DRIE MVO-PIJLERS
Planet en Profit
Wij beschrijven ons MVO-beleid langs de drie pijlers:
1. Planet en Profit
2. People
3. Participation
1. Planet en Profit
ATPI ondersteunt de stelling dat economische groei, winstgevendheid en zorg voor het
milieu hand in hand kunnen gaan. Zodoende voeren wij onze activiteiten op verantwoorde
wijze uit en de bescherming van ons milieu is daar een essentieel onderdeel van.
Wij proberen de negatieve gevolgen voor het milieu vanuit eigen activiteiten te
voorkomen, of in ieder geval te reduceren. Duurzaamheid begint bij
jezelf. Daarom staan in ons milieuzorgsysteem de volgende zaken centraal:
•

Een intern milieuzorgplan voor al onze filialen

•

Informeren van klanten over hun rol ten aanzien van duurzaamheid

•

Inkopen bij leveranciers die bewust omgaan met de wereld om ons heen

ATPI streeft naar bewustwording onder haar medewerkers, klanten en business partners
als het gaat om het behoud van de aarde. Wij communiceren dit regelmatig intern en
extern via al onze communicatiekanalen en accountmanagers.
Compensatie CO2-uitstoot
ATPI ziet het als haar verantwoordelijkheid om klanten een oplossing te bieden op het
gebied van CO2-compensatie. Als reisagent en onafhankelijke partij anticipeert ATPI
voor wat betreft de invulling van die oplossing op de wens en vraag van de klant. Dat
betekent dat wij, indien de klant een voorkeur uitspreekt voor de implementatie van een
bepaalde oplossing of leverancier, al het mogelijke in werk te stellen om aan die wens
tegemoet te komen. In de markt zijn inmiddels verschillende dienstverleners actief
met CO2-compensatie. ATPI is op de hoogte van die kennis en ervaring en kan haar
klanten hierover gericht adviseren. Daarnaast zijn wij in staat om klanten vanuit de eigen
systemen van Management Informatie rapporten te voorzien, waarmee zij zelf hun CO2compensatieprogramma’s kunnen vormgeven.
Veel van onze klanten laten zich door ATPI adviseren over een oplossing voor het
compenseren van CO2-uitstoot. Wij vinden het als onafhankelijke reisagent belangrijk
dat wij keuzevrijheid bieden als het gaat om de beste oplossing of aanbieder voor de
specifieke situatie van de klant. In sommige gevallen heeft onze klant geen voorkeur en
vraagt deze ATPI een oplossing of aanbieder aan te bevelen. ATPI heeft voor die gevallen
in Greenseat een preferente partner gevonden met een solide plan om de CO2-uitstoot
per vliegreis te compenseren. De compensatiekosten zijn afhankelijk van het aantal
gevlogen kilometers. De compensatie kan beperkt worden tot alleen CO2 of naar keuze
uitgebreid worden naar alle broeikasgassen (klimaat neutraal).
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GREENSEAT
GreenSeat en moederorganisatie Climate Neutral Group helpen organisaties om
klimaatneutraal te worden. Climate Neutral Group helpt u om CO2 uitstoot in kaart te
brengen, deze te verminderen en te compenseren zodat u klimaatneutraal wordt.
Via ATPI kan GreenSeat gemakkelijk voor u de uitstoot van CO2 en andere
broeikasgassen van uw reis berekenen. Door te investeren in duurzame energie
projecten kan uw organisatie deze voetafdruk compenseren. Met GreenSeat geeft uw
organisatie huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie. Hiermee
gaat uw organisatie klimaatverandering tegen en helpt u de lokale bevolking om hun
levensomstandigheden te verbeteren.
Vraag bij uw ATPI contactpersoon naar de mogelijkheden of ga naar
www.klimaatneutraal.nl.
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2. People
De mensen van ATPI maken het verschil en de betrokkenheid van de directie bij het
welbevinden van onze medewerkers is groot. Dit komt niet alleen tot uiting in een
uitgekiend loopbaanbeleid waarbij individuele kansen en ontplooiingsmogelijkheden
centraal staan, maar ook in de manier om medewerkers een goede balans tussen werk
en privé te laten behouden.
ATPI streeft ernaar haar organisatie op personeelsniveau een goede afspiegeling te
laten zijn van de multiculturele samenleving. Arbeidsdeelname van minderheidsgroepen
wordt in het wervings- en selectieproces nauwkeurig in de gaten gehouden en waar
nodig gestimuleerd met oplossingen die naadloos aansluiten op de behoeften van deze
groepen.
Omdat een gezonde geest ons inziens het beste in een gezond lichaam functioneert,
streven wij ook naar het stimuleren van sportieve activiteiten bij onze medewerkers. ATPI
biedt haar medewerkers in samenwerking met FeelGoodCompany de mogelijkheid een
sportschoolabonnement met reductie aan te schaffen. Dit als onderdeel van het ATPI
Employee Benefits concept.
3. Participation
ATPI is voorstander van een gezond en ontwikkeld ondernemingsklimaat. Dit is echter
alleen te realiseren door ook daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan een betere
omgeving. ATPI stelt haar expertise op het gebied van reizen en evenementen ter
beschikking aan diverse maatschappelijke organisaties en ondersteunt hun ideologieën.
Zo is ATPI al jaren partner van Right to Play. Dit is een humanitaire organisatie die sport
en spel inzet om de leefomstandigheden van kinderen in achtergestelde gebieden te
verbeteren.
Right to Play
Right to Play is een internationale organisatie die sport en spel inzet om de levens van
kinderen in ‘s werelds meest achtergestelde gebieden te verbeteren. De organisatie
werkt in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Right to Play wordt ondersteund door
een groot netwerk van topatleten en ook actief door ATPI.
ATPI zorgt er voor dat de bekendheid en ideologie van Right to Play gecommuniceerd
wordt naar haar klanten en streeft er naar om in projecten samen te werken met Right to
Play en haar ambassadeurs.
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Stichting Natuur & Milieu
Iedere 2 jaar voert ATPI een klanttevredenheidssonderzoek uit onder haar klanten. In
het kader van Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen wordt voor elke ingevulde
vragenlijst € 2,50 gedoneerd aan de stichting Natuur & Milieu. Deze stichting zet zich in
voor een duurzame wereld, die rekening houdt met de belangen van anderen. Zij werkt
aan duurzame ontwikkeling: schone energie, gezond voedsel en slimme mobiliteit.
Zij opereren primair in Nederland, maar ook, als dat relevant en nodig is, in Europa en
de rest van de wereld.
Sailors Society
ATPI heeft een samenwerkingsverband met de Sailors’ Society. De Sailors’ Society is
een internationale maritieme liefdadigheidsinstelling, die zorg en ondersteuning biedt
aan zeelieden over de hele wereld. Onder haar merk ATPI Instone biedt ATPI binnen de
maritieme sector specialistische diensten op het gebied van reizen en het wisselen van
scheepsbemanningen. Door ondersteuning van de Sailors’ Society wil de organisatie het
wereldwijde welzijn van zeevarenden helpen verbeteren. De Sailors’ Society is gericht
op het verbeteren van de omstandigheden van de 1,5 miljoen zeelieden die wereldwijd
werkzaam zijn. Zij doet dit door het aanbieden van praktische hulp bij contact met
familie, emotionele- en spirituele ondersteuning en daar waar nodig financiële bijstand.
Steun wordt verleend ongeacht rang, nationaliteit of geloof.
Diverse charity projecten
Vanuit haar betrokkenheid bij een groot aantal goede doelenorganisaties stelt ATPI
regelmatig (sport)reizen en/of evenementen ter beschikking die de betreffende
organisatie kan gebruiken om fondsen te werven. Ook adopteert ATPI met regelmaat
tafels bij charity gala’s om op deze manier het goede doel te steunen.
Initiatieven die ATPI zoal ondersteunt:
•

Quality of Life Gala - Onderzoek naar en behandeling van kinderkanker.

•	Richard Krajicek Foundation - Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een
sociaal veilige situatie, voor jongeren in wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn.
•

Cure for cancer - Onderzoek naar en bestrijding van nier- en prostaatkanker.

•	Orange Babies: Orange Babies is een stichting die als voornaamste doel heeft
zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s in Afrika te helpen. Ook biedt Orange
Babies steun aan kinderen die geïnfecteerd zijn met het virus of er direct mee te
maken hebben. Dit doet Orange Babies onder andere in de vorm van het bieden
van een melkprogramma en het bouwen van weeshuizen, kraamklinieken en
opvanghuizen waar deze vrouwen en kinderen terecht kunnen.
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•	Alp d’Huzes: Alpe d’Huzes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team,
geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de
overwinning op kanker. Op één dag wordt de legendarische Alpe d’Huzes tot zes
keer aan toe beklommen.
•	Ride for the Roses: De Ride, een initiatief uit 1997 van Lance Armstrong, is
inmiddels een begrip binnen de Nederlandse wielerwereld. In de cycletour
wordt er van start tot finish gereden door een groot peloton van duizenden
wielrenners met een gemiddelde snelheid van 28 tot 30 km/u. Het succes van
Ride for the Roses zit hem in de unieke formule. Op een sportieve, gezonde en
plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd iets doen tegen kanker.
•	KiKa: KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de
zeven kinderkankercentra in Nederland. Fondsen voor onderzoek waarmee
deze centra versneld therapieen beschikbaar willen maken voor een betere
behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer
genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa steun vraagt. Want kinderen met
kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.
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Supplier
Op het gebied van ICT werkt ATPI samen met Dell. Dell heeft een uitgebreid
milieuprogramma dat zich ondere andere richt op volgende drie pijlers:
•

Global recycling van alle Dell producten.

• 	Design for environment: zorgen dat producten voldoen aan alle eisen met
betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.
• 	Customer Ownership: Dell richt zich met hun producten op efficiënt
energieverbruik. Dell bouwt daarom systemen die de best mogelijke prestaties
per watt leveren. Dit bespaart de klant geld en het vermindert de uitstoot van
CO2. Voorbeeld: de Dell OptiPlex 745 gebruikt ruim 70 % minder energie dan de
voorgaande modellen.
Daarnaast heeft Dell een programma genaamd “Plant a Tree for Me”. Dit programma
neemt donaties aan van klanten voor het planten van bomen ter compensatie van
de uitstoot van CO2, ontstaan door de productie van elektriciteit gebruikt voor hun
computers.
Old Mutual Two Oceans Marathon & Stichting Run4Schools
Wat hebben de Two Oceans Marathon en Stichting Run4Schools met elkaar gemeen?
Het antwoord hierop is: Zuid-Afrika en hardlopen. In 2004 startte ultraloper Leslie
Pangemanan de stichting Run4Schools na een stageperiode in Kaapstad. De indrukken
die hij destijds opdeed door zijn sportwerk in de townships, lieten hem niet meer los.
Run4Schools heeft als doel sportactiviteiten te organiseren en te financieren op lagere
scholen in het township Mitchell’s Plain (Kaapstad, Z.A.). Vanaf de oprichting staat de ‘Old
Mutual Two Oceans Marathon’ centraal in de fondsenwerving van deze stichting.
Intussen is Run4Schools uitgegroeid tot een volwassen project dat 5 lokale sportcoaches
in dienst heeft en op 2 scholen verschillende sporten en activiteiten aanbiedt (voetbal,
cricket, netbal, rugbyspelletjes, coördinatie oefeningen, etc.). Regelmatig worden de
scholen ook voorzien van sportmaterialen zoals voetballen en cricket bats. In juli 2007
werden zelfs voetbalgoals en baskets op de scholen geplaatst. Op de scholen is een
gemotiveerde leraar aangewezen die als assistent coördinator de coaches ondersteunt.
ATPI werkt samen met de stichting rondom de Two Oceans Marathon en stimuleert
de deelnemers Run4Schools te sponsoren. In het programma van de marathonreis is
ook ruimte opgenomen voor de stichting om zich te presenteren en worden de scholen
bezocht door de sponsors.

