Group dat MVO een
primaire voorwaarde is voor een succesvolle en
duurzame samenwerking met alle stakeholders
binnen het huidige maatschappelijke
tijdsgewricht. De maatschappelijke
verbondenheid met de markt, klanten, gasten,
medewerkers, locatiepartners, leveranciers

4 - Bedrijfsprofiel

MVO verklaring
Scope voor FIRA

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verzorgen van vergaderlocaties en –faciliteiten door Regardz Hospitality Group B.V. (kamer van koophandel
32129469) in Nederland. Divisies Hospitalityz (de vergaderlocaties die eigendom zijn van Regardz
Hospitality Group), OneMeeting B.V. en NewHospitality B.V. zijn ook in scope voor FIRA.

We committeren ons aan:
- Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap,
de economie en de omgeving;
- Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap

Ons Commitment
Regardz Hospitality Group onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij
zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door
praktische toepassingen te initiëren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

en de omgeving;
- Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
- Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze
belanghebbenden;
- Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
- Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen,
in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
- Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van
zowel het belang als de alomvattendheid daarvan.
Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vaststellen,
een MVO-programma en managementsysteem ontwikkelen en onderhouden en voldoende middelen
beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier
actief aan bij te dragen.
Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze nog in
lijn zijn met onze toekomstvisie.
Wij zullen het FIRA Platform gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons
MVO-programma.

Amersfoort, 1 oktober 2018
Regardz Hospitality Group B.V.
CEO				CFO
Luc van Bussel				

Michiel Heilijgers

Regardz
Hospitality
Group B.V.
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MVO Programma

van de personeels- en salarisadministratie zijn
binnen onze organisatie gecentraliseerd, waarbij
een gedeelte van de uitvoerende taken in de lijn
belegd is, en vallen onder de verantwoordelijkheid
van de afdeling HR. We ambiëren een foutloze
personeels- en salarisadministratie en zien
dan ook nauwlettend toe op de juiste naleving
van wet- en regelgeving, zowel voor eigen

Het MVO-programma beschrijft de

biedt in minimaal de helft van de eigen

operationele strategie voor de meest

besloten vennootschappen minimaal één

relevante MVO-aspecten, zoals
geselecteerd voor Regardz Hospitality
Group. De uitwerking van Beleid,
Maatregelen en Certificaten die hier
worden opgevoerd is terug te vinden
in de betreffende hoofdstukken van
dit rapport.

medewerker uit de Social Return doelgroep
een passende baan aan. Daarnaast bieden we
kandidaten uit de Social Return doelgroep
desgevraagd werkervaringsplaatsen aan in
verschillende vakgebieden. Ook bieden we
studenten leerwerkplekken aan in het kader
van de beroepsopleidende leerweg (BOL)
- of beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Status: We zijn tevreden over onze
inspanningen voor - en samenwerking met

Werk voor Kwetsbare
Groepen (Social Return)

- in- en externe partijen op het gebied van

heb je geen perfect CV voor nodig, dat kunnen
net zo goed mensen zijn die een tijd langs de
zijlijn hebben gestaan of een arbeidsbeperking
hebben. Social return komt binnen Regardz
Hospitality Group vooral tot uiting in de
elf eigen locaties. We zijn welwillend om
mensen kansen te bieden, omdat we weten
hoe belangrijk werk is: het biedt mensen de
kans onderdeel uit te maken van een sociale
omgeving.
Doelstellingen: Regardz Hospitality Group

verplichtingen
Status: Onze HR procedures worden door alle
partijen binnen onze organisatie goed nageleefd,
eenieder weet wat de verwachtingen en eisen zijn
en handelt daar ook naar.

Ambitie: Onze ambitie is om een vitaal,
duurzaam inzetbaar medewerkersbestand te
hebben. Een groot deel van onze medewerkers is
fysiek actief gedurende een (zware) werkdag, er
wordt vooral veel gelopen en getild, waardoor zij
op langere termijn lichamelijke klachten kunnen
ontwikkelen.
Doelstellingen: Een verzuimpercentage bereiken
van lager dan 6%, een meldingsfrequentie
lager dan 1 en een gemiddelde
medewerkerstevredenheid, alsmede gemiddelde
werksfeerbeoordeling van minimaal 7,5.
MVO-maatregelen: Inzetbaarheid en
ontwikkeling
Status: Kijkend naar de vitaliteitscijfers (verzuim,
medewerkertevredenheid en werksfeer)

Salarissen en arbeidsvoorwaarden
de aardigste werkgever van Nederland worden,

zouden kunnen geven, om er nog succesvoller

zijn en blijven. Daartoe is het onder andere

in te worden.

van belang om een eerlijk en transparant

kunnen we voorzichtig concluderen dat ons
medewerkersbestand vitaal en duurzaam
inzetbaar is. In 2019 zullen we aan de slag gaan
met een vitaliteitsbeleid, om onze medewerkers
ook in de (nabije) toekomst duurzaam inzetbaar
te houden.

arbeidsvoorwaardenbeleid te hanteren. We
volgen de Horeca cao, die algemeen verbindend
is verklaard, en conformeren ons dan ook aan de
daarin overeengekomen bepalingen ten aanzien
van onder andere functie-indeling, inschaling,

Arbeid

loontabellen, werktijden en pensioenopbouw.

Milieu

Ter aanvulling op de Horeca cao hebben we een
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

gedrag en motivatie en zijn of haar match met
van worden als zij anderen blij maken. En daar

MVO-maatregelen: Contracten en sociale

inhoud en gestalte, en met name structuur, aan

vooral naar iemands persoonlijkheid, houding,
onze cultuur. Wij zoeken mensen die er blij

Beleid: HR Handboek

Ambitie: Regardz Hospitality Group wil graag

mensen graag kansen. Dus ook mensen die
Omdat ‘willen’ altijd het begin is, kijken we

voldoen aan wet- en regelgeving.

Social Return. We beseffen dat we er nog meer

Ambitie: Regardz Hospitality Group biedt
een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Doelstellingen: Doelstelling is om 100% te

opleidingen.
MVO-maatregelen: Social Return

Mensenrechten

medewerkers als voor uitzendkrachten en zzp’ers.

Duurzame Inzetbaarheid en
Ontwikkeling

Eerlijke Arbeidsrelaties
Ambitie: Bij Regardz Hospitality Group zijn
in totaal ca. 250 medewerkers werkzaam.
Alle medewerkers, van oproepkrachten tot
fulltimers, hebben een arbeidsovereenkomst
met Regardz Hospitality Group of één van de
onderliggende besloten vennootschappen en
zijn dus rechtstreeks bij onze organisatie in
dienst. Tijdens drukke dagen of evenementen
worden er als aanvulling op onze eigen
medewerkers uitzendkrachten of zzp’ers
ingezet. De processen die onderdeel uitmaken

Doelstellingen: Een eerlijk en transparant
arbeidsvoorwaardenbeleid, met 100%
inachtneming van wet- en regelgeving (o.a.
Horeca cao).
Beleid: HR Handboek
MVO-maatregelen: Salaris en
arbeidsvoorwaarden
Status: We ervaren het als positief dat er sinds
1 januari 2018 weer een horeca cao van kracht
is, nadat de horecabranche jarenlang in een
cao-loze periode verkeerde. Het toepassen van
een algemeen verbindend verklaarde cao brengt
uniformiteit binnen de branche met zich mee
en daarmee is er minder risico op onderlinge

Circulaire Economie
Ambitie: Regardz Hospitality Group heeft
de ambitie om een duurzame en circulaire
onderneming te worden. Rentmeesterschap was
hierbij al vanuit de vroege historie van het bedrijf
een belangrijk uitgangspunt, en is dat nog steeds
(dat wil zeggen: het bedrijf en de wereld beter
nalaten dan het was). De focus is op de lange
termijn, met een goede balans tussen people,
planet en profit.
MVO-maatregelen: Minimaliseren
papierverbruik, Maximaal hergebruik van
materialen, Duurzaam inkopen

concurrentie en scheefgroei.
7 - MVO programma
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Status: Regardz Hospitality Group is tevreden
met de behaalde resultaten. Bidfood is concreet
aan het werk om duurzaamheidskenmerken toe
te voegen aan de afnamelijsten. Op het moment
dat dit gereed is, kunnen we de huidige situatie
analyseren en een plan gaan maken voor het
vergroten van het aandeel duurzame inkoop bij
Bidfood.
Verbeterplannen: Duurzaam inkopen, Maximaal
hergebruik van materialen

Energie Efficiëntie en
Duurzame Energie
Ambitie: Het is de ambitie van Regardz
Hospitality Group om zo zuinig en efficiënt
mogelijk om te gaan met energie en zoveel
mogelijk gebruik te maken van duurzame energie.
MVO-maatregelen: Plaatsen van elektrische
laadpalen, Duurzame en energiezuinige
gebouwen, Openbaar vervoer

gebouweigenaren. De zaken die we zelf oppakken
zullen de komende jaren volledig geëffectueerd
moeten worden, met name LED-verlichting en
raamfolie. Nog niet alle locaties zijn voorzien
van elektrische laadpalen. Het is de ambitie om
binnen nu en drie jaar alle locaties te hebben
voorzien van elektrische laadpalen.
Verbeterplannen: Klimaatneutraal vergaderen,
Duurzame en energiezuinige gebouwen, Maximaal
hergebruik van materialen

MVO Promoten bij Klanten
Ambitie: Regardz Hospitality Group heeft de
ambitie om duurzaam te ondernemen. Het
aanbieden van een duurzaam aanbod aan
locaties en services voor haar klanten maakt hier
deel van uit en Regardz Hospitality Group heeft
de ambitie haar aanbod aan locaties en services
verder te verduurzamen. Hieronder verstaan we
bijvoorbeeld het beschikken over een aanbod
aan Green Key gecertificeerde locaties en de

Status: Er zijn een paar goede eerste stappen

mogelijkheid hierop online te kunnen filteren,

gemaakt, maar er zijn nog veel vervolgstappen

alsmede een aanbod aan duurzame services zoals

nodig. We zijn voor een deel afhankelijk van

'Klimaat neutraal vergaderen' of de mogelijkheid
tot het aankopen van 'gereduceerde treinkaartjes'
bij de NS.

Eerlijk zakendoen

Doelstellingen:
Aanbod OV-locaties: Regardz Hospitality Group
wil haar aanbod van locaties die uitstekend

Duurzaam Inkopen

bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer uiterlijk
per 31 december 2019 met 10% vergroot hebben.
Aanbod biologische locaties: Regardz Hospitality

Ambitie: Regardz Hospitality Group heeft de

Group wil haar aanbod van locaties waarin

ambitie om duurzaam te ondernemen. Duurzaam

gewerkt wordt met biologische producten

inkopen is daar een onderdeel van en Regardz

uiterlijk per 31 december 2019 met 10% vergroot

Hospitality Group heeft ook de ambitie om haar

hebben.

inkoop verder te verduurzamen. Onder duurzaam

Aanbod duurzame locaties: Regardz Hospitality

inkopen verstaan wij dat we naast de kwaliteit en

Group wil haar aanbod van duurzame locaties

de prijs van de dienst of het product ook aandacht

uiterlijk per 31 december 2019 met 10% vergroot

hebben voor de effecten van inkoop op het milieu

hebben.

en voor de sociale aspecten.

Verbeterplannen: Klimaat neutraal vergaderen

Beleid: Code of conduct Suppliers
MVO-maatregelen: Duurzaam inkopen
Status: Regardz Hospitality Group werkt
op dit moment samen met diverse kleinere
leveranciers met een duurzaamheidsideaal.
Deze samenwerking bevalt erg goed en Regardz
Hospitality Group gaat de mogelijkheden bekijken
om dit netwerk van leveranciers geleidelijk aan uit
te breiden.
Verbeterplannen: Duurzaam inkopen

9 - MVO programma
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Beleid
Overzicht van relevante
beleidsstukken, waarin MVOambities zijn uitgewerkt in plannen
voor realisatie en richtlijnen voor
medewerkers.

Code of conduct
Ethische gedragscode voor de medewerkers
van Regardz Hospitality Group.

MVO Programma
Code of conduct Suppliers

Het MVO-programma beschrijft de

MVO gedragscode voor leveranciers van

relevante MVO-aspecten, zoals

Regardz Hospitality Group.

operationele strategie voor de meest

Arbeid

Group. De uitwerking van Beleid,

Contracten en sociale
verplichtingen

Maatregelen en Certificaten die hier

Beschrijving: De afdeling HR voert strikte

HR Handboek voor alle medewerkers van

worden opgevoerd is terug te vinden

controles uit op de aanwezigheid van onder

Regardz Hospitality Group.

in de betreffende hoofdstukken van dit

andere een kopie van een geldig identiteitsbewijs

HR Handboek

geselecteerd voor Regardz Hospitality

rapport.

voordat zij overgaat tot het opmaken van een
arbeidsovereenkomst. Indien een nieuwe
medewerker vanwege zijn/haar nationaliteit
niet in Nederland mag werken, wordt er

Mensenrechten

geverifieerd of hij/zij beschikt over een geldige
verblijfs- en werkvergunning. De afdeling
HR ziet toe op het door de leidinggevende
uploaden van alle relevante documenten in het

Social Return

digitale personeelsdossier van de medewerker,

Beschrijving: Op onze website www.

arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst of

werkenbijregardz.nl geven we aan dat we mensen

praktijkovereenkomst. Regardz Hospitality Group

met een afstand tot de arbeidsmarkt graag

heeft contractafspraken vastgelegd met diverse

kansen bieden. We onderhouden een goede

uitzendbureaus, onder andere op het gebied van

samenwerking met lokale Werkgevers Service

aansprakelijkheid.

Punten (WSP’s) en vanuit die hoedanigheid nemen

Impact: Geen organisatierisico's ten aanzien

we onder andere minimaal twee keer per jaar deel

van wettelijke verplichtingen op het gebied van

aan door WSP’s georganiseerde Meets & Greets.

personeel.

waaronder een door beide partijen ondertekende

Als bedrijven ons benaderen omdat zij kandidaten
bemiddelen die interesse hebben in onze branche
en werkzaamheden, bieden we hier, indien
passend, mogelijkheden toe. We participeren
actief in De Normaalste Zaak, een netwerk van
MKB-ondernemers en grote werkgevers die het
‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans
krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de
arbeidsmarkt.
Impact: Regardz Hospitality Group wordt steeds
meer bekend als werkgever die mensen graag
kansen biedt en die goed te bereiken is voor
kandidaten uit de doelgroep, alsmede voor
bedrijven die hen bemiddelen.
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Inzetbaarheid en
ontwikkeling
Beschrijving: Om een vitaal, duurzaam inzetbaar
medewerkersbestand te krijgen en behouden,
is onze doelstelling om een veilige en prettige
werkomgeving te creëren. Wij willen graag weten
hoe onze medewerkers tegen onze organisatie
aankijken en daarom vragen wij hen meerdere
malen per jaar om hun mening; zo kunnen wij
betrokkenheid, sfeer en tevredenheid meten. Dit
doen we door middel van een driemaandelijkse
sfeermetingen, jaarlijks medewerkersonderzoek
12 - MVO programma

en functionerings- en beoordelingsgesprekken.

arbeidsvoorwaardenbeleid leidt tot vertrouwen

Om een veilige werkomgeving te creëren, laten

van medewerkers en daardoor tot een hogere

we eenmaal in de vier jaar de Risico Inventarisatie

medewerkerstevredenheid en een lager

& -Evaluatie toetsen door een gecertificeerde

ziekteverzuim.

Arbodienst. Wij vinden het belangrijk dat het
talent binnen onze organisatie zoveel mogelijk
kan doorgroeien en optimaal benut kan worden,
dus vullen we vacatures zoveel mogelijk in met
interne kandidaten. Op deze manier wordt het
talent behouden en groeit de organisatie van

Milieu

binnenuit.
Impact: Met deze maatregelen streven
wij naar tevreden, vitale medewerkers die
mogelijkheden hebben om intern door te
groeien. Het verzuimpercentage is momenteel
(year-to-date) 3,65%, de meldingsfrequentie is
0,87. De gemiddelde medewerkerstevredenheid
is 7,8 (Regardz Hospitality Group
Medewerkersonderzoek 2018) en de meest recent
gemeten gemiddelde werksfeerbeoordeling
(september 2018) is 7,8.

Duurzame en energiezuinige
gebouwen
Beschrijving: Onze eigen locaties The Green
Meeting Center Arnhem en Gele Kegels
Meeting Center Eindhoven zitten in een
gebouw met energielabel A. Onze eigen locatie
Planetarium Meeting Center Amsterdam is
voorzien van zonnepanelen. In onze locaties
Best Western Plus Berghotel Amersfoort,

Salaris en arbeidsvoorwaarden
Beschrijving: We hebben een eerlijk en
transparant arbeidsvoorwaardenbeleid,
waarbij we vanzelfsprekend niet ontkomen
aan verschillen tussen diverse functies en
functieniveaus. We hanteren de functieindelingsmethodiek en looninschaling conform de
Horeca cao en schalen dezelfde functies daarom
in dezelfde loonschalen in. Alle medewerkers
worden jaarlijks beoordeeld en kunnen hiermee

Best Western Plus Rotterdam Airport Hotel
en Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center
Zwolle zijn klimaatinstallaties vervangen door
energiezuiniger installaties. We hebben op een
locatie een test lopen met raamfolie die ervoor
zorgt dat er ‘s zomers minder gekoeld hoeft te
worden en 's winters minder verwarmd hoeft
te worden. We zijn in diverse locaties bezig de
verlichting te vervangen door LED-verlichting.
Impact: Met deze maatregelen streven wij
naar een significante verlaging van ons
energieverbruik.

plaats van dat het afgevoerd wordt als afval. Ook
wordt meubilair e.d. niet na vijf jaar afgeschreven
en nieuw ingekocht, maar proberen we de

Beschrijving: Onze eigen locaties en OneMeeting

levensduur te maximaliseren.

zijn allemaal gunstig gelegen en goed te bereiken

Impact: Het zijn maatregelen die een beperkte

met het openbaar vervoer. Hiermee bieden we

impact hebben, maar wél een heel goed effect

klanten, gasten en medewerkers de mogelijkheid

op het bewustzijn van de medewerkers; ze

gebruik te maken van openbaar vervoer als goed

vormen een startpunt voor méér van dit soort

alternatief voor de auto.

maatregelen.

een salarisverhoging verdienen. Om er zorg

van (wijzigingen in) arbeidsvoorwaarden altijd
gecontroleerd en geaccordeerd door de afdeling

Beschrijving: Dit houdt in: kantoormeubilair

beloond wordt, worden voorstellen ten aanzien

HR en (een lid van) de directie. Bij het wijzigen,
toevoegen of laten vervallen van een bedrijfseigen
arbeidsvoorwaardenregeling wordt de Regardz
Hospitality Group Ondernemingsraad vanuit
hun instemmingsrecht te allen tijde betrokken.
Om werkuren eerlijk te kunnen verdelen, wordt
gewerkt met een urenregistratiesysteem, waaruit
diverse rapportages kunnen worden opgeleverd.
Impact: Een eerlijk en transparant
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Impact:Hierdoor is het aantal autokilometers
van medewerkers, gasten en klanten potentieel
aanzienlijk lager.

Maximaal hergebruik van
materialen

voor te dragen dat er eerlijk ingeschaald en

Openbaar vervoer

tweedehands kopen in plaats van nieuw en
bijvoorbeeld vergaderstoelen herbekleden in
plaats van nieuwe te kopen. Bij vernieuwen van

Minimaliseren papierverbruik
Beschrijving: Offertes, facturen, aanmaningen
worden zoveel mogelijk via e-mail verstuurd.
Impact:De digitalisering van informatiestromen
heeft tot een aanzienlijke vermindering van
papiergebruik geleid.

Plaatsen van elektrische
laadpalen
Beschrijving: Op diverse locaties zijn laadpalen
geplaatst.

apparatuur zorgen wij dat het oude apparaat

Impact: Hiermee wordt de drempel om elektrisch

weer teruggaat naar de leverancier (voor het

te gaan rijden verlaagd en wordt het elektrisch

hergebruik van onderdelen e.d.). Meubilair en

rijden gestimuleerd.

andere zaken waar geen interne bestemming
voor gevonden kan worden, gaat bij voorkeur
naar een opkoper en/of kringloopwinkel, in
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Eerlijk zakendoen

Duurzaam inkopen
Beschrijving: Regardz Hospitality Group werkt al
samen met grote leveranciers die een uitgebreid
duurzaamheidsbeleid hebben:
- Bidfood (horecagroothandel);
- Lyreco (kantoorartikelen);
- Essity (papier);
- Ecolab (schoonmaakmiddelen).
Daarnaast werkt Regardz Hospitality Group
samen met diverse kleinere leveranciers met
een duurzaamheidsideaal vanuit verschillende
invalshoeken:
- De Koekfabriek (werkt met mensen met een 		
afstand tot de arbeidsmarkt);
- Twisted Jams(werken met groente en fruit dat is
afgekeurd voor reguliere verkoop);
- Plukkruidje thee (ondersteunt gehandicapte 		
kinderen in Ethiopië);
- De Pindakaaswinkel (alleen natuurlijke en 		
duurzame ingrediënten, geen palmolie).
- VSS Meat (slager met eigen slachterij en oog 		
voor inkoop van lokaal vlees en dierenwelzijn
bij haar leveranciers);
- Landwinkel en kaasboerderij de Kopermolen 		
(kaas en melk van eigen veestapel, ambachtelijk
bereid, lokaal).
Impact: Door actief in te kopen bij bedrijven die
hard bezig zijn met het afdekken van MVO-risico's
rondom de keten, draagt Regardz Hospitality
Group bij aan de algehele verlaging van MVOrisico's in de keten.
Bij de inkoop van kantoorartikelen is het aandeel
van de duurzame inkopen in 2017 gestegen naar
85%.

Gemeenschap

Verbeterplannen

Ronald McDonald
Kinderfonds
Beschrijving: Regardz Hospitality Group
is sinds 2013 de trotse partner van het
Ronald McDonald Kinderfonds. Dankzij de

Overzicht van plannen voor
verbetering van het MVO-programma:

Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd
binnen een paar minuten bij hun kind in het
ziekenhuis. We doneren jaarlijks aan dit goede
doel om zoveel mogelijk overnachtingen
te kunnen verwezenlijken voor de ouders
van zieke kinderen. Dit doen we door het
intern organiseren van sponsor-, verkoop-,
en inzamelacties. Dit ook met een duurzaam
karakter, zoals een kledingbeurs, biologisch
koken en het aanbieden van duurzame Ronald
Mc Donald Kinderfonds bestekhuizen in
restaurants. Daarnaast nemen we deel aan
sportieve events zoals de HomeRide.
Impact: Het feit dat het Kinderfonds en Regardz
Hospitality Group beide als doel hebben om
mensen letterlijk ruimte te bieden met een
prettig hospitalitygevoel, is één van de redenen

20.000 op te halen. Deze opbrengsten werden
de afgelopen jaren flink overtroffen.

Met partners het concept klimaatneutraal
vergaderen uitwerken: de CO2-uitstoot van een

Duurzaam inkopen
Regardz Hospitality Group gaat groothandel
Bidfood verzoeken om in de afname-

bijeenkomst bepalen en deze compenseren
met een investering in een duurzaam
energieproject.
Implementatiedatum: 31-12-19

overzichten op productniveau een markering
'duurzaam' toe te voegen, zodat Regardz
Hospitality Group kan kwantificeren wat
het aandeel duurzaam is in de totale inkoop
via Bidfood. Op basis hiervan kunnen we de
inkoop verder gaan sturen in de richting van
een volledig duurzaam proces.
Regardz Hospitality Group gaat de eigen
locaties verder stimuleren om zoveel mogelijk
lokale en seizoensproducten in te kopen.
Implementatiedatum: 31-12-19

Maximaal hergebruik van
materialen
Regardz Hospitality Group heeft op dit gebied
de volgende verbeterplannen:
- Bij aanschaf van nieuw meubilair (zoals 		
vergadertafels) maximaal naar circulaire 		
oplossingen kijken (duurzaam gefabriceerd 		
en circulair af kunnen breken);
- Bij aanschaf van nieuwe apparatuur 		
wordt alleen nog apparatuur met een 		

waarom er voor het Kinderfonds is gekozen.
Het gezamenlijk doel is om jaarlijks minimaal €

Klimaatneutraal vergaderen

Duurzame en energiezuinige
gebouwen
Alle locaties en het OneMeeting kantoor
volledig over laten gaan op LED-verlichting.
Alle locaties en het OneMeeting kantoor

A-label ingekocht;
- Installeren van in ieder geval een 			
composteermachine die GFT-afval uit de 		
keuken e.d. omzet in compost en op die 		
manier hergebruikt.
Implementatiedatum: 31-12-19

voorzien van raamfolie.
Alle locaties en het OneMeeting kantoor
voorzien van groene energie (zon-, wind-,
waterkracht)
Twee locaties voorzien van zonnepanelen.
Bij heronderhandeling van huurcontracten
aanvullende eisen inzake verduurzaming van
het gebouw meenemen.
Implementatiedatum: 31-12-21
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MVO-scorecard
Regardz Hospitality Group
De MVO-prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door FIRA
Sustainability beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in welke mate er sprake
is van een volwassen MVO-programma dat past bij de activiteiten en
het formaat van de organisatie, alsmede naar het ambitieniveau en de
daadwerkelijke impact.

Mensenrechten

Score

Milieu

Werk voor Kwetsbare Groepen

Circulaire Economie

ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van Hulpbronnen

Score

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie
ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Arbeid
Eerlijke Arbeidsrelaties

Score

Eerlijk zakendoen

Score

ISO 26000 klasse: Arbeidsrelaties
Duurzaam Inkopen
Beloning en Arbeidsvoorwaarden voor Personeel

ISO 26000 klasse: Stimuleren van maatschappelijke

ISO 26000 klasse: Arbeidsomstandigheden

verantwoordelijkheid

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling

MVO promoten bij klanten

ISO 26000 klasse: Persoonlijke en professionele
ontwikkeling
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ISO 26000 klasse: Stimuleren van maatschappelijke
verantwoordelijkheid
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Verificatieverklaring

Conclusie
Regardz Hospitality Group rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde
werkzaamheden concluderen wij dat de claims en informatie in het Basis MVO-rapport in het FIRA Platform
betrouwbaar is.

Samenvatting FIRA Bevindingen
We complimenteren Regardz Hospitality Group met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van
Regardz Hospitality Group B.V. (hierna Regardz Hospitality Group) heeft opdracht gegeven aan FIRA

onze bevindingen is gepubliceerd in het FIRA Platform. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste

Sustainability B.V. voor externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk

bevindingen:

Verantwoord Ondernemen, zoals weergegeven in het FIRA Platform. Deze verklaring is gebaseerd op onze
beoordeling van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven
in het Basis MVO-rapport (Basic CSR Report) en de MVO-scorecard (CSR Scorecard) van Regardz Hospitality

- Balans & Volledigheid: Er is een management aanpak geformuleerd. We moedigen Regardz Hospitality
Group aan om concrete doelstellingen toe te voegen voor alle relevante MVO-onderwerpen om 		
voortgang te kunnen monitoren. We complimenteren Regardz Hospitality Group met maatregelen 		

Group. Deze verklaring is bedoeld voor klanten en andere professioneel belanghebbenden bij de

op bijna alle relevante MVO-onderwerpen. Maatregelen betreffen social return, eerlijke arbeidsrelaties,

duurzaamheidsprestaties en kansen van Regardz Hospitality Group.

goede arbeidsomstandigheden, medewerkerontwikkeling, duurzaam gebruik van materialen en energie,
duurzaam inkopen en ondersteuning van goede doelen. We moedigen Regardz Hospitality Group aan om

De waarde van FIRA deelname ligt in de transparantie over actuele MVO-prestaties zoals
weergegeven in het FIRA Platform. Zie www.fira.nl voor inzage.

ook maatregelen toe te voegen over het aanbieden van een duurzame dienstverlening.
- Code of Conduct: Er is een bedrijfsspecifieke gedragscode beschikbaar.
- MVO-commitment: Regardz Hospitality Group heeft de standaard MVO-verklaring ondertekend en 		
onderschrijft daarmee alle MVO-principes, alsmede het commitment om voortgang te laten zien op 		

Scope
De scope voor deze opdracht is: Het verzorgen van vergaderlocaties en –faciliteiten door Regardz Hospitality
Group B.V. (kamer van koophandel 32129469), gebaseerd in Nederland. Divisies Hospitalityz, OneMeeting
B.V. en NewHospitality B.V. zijn ook in scope.

MVO-rapport: Basis

alle relevante onderwerpen. We moedigen Regardz Hospitality Group aan om een bedrijfseigen verklaring
te ontwikkelen.
Datum van uitgifte: 19 november 2018
(MVO-informatie van dit bedrijf wordt jaarlijks hertoetst)
Namens FIRA,

Regardz Hospitality Group onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en
geeft inzicht in haar ambities inzake MVO-onderwerpen zoals geprioriteerd door FIRA, inclusief management
aanpak, beleid, maatregelen en plannen.

Mw. J. Chatelain
Director Reporting and Assurance

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden
FIRA faciliteert organisaties bij het verwerken van duurzaamheidsinformatie in het FIRA Platform. FIRA
waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn met
auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele integriteit, en onafhankelijkheid. FIRA hanteert bij de
verificatie van alle claims en informatie de standaard behorende bij het Basis MVO-rapport (zie FIRA Platform
Protocol voor details). Claims en daaraan gerelateerde informatie in het FIRA Platform worden beoordeeld
op basis van de bewijslast zoals deze door Regardz Hospitality Group beschikbaar is gesteld aan FIRA om de
betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen.
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Dit rapport is opgesteld op basis van de
MVO-informatie van Regardz Hospitality
Group in het FIRA Platform. De informatie
in dit rapport is geverifieerd door FIRA
Sustainability. De verificatieverklaring is
opgenomen in dit rapport.

Naam

Regardz Hospitality Group B.V.

Straat

Barchman Wuytierslaan 2

Postcode/Plaats

3818 LH Amersfoort

Land

Nederland

