
KONING & HARTMAN ONTVANGT OPNIEUW FIRA GOUD VOOR MVO-BELEID  

 

Amsterdam, 4 oktober 2016 – Koning & Hartman heeft op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen voor het tweede jaar op rij het FIRA-rapport Goud gepubliceerd. Het 

technologiebedrijf heeft de afgelopen jaren het belang van duurzaamheid binnen de organisatie 

benadrukt door hier actief in te investeren.  

      

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering van Koning & Hartman en er is een 

duidelijke strategie om prestaties op dit gebied te verbeteren. FIRA is een onafhankelijk verificatiebureau 

dat duurzaamheidsinformatie van bedrijven toetst op betrouwbaarheid. Koning & Hartman heeft met behulp 

van het platform  geïnventariseerd welke duurzaamheidsthema's van belang zijn voor de organisatie en wat 

haar performance is. Daarbij is gekeken naar kernzaken als milieu, arbeidsomstandigheden en eerlijk 

zakendoen. Het MVO-rapport FIRA Goud bevestigt dat er sprake is van transparantie op al die gebieden. 

  

Rob van Os, Directielid van Koning & Hartman zegt: “We zijn erg trots dat we voor het tweede jaar op rij 

FIRA Goud hebben behaald. Duurzaamheid is een onmisbaar onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. 

Daarom doen we er alles aan om op dat gebied verder te groeien. We streven naar een goede balans tussen 

verantwoorde technische oplossingen & diensten, interne processen en het thema duurzaamheid. Onze 

klanten, relaties en de hedendaagse maatschappij verwachten van een technologiebedrijf zoals wij dat we 

hier een voorbeeldrol in nemen.” 

 

Julia Chatelain, Lead Assessor bij FIRA: “Het interne MVO-beleid van Koning & Hartman is goed ontwikkeld. 

Op onderwerpen als veilig werken en CO2 reductie scoren ze goed, ook als het gaat om bewustmaking van 

medewerkers. Met de FIRA deelname is Koning & Hartman zich ook meer bewust geworden van kansen en 

bedreigingen in de rest van de waardeketen: wat gebeurt er bij leveranciers? En wat kunnen we doen om 

klanten te helpen duurzamer te gaan opereren? We moedigen Koning & Hartman van harte aan om hun 

voortgang op deze thema’s de komende jaren zichtbaar te gaan maken.” 

Het digitale FIRA Platform koppelt ondernemingen die duurzaam willen inkopen aan potentiële leveranciers 

door duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken. Het platform sluit nauw aan bij nationale en 

internationale normen op het gebied van duurzaamheid, zoals de NEN-ISO 26000, AA1000 en GRI. Alle 

informatie in het FIRA Platform is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. FIRA moedigt bedrijven 

aan om hun doelen ten aanzien van duurzaamheid te definiëren en een duurzaam groeipad te kiezen 

passend bij de bedrijfsvoering. 
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