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Voorwoord  
 
ACS audiovisual solutions is een bedrijf wat niet alleen zakelijk, maar ook menselijk en 
maatschappelijk een bijdrage willen leveren aan het goed functioneren van onze wereldwijde 
maatschappij. 
Daarom ondersteunen wij de tien principes van de UN Global Compact; dit zijn verschillende 
kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie en doen 
wij er alles aan om, binnen onze invloedssfeer, deze waarden te hanteren en uit te dragen. 
 

De tien principes van de UN Global Compact 

Mensenrechten 

Principe 1 : bedrijven moeten de bescherming van de internationaal geproclameerde 

mensenrechten steunen en respecteren; en 

Principe 2 : ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen. 

Arbeidsnormen 

Principe 3 : Bedrijven dienen de vrijheid van verenigingen en de erkenning van het recht op 

collectieve onderhandelingen te handhaven; 

Principe 4 : het bestrijden van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid; 

Principe 5 : bestrijden en support bieden aan de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en 

Principe 6 : het bestrijden van discriminatie in arbeid en beroep. 

Milieu 

Principe 7 : bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen; 

Principe 8 : het initiatief nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te 

bevorderen; en 

Principe 9 : bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën. 

Anti-Corruptie 

Principe 10 : bedrijven moeten corruptie bestrijden, in al haar vormen, met inbegrip van afpersing 
en omkoping. 
 
 
Een aantal voorbeelden van zaken die wij de afgelopen jaren met positief resultaat hebben 
ondernomen om deze principes te implementeren zijn: 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10


 

 

 

 

 

                    

 

 
 

3 

 
Mensenrechten/arbeidsnormen: 

 Binnen ons bedrijf zijn richtlijnen opgesteld met betrekking tot ethisch zakendoen. Hieraan 

dienen management en medewerkers zich in onderhandelingen aan te houden. Contractuele 

afspraken zijn bindend en wij streven te allen tijden naar een eerlijke bedrijfsvoering met al 

onze relaties. 

 Zakendoen met  leveranciers waarvan ons bekend is dat goederen geproduceerd zijn met 

behulp van kinder- of dwangarbeid wordt ten alle tijden voorkomen. 

 Elke vorm van discriminatie wordt niet getolereerd. 

 Goede arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd door o.a. de instelling van 

Ondernemingsraad, hantering Arbowetgeving en aansluiting bij een gecertificeerde Arbodienst, 

en toepassing van de arbeidstijdenwet. Daarnaast neemt iedere werknemer deel aan de 

pensioenregeling van ACS audiovisual solutions en is er jaarlijks voor iedere medewerker een 

opleidingsbudget beschikbaar. 

 ACS audiovisual solutions is getoetst en gecertificeerd door het VCA, hetgeen een garantie 

inhoud voor medewerkers en klanten met betrekking tot verantwoord werken qua veiligheid, 

gezondheid en milieu.  

 Op regelmatige basis wordt een goed doel gekozen wat wordt gesponsord door ACS zelf en er 

worden op regelmatige basis goede doelen van onze klanten en relaties gesteund. 

 

Milieu: 

 In ons aan- en inkoopbeleid spelen milieunormen een zwaarwegende rol. Indien mogelijk 

wordt geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur, zoals LED lampen en projectoren. 

 ACS audiovisual solutions scheidt het afval en draagt zorg dat afval gescheiden wordt 

opgehaald en verwerkt. Speciale aandacht is er voor de verwerking van stoffen die schadelijk 

zijn voor het milieu zoals bijvoorbeeld batterijen en verf. 

 Er wordt zuinig omgesprongen met elektriciteit. Dit heeft vooral betrekking op het 

minimaliseren van gebruik van verlichting en verwarming en isolatie van de kantoorpanden. 

 Er worden zoveel herbruikbare materialen toegepast in het bedrijfsproces en er wordt zo min 

mogelijk geprint.  
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Ook de komende jaren zal ACS audiovisual solutions activiteiten ontwikkelingen die ons actieve 
MVO beleid ondersteunen en uitdragen. 
 
 

     
 
Jessica Ylstra      
Managing Director     
ACS audiovisual solutions    
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Bedrijfsprofiel ACS audiovisual solutions  

 
 
Over ACS audiovisual solutions 
ACS audiovisual solutions is een toonaangevende Nederlandse leverancier van tijdelijke 
audiovisuele faciliteiten voor hotels, vergader- en congrescentra, bedrijven, beurzen en 
evenementen. Daarnaast verkopen wij sinds enige jaren audiovisuele apparatuur in met name de 
hotelbranche. 
 
Via ons zusterbedrijf Eventresult bieden wij slimme presentatie oplossingen aan de congres- en 
gastvrijheidbranche door middel van gebruikersvriendelijke  IT technologie.  
 
Wat doen wij? 
ACS audiovisual solutions levert beeld, geluid, licht en ICT door heel Europa. We werken vanuit het 
hoofdkantoor in Amsterdam en hebben vestigingen in Amsterdam RAI, Amsterdam Centrum, 
Utrecht en Rotterdam. Het ACS-team faciliteert ook regelmatig grote congressen en events in 
Europa; recentelijk o.a. in Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Zweden en Zwitserland. 
Eventresult levert slimme IT presentatie oplossingen en werkt zowel nationaal als internationaal. 
Met name de grote internationale medische congressen behoren tot de klantenkring van 
Eventresult. Eventresult is tevens gevestigd op het hoofdkantoor in Amsterdam. 
 
ACS is een dynamisch bedrijf. De 'klus' klaren, onder alle omstandigheden, zien wij als een 
constante uitdaging en een tevreden klant als ons doel. Dat doen we door het bieden van technisch 
hoogwaardige en innovatieve oplossingen voor alle soorten klanten en situaties. Onze complete 
service is 100% betrouwbaar en zeer flexibel. Wij hebben de kennis, de ervaring én het 
enthousiasme in huis om onze belofte aan u als klant keer op keer waar te maken. 
 
Onze visie: Dedicated to your performance! 

Hoe maken wij die visie keer op keer waar? 
Door de inzet van onze zeer ervaren specialisten en vakmensen, in elke fase van uw project. Vanaf 
het eerste projectontwerp tot aan de uiteindelijke afbouw. Wij zorgen ook voor representatieve, 
flexibele technici op uw locatie. 

 
Organisatie 

ACS audiovisual solutions is een gezond, groeiend bedrijf. Ons deskundig en ervaren team van 
medewerkers realiseert die groei door hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van onze diensten. 
Kleinschaligheid, flexibiliteit en maximale klantgerichtheid zijn voorwaarden voor ons succes. 
Daarom werkt ACS met kleinere vestigingen die zich maximaal kunnen focussen op een 
marktsegment of specialiteit.  
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ACS werkt op dit moment vanuit 5 zelfstandige vestigingen: 

 ACS & Projects: specialiteit grote nationale en internationale congressen  
 ACS & Avisco: marktsegment hotels en vergadercentra in de regio Amsterdam  
 ACS & Amsterdam RAI: ten behoeve van  AV-faciliteiten in de RAI  
 ACS & Rotterdam: marktsegment gebied Rotterdam en Den Haag en omstreken 
 ACS & Utrecht: marktsegment Utrecht en omstreken  

 
Ons IT label Eventresult is sinds twee jaar verzelfstandigd en breidt zich snel uit, voorlopig werkt 
Eventresult nog vanuit één vestiging. 

Het management van 5 vestigingen en Eventresult is eindverantwoordelijk voor de eigen 
dienstverlening. Vanuit het hoofdkantoor worden beide bedrijven bestuurd en gefaciliteerd, zodat 
we wel optimaal van de gewenste schaalvoordelen kunnen profiteren. Veel aandacht wordt 
besteed aan interne communicatie, in het bijzonder ook tussen de vestigingen onderling 

 
Historie 
ACS (Audiovisual Conference Services) is ontstaan als afdeling van RAI Amsterdam. In de tachtiger 
jaren verzorgde ACS alle technische activiteiten in de RAI, waaronder ook alle geluidssystemen en 
overheadprojectors. In de jaren negentig werden videotechnieken steeds vaker toegepast en ACS 
specialiseerde zich in beeld (vooral videoprojectie) en geluid. 
 
Steeds grotere congressen werden gehouden in de RAI, terwijl de maximale zaalcapaciteit destijds 
op 1.700 personen lag. ACS ontwikkelde een concept om tijdelijke zalen met een veel grotere 
deelnemerscapaciteit te bouwen. Vanaf dat moment groeide ACS jaar op jaar en werden steeds 
vaker activiteiten en projecten buiten de RAI gedaan. In 1998 werd Avisco gekocht: Avisco is 
specialist op het gebied van verhuur van audiovisuele apparatuur aan hotels en vergadercentra. In 
1999 werd ACS B.V. opgericht, met Amsterdam RAI als enige aandeelhouder. In hetzelfde jaar werd 
Schaay Rotterdam gekocht (tegenwoordig ACS Rotterdam).  
 
In 2004 werd ACS volledig zelfstandig en veranderde de naam in ACS AV Company. Jessica Ylstra 
werd managing director en eigenaar. In de jaren erna hebben we steeds een zeer gezonde 
ontwikkeling van omzet en aantal klanten gezien. We zijn vooral trots dat we de kwaliteit van onze 
dienstverlening op zeer hoog niveau hebben kunnen houden. Dat hebben we vooral te danken aan 
ons deskundige en ervaren team en een uitermate klantgerichte bedrijfscultuur. 

Om aan klanten direct duidelijk te maken waar ACS voor staat werd onze naam in 2008 veranderd 
in ACS audiovisual solutions. 

Door de toenemende vraag vanuit de markt hebben we ons sinds de verzelfstandiging in 2004 
steeds meer gespecialiseerd in IT oplossingen en was deze afdeling gedurende deze jaren een 
onderdeel van ACS. Door de IT ontwikkelingen in de markt is besloten dat Eventresult 
verzelfstandigd zou gaan worden om zich beter te kunnen differentiëren in de markt. Sinds 1 
januari 2012 is Eventresult een zelfstandig zusterbedrijf van ACS, onder leiding van Ben Buurke als 
Managing Director en mede-eigenaar. 
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Onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
Doelstellingen 
ACS werkt met verschillende doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen: 
 
Doelstellingen duurzaamheid 
 

 Energie 
Meetcriterium 
Jaarlijks bekijken we de huidige faciliteiten en evalueren we of er punten ter verbetering zijn welke 
ons energieverbruik kan indammen.  
 
Behaald resultaat 
In 2012 is een nieuwe slag geslagen op het gebied van energie besparing, in het centrale magazijn 
is energiezuinige verlichting opgehangen. Het centrale magazijn is nu volledig voorzien van LED 
verlichting.  Ook is er in 2015 een dockshelter (sluis voor een truck) toegevoegd aan het 
hoofdmagazijn, zodat er minder energie wordt verbruikt. In 2017 zal er fors worden geïnvesteerd 
in LED verlichting, welke bij grote projecten kan worden ingezet. Deze investering zal veel energie 
besparen tijdens grote projecten en ook de kosten drukken. 
 

 Afval 
Meetcriterium 
We werken alleen met bedrijven die afval consequent scheiden en daar worden onze leveranciers 
op geselecteerd. 
 
Behaald resultaat 
Per vestiging is een structureel systeem ingezet van afvalscheiding wat wordt verzorgd door 
verschillende partijen. Deze partijen kiest ACS audiovisual solutions  aan de hand van het “groene 
beleid” wat zij hanteren, zoals bijvoorbeeld Van Gansewinkel of Icova. 
 

 Mobiliteit 
Meetcriterium 
Evaluatie van de ingezette lease trucks/bussen na iedere lease periode. 
Inzetten van e-brommers voor het vervoeren van personeel. 
 
Behaald resultaat 
Inzet van energiezuinige bussen met roetfilter tijdens de lopende lease periode. 
We zijn in december 2015 gestart met het inzetten van een e-brommer welke wordt ingezet voor 
vervoer van personeel binnen Amsterdam. Het gebruik van deze scooter draagt bij aan het milieu 
en zorgt voor efficiënte werkuren. 
 
 
Doelstellingen MVO 
 

 Medewerkers & verantwoord werken 
Meetcriterium 
Vier jaarlijkse inzet van een medewerkers onderzoek door PMO. (Preventief Medisch onderzoek) 
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Ook wordt de tevredenheid van de medewerkers jaarlijks meegenomen in het 
beoordelingsgesprek. Daarnaast vindt elke twee weken een voortgangsgesprek plaats voor alle 
commerciële medewerkers, waarin het welzijn en tevredenheid wordt meegenomen. 
 
 
Behaald resultaat 
Een algemeen goed resultaat in het recente PMO onderzoek van 2016. Het PMO word ingezet bij 
werknemers van boven de 50 jaar, in 2016 waren dit 13 deelnemers. Slechts enkele kleine 
persoonlijke items kwamen boven drijven, deze zijn opgepakt door de leidinggevende in 
samenwerking met de betreffende medewerker. 
 

 Gezondheid & Verzuim 
Meetcriterium 
Middels het jaarlijkse directie beoordelings- rapport ten aanzien van VCA. 
Ook wordt Gezondheid & Verzuim jaarlijks meegenomen in het beoordelingsgesprek. 
Daarnaast wordt door HR maandelijks het ziekteverzuim bijgehouden en indien nodig worden 
hiervoor gesprekken georganiseerd met de betreffende medewerker en leidinggevende. 
 
Behaald resultaat 
In 2016 zijn we geëindigd op 2,3%. 
 
De laatste jaren scoren we vrij stabiel, met uitzondering van 2013; 
In 2015 en 2014 heeft ACS laag gescoord op ziekteverzuim, namelijk 2,5% en 2,4%. 
In 2013 heeft ACS redelijk hoog gescoord als het gaat om ziekteverzuim en  kwam uit op een 
percentage van 4,6%. Dit is te wijten aan een aantal langdurig zieken. In 2012 werd er tevens laag 
gescoord en kwamen we uit op 2%. 
 

 Ongevallen 
Meetcriterium 
Middels het jaarlijkse directie beoordelings- rapport ten aanzien van VCA. 
Deze score wordt gemeten via de formule De Injury Frequency (IF), ook wel eens 
ongevallenfrequentie-index genoemd, is het aantal ongevallen met verzuim dat in een bepaalde 
periode plaatsvindt, gedeeld door het aantal arbeidsuren. 
 
Behaald resultaat 
De doelstelling mbt tot lF vezuimongevollen von moximool lF 0 is gehaald. 
IF (Frequentie) = aantal arbeidsongevallen met verzuim (3+4+5) = 1x 1.000.000 = 0 
     aantal gewerkte uren (78000) 
 

 Veiligheid 
Meetcriterium 
Middels het jaarlijkse directie beoordelings- rapport ten aanzien van VCA. 
Ook wordt veilig werken jaarlijks meegenomen in het beoordelingsgesprek. 
 
Behaald resultaat 
Elk jaar moet ACS een onaangekondigde audit van VCA ondergaan, de laatste audit heeft 
plaatsgevonden in december 2016 en deze hebben we behaald. 
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Slechts 6 meldingen over 2016, zonder verzuim. Uitvoeren van minimaal 12 werkplek inspecties 
per jaar met positief resultaat, waarvan twee inspecties uitgevoerd door directie. Door middel van 
Toolbox meetings wordt het melden/voorkomen van onveilige situaties en handelingen weer 
onder de aandacht gebracht. 
 
 
De basis voor MVO ligt in de drie P’s:  
1. Planet 
2. People 
3. Profit 
 
Dat betekent voor ACS audiovisual solutions dat het naast het maken van winst ook goed moet  
zorgen voor het personeel en rekening houdt met het milieu en de maatschappij. Een goede balans 
hierin is essentieel; het streven naar winst mag niet ten koste gaan van de zorg voor het personeel 
of milieu en andersom.  
 
1. Planet 
 
Interne Onderwerpen 

Inkoopethiek  

ACS audiovisual solutions staat voor een beleid van eerlijkheid en integriteit in alle aspecten van 
haar bedrijfsvoering. Inkoop roept hierbij specifieke ethische vragen op. ACS beschikt dan ook over 
een inkoop handboek waarvan de bedoeling is dat het richtlijnen geeft aan management en 
medewerkers op het gebied van ethisch zaken doen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op elke 
medewerker die op welke wijze dan ook betrokken is bij het inkoopproces en in het bijzonder op 
alle personen die contacten met leveranciers van producten of diensten onderhouden. 
 
ACS audiovisual solutions beschouwt contractuele afspraken als volledig bindend. Het is nimmer 
toegestaan pressie uit te oefenen op een leverancier om af te wijken van contractuele afspraken. 
 
ACS audiovisual solutions streeft naar lange termijn win-win relaties met haar externe leveranciers 
en eist van haar medewerkers de hoogste standaarden van ethisch handelen. Leveranciers dienen 
geïnformeerd te worden over onze ethische standaarden en het beleid ten aanzien van inkoop en 
leveranciersrelaties.  
 

Inkoop en milieu 

ACS audiovisual solutions weegt in haar aan- en inkoopbeleid milieunormen mee en toets of 
potentiële leveranciers die werken in opdracht van ACS audiovisual solutions, acceptabele 
milieunormen hanteren. Het inkoopbeleid is gericht op toetsing in de offertefase zodat 
bevindingen meegenomen kunnen worden in de contractbesprekingen 
 
Indien sprake is van levering van duurzame bedrijfsmiddelen die tijdens de gebruiksperiode 
uitstoot naar het milieu veroorzaken, dient voor oplevering te worden vastgesteld of het geleverde 
aan de milieuspecificaties voldoet. Indien sprake is van emissiemeting (meten uitstoot van stoffen) 
dient dit plaats te vinden door een door ACS audiovisual solutions goed gekeurde externe 
onderzoeksinstelling.  Binnen ACS is dit onderdeel geïmplementeerd in de VCA methodiek worden 
alle materialen een keer per jaar gekeurd.  
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Leveranciersbeleid 
 
Het leveranciersbeleid binnen ACS audiovisual solutions is gericht op het selecteren en beheren 
van hechte relaties met een stabiele kring van leveranciers, waarbij beide partijen streven naar een 
win/win situatie. 
 
Goede naam en faam 
Leveranciers dienen aan een aantal criteria te voldoen om een relatie te onderhouden met ACS 
audiovisual solutions. ACS audiovisual solutions wil geen zaken doen met leveranciers: 
(a) die bewezen strafbare feiten plegen; 
(b) die zich in het maatschappelijk verkeer onaanvaardbaar gedragen; 
(c) die medewerkers van ACS audiovisual solutions persoonlijk voordeel gunnen zonder 
toestemming of medeweten van verantwoordelijk ACS audiovisual solutions -management; 
(d) waar medewerkers van ACS audiovisual solutions een persoonlijk belang bij hebben; 
(e) die niet handelen conform de normen en waarden die ACS audiovisual solutions hanteert. 
 
Selectie van potentiële leveranciers 
Potentiële leveranciers zullen een duidelijke meerwaarde moeten bieden om voor opname in het 
leveranciersbestand in aanmerking te komen, temeer daar gestreefd wordt naar het beperken van 
het aantal leveranciers. Redenen om nieuwe leveranciers te benaderen zijn o.a.: 
(a) doorbreken van een monopoliepositie; 
(b) spreiding van risico (bijvoorbeeld om een te grote omzet bij een leverancier te vermijden); 
(c) vraag naar een nieuw product of dienst door de interne afnemer; 
(d) aanbod van een nieuw product of dienst door de markt waar binnen ACS audiovisual solutions 
(latente) behoefte aan bestaat of dat beschouwd wordt als een goed substituut; 
(e) relatiebeëindiging met de huidige leverancier. 
 
Beoordeling van potentiële leveranciers 
Om na te gaan of een leverancier voor langere termijn een waardevolle bijdrage kan leveren aan 
de kring van reeds bestaande leveranciers dient een leveranciersprofiel opgesteld te worden. Dit 
profiel omvat minimaal de volgende criteria 
(a) toegevoegde waarde van leverancier t.o.v. bestaande leveranciers; 
(b) ethisch niveau; 
(c) afhankelijkheidsrelatie (verwachte geschatte inkoopaandeel van ACS audiovisual solutions t.o.v. 

de totaalomzet van de leverancier voor een bepaalde productgroep); 
(d) financiële positie (solvabiliteit, winstgevendheid, rentabiliteit over meerdere jaren) 
(e) verzorgingsgebied; 
(f)  plaats in de bedrijfskolom (inkopen zo dicht mogelijk bij de bron); 
 
Afhankelijk van het soort product of dienst kan het nodig blijken aanvullende informatie in te 
winnen. Mogelijke aanvullende informatie kan zijn: 
(g) innoverend vermogen; 
(h) breedte van het goederen- en dienstenpakket; 
(i)  klantgerichtheid; 
(j)  omgevingsfactoren (politieke stabiliteit, valutaschommelingen, sociaal en fiscaal klimaat). 
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Leveranciers dienen gescoord te worden op hun leveranciersprofiel. Leveranciers die voldoende 
scoren volgens de richtlijnen van ACS audiovisual solutions kunnen voor offerteaanvragen in 
aanmerking komen. 
 
 
Milieu Management Systeem & Besparingsprogramma’s 
 
ACS audiovisual solutions beoogt een bedrijfsvoering met zo min mogelijk  negatieve invloed heeft 
op het milieu.  ACS draagt bij aan het voorkomen van milieu verontreiniging.  
 
ACS werkt volgens een Milieu Management Systeem. Het algehele doel van het MMS binnen ACS 
is; 

 Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s.  

 Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.  

ACS brengt jaarlijks op systematische wijze in kaart welke wet- en regelgeving van toepassing zijn 
op haar bedrijfsvoering. Deze inventarisatie geeft te allen tijde inzicht in de wet- en regelgeving die 
op ACS van toepassing is. 

ACS audiovisual solutions hanteert de volgende besparingsprogramma’s binnen het MMS; 

 
Afvalverwerking 
Alle vestigingen van ACS audiovisual solutions werken met afvalophaaldiensten die voorzien in het 
scheiden van afval en het ook op die wijze ophalen en verwerken. 
De vestiging ACS Rotterdam bijvoorbeeld werkt met Van Gansewinkel. 
Zij voorzien in verschillende containers om afval te scheiden. Daarnaast maakt Van Gansewinkel 
gebruik van groene energie en zij investeren in schone EVV-voertuigen. In 2009 hadden ze zelfs een 
primeur met een elektrische vuilniswagen voor gebruik in binnensteden of op bedrijvenparken. 
 
Schoonmaak 
Het schoonmaak bedrijf waar ACS mee werkt, Teico, hanteert een MVO-beleid en toetst dit 
gedurende het hele jaar. Duurzaamheid staat bij Teico hoog in het vaandel en speelt een 
belangrijke rol bij onder meer mobiliteit, inkoop, dienstverlening, energie en personeelsbeleid. 
 
Teico maakt inzichtelijk wat er jaarlijks wordt uitgegeven aan schoonmaakmiddelen. Afgelopen jaar 
heeft Teico € 440 uitgegeven aan schoonmaakproducten voor alle locaties van ACS. Teico 
inventariseert jaarlijks de hoeveelheid schoonmaakmiddelen en evalueert deze.  
 
Elektriciteit 
- Op alle vestigingen brandt geen verlichting in ongebruikte ruimten. 
- Wij maken zoveel mogelijk gebruik van invallend licht. 
- Energiezuinige verlichting in het hoofd magazijn. 
- Inzet van LED verlichting tijdens grote congressen. 
 
Verwarming 
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- Op alle vestigingen gaat met een tijdschakelaar een uur voor het einde van de werkdag de 
thermostaat omlaag. 

- De radiotoren staan iets open in ruimtes waar niet wordt gewerkt om een gelijke spreiding 
over het pand te realiseren waardoor de thermostaat niet de hele dag opnieuw aanslaat. 

- Alle ruimten zijn geïsoleerd. 
- De deur tussen het voormagazijn en rest van het pand kan dicht. Als het rolluik opengaat 

ontsnapt de warmte van het pand niet. 
- Er is een dockshelter toegevoegd (sluis voor een truck) toegevoegd aan het centrale magazijn 

zodat er geen warmte uit het pand ontsnapt en daarbij een besparing oplevert aan het milieu. 
 
 
Papierverbruik 
- Papier  wordt separaat van het overig afval verzameld. 
- Zwart/wit printen word aangemoedigd en staat standaard als printer instelling. 
- In het salestraject maken we met name gebruik van digitale brochures en prijslijsten in plaats 

van geprinte exemplaren. 
- In 2015 zijn digitale loonstroken geïntroduceerd om papier te besparen 
 
 
Lidmaatschap STIBAT (stichting batterijen) 
Stibat haalt de ingeleverde batterijen op bij de inleverpunten en zorgt er voor dat ze worden 
gesorteerd en gerecycled. Stibat brengt de opgehaalde batterijen naar het landelijke  
depot/sorteercentrum. Naast sortering zorgt Stibat dat de batterijen worden gerecycled door 
erkende recyclingbedrijven in West-Europa. 
 
Lidmaatschap stichting AAP  
AAP geeft apen en andere exotische zoogdieren weer een toekomst. AAP vangt dieren in nood op 
én pleiten voor betere wetten in heel Europa. Stichting AAP zamelt oude mobieltjes in, voor elk 
mobieltje dat wordt ingeleverd en opgeknapt kan worden, krijgt AAP een vergoeding van 3 euro. 
Deze vergoeding komt ten goede aan de dieren welke zijn ondergebracht bij stichting AAP. 
Bovendien spaar je het milieu als je mobieltje wordt gerecycled. 
 
 
Duurzaamheidsprogramma 
 
Duurzaamheid projecten  
Naast de besparingsprogramma’s binnen het Milieu Management Systeem wordt er jaarlijks een 
duurzaamheidsprogramma opgesteld waar enkele duurzame projecten in zijn opgenomen. 
 
Zie onderstaand de projecten welke zijn opgenomen in het Duurzaamheidsprogramma; 
 
- Pay by use 
 
Pay by use is onze verhuur oplossing waarbij onze apparatuur vast op locatie van de klant komt te 
staan. De klanten/ locatie krijgt het materiaal in bruikleen. 
 
Wanneer het materiaal wordt inzet, betaalt de klant een vast verhuurbedrag wat zij weer kunnen 
doorbelasten aan hun gasten. De afname van het materiaal moet de klant  per gast op een 
boekingsformulier bijhouden. Eenmaal per maand ontvangt de klant een overzichtsnota voor de 
hele maand. 
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Voordeel van " pay by use" is dat er niet heen en weer gereden hoeft te worden met het materiaal 
en daarmee de transport ritten vervallen.  
 
- Videoconferencing 
 
Videoconferencing (ook wel webconferencing genoemd) is een techniek waarbij met het gebruik 
van specifieke apparatuur mensen over lange afstanden kunnen communiceren.  
Vergaderen op deze wijze tussen mensen van verschillende locaties maakt dat men niet meer in de 
trein, auto of vliegtuig hoeft te stappen.  
 

 
- Verkoop “groene” apparatuur en vaste installatie 
 
Net als bij de twee bovenstaande producten helpt de verkoop en installatie van apparatuur ook 
mee aan de vermindering van transportkosten. Verder bieden wij een veelzijdigheid aan groene 
producten aan, bijvoorbeeld: 
 
 

- LED lampen 
- LED Schermen 
- LED projectoren 
- En andere energie zuinige apparatuur 

 
Werkgroep MVO 
 
Vanaf 2014 is ACS audiovisual solutions gestart met het opzetten van een projectgroep MVO. Deze 
heeft als taak om nieuwe ambities met betrekking tot maatschappelijk ondernemen te formuleren 
en uit te rollen. 
 
2014 heeft met name in het teken gestaan van het inventariseren en vastleggen van alle MVO 
ondersteunende activiteiten in een centraal document. 
 
Vanaf 2015 zullen er jaarlijks een aantal doelstellingen opgesteld worden om het MVO beleid wat 
ACS hanteert te verdiepen. Daarnaast staat 2015-2017 in het teken van het vastleggen van het 
huidige MVO beleid middels van de MVO wijzer.  
 
De MVO wijzer maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management 
systeem te certificeren. De MVO wijzer voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.  
Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis 
van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), 
stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig 
ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen managementsysteem standaard, 
deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden.  
 
 
Dit zal gaan resulteren in een MVO handboek, een boek wat onze procedure op bedrijfsniveau 
toelicht en versterkt. 
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In 2017 staan de volgende activiteiten op het programma om door te voeren binnen de 
organisatie: 
 

Afronden en communiceren van het MVO handboek 
 

Gestructureerde communicatie uitzetten richting onze stakeholders; 
 
ACS communiceert actief over duurzaamheidsinitiatieven, zowel intern als extern. Stakeholders en 
klanten kunnen het actuele MVO-beleid opvragen via de ACS-website. Ook brengen we ons MVO-
beleid regelmatig onder de aandacht via social media en interne/ externe communicatie. 
 
 
 
 
2. People 
 
Mensenrechten en discriminatie 
Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na. Wij keuren elke vorm 
van discriminatie op basis van ras, leeftijd, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, 
geloofsovertuiging, politieke overtuiging, handicap, nationaliteit  en maatschappelijke achtergrond 
af.  
 
Ook in de werving- en selectieprocedure is van discriminatie geen sprake. Beslissingen worden 
genomen op basis van kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn voor de betreffende functie. 
 
Het personeelsbestand van ACS audiovisual solutions is veelzijdig: man en vrouw,  jong en oud zijn 
in alle lagen van het bedrijf vertegenwoordigd. 
ACS audiovisual solutions streeft ernaar goede arbeidsomstandigheden te faciliteren. 
 
Dit voornemen waarborgen wij met onderstaande punten: 
 
Ondernemingsraad (OR) 
ACS heeft een ondernemingsraad (OR) die een inspraak- en medezeggenschapsorgaan is binnen 
ons bedrijf. Het OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de 
directie over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.  
 
Voor besluiten die direct betrekking hebben op een aantal personele regelingen (zoals een 
werktijdenregeling of een regeling met betrekking tot arbeidsomstandigheden) moet de 
ondernemer instemming hebben van de OR voordat het besluit ten uitvoer kan worden gebracht.  
 
Arbowetgeving 
Per 1 november 1999 is de Arbo-wet van kracht. 
Conform de wettelijke regelgeving vindt eenmaal per 5 jaar een Risico Inventarisatie & Evaluatie ( 
RI&E) plaats. Deze RI&E wordt getoetst binnen de VCA controle, welke jaarlijks wordt uitgevoerd. 
Ten behoeve van een effectieve invulling van het Arbo beleid wordt een plan van aanpak ter 
goedkeuring aan de directie overlegd. Naast de directie hebben de OR, de leidinggevende en de 
medewerkers een verantwoordelijkheid in deze. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Medezeggenschap
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ACS audiovisual solutions is aangesloten bij een gecertificeerde Arbodienst (Tredin) ter 
ondersteuning van het te voeren Arbobeleid. In het contract met Tredin is opgenomen: 

1) Verzuimbegeleiding 
2) Preventiezorg 

 
 
Arbeidstijdenwet  
Met ingang van 1997 wordt de Arbeidstijdenwet toegepast. De directie heeft in overleg met de 
personeelvertegenwoordiging, de OR, besloten de arbeidstijdenregeling t.b.v. de audiovisuele  
bedrijfstak te hanteren. De Arbeidstijdenwet is beschreven in een document en is op te vragen bij 
HRM. 
 
Kort samengevat: 
Werken kun je niet te lang achter elkaar doen. Dat is gevaarlijk en op den duur slecht voor de 
gezondheid. Om werknemers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, is de 
Arbeidstijdenwet ingesteld. Deze regelt onder meer hoe lang werknemers mogen .werken en 
wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Een speciaal onderdeel vormt het werken tijdens 
een nachtdienst. Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers en daarom gelden hiervoor 
aanvullende regels over de arbeidsduur, de rusttijden en het aantal diensten. Ook voor het werken 
in ploegendiensten gelden speciale regels 
 
VCA certificering  
ACS audiovisual solutions werkt volledig volgens de richtlijnen van de Arbowetgeving. Maar wij 
doen meer: ACS is sinds 2006 volledig VCA-gecertificeerd. Dat betekent dat ACS audiovisual 
solutions verantwoord werkt qua veiligheid, gezondheid en milieu. 
Dat geeft onze klanten extra zekerheid over de kwaliteit welke wij bieden. 
 
VCA is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op 
de aspecten Veiligheid, Gezondheid, Milieu (www.vca.nl). 
 

 
 
Pensioenopbouw 
Iedere medewerkers van neemt deel aan de pensioenregeling van ACS audiovisual solutions. HRM 
zorgt voor de aanmelding bij de pensioenregelaar. Elke werknemer ontvangt hiervan een 
bevestiging en de betaling geschiedt automatische via de financiële afdeling. 
 
Opleidingen 
 
Externe opleidingen cursussen voor vast personeel  
Elk jaar word er een opleidingsbudget vastgesteld per vestiging. Daarmee kunnen de werknemers 
een opleiding volgen die direct of indirect van belang is voor de taakvervulling binnen het bedrijf. 
 

http://www.vca.nl/
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Indien een werknemer een opleiding gaat volgen op eigen initiatief kan in overleg met de manager 
van de afdeling en na schriftelijke toestemming van de afdeling HR een bijdrage in de studiekosten 
worden gegeven onder voorwaarde van de opstelling van een studie overeenkomst. 
 
Interne opleidingen voor kennisoverdracht 
Binnen ACS audiovisual solutions zijn voor elke apparatuur groep specialisten aangesteld: 
- Projectie/ data/ video 
- ICT 
- Licht 
- Tolkvertaling, discussie installatie en voting 
- Zalenbouw en rigging 
 
Deze groep specialisten geven één keer per jaar een training aan de technici  en account executives 
van ACS audiovisual solutions over bijvoorbeeld nieuwe materialen in de betreffende 
apparatuurgroep. Er wordt ook ingegaan op specifieke vragen die leven bij de technici. Op deze 
manier word de kennis van de specialist gedeeld met het gehele bedrijf en blijft het kennispijl ACS 
audiovisual solutions breed op niveau. 
 
Stagiaires om onze toekomstige technici op te leiden 
Elke vestiging van ACS mag een stagiaire in dienst nemen. Floormanagers en technici leren de 
stagiaires wat er bij het vak in de praktijk komt kijken: techniek op de vloer, op tijd komen, 
voorkomend gedragen bij de klant en problemen oplossen op de vloer. Zelfstandig allround 
werkende stagiaires is het einddoel. 
 
De stagiaire ontvangt een kleine maandelijkse vergoeding en kan werkschoenen aanschaffen die ze 
naderhand mogen houden. 
 
Giften aan culturele instellingen en goede doelen 
Sinds 2011 steunt ACS de Peduli Anak Stichting op Lombok  
 
ACS sponsort 7 kinderen bij de Stichting Peduli Anak in Indonesië. Door onze bijdrage helpen wij 
deze kinderen aan een basis voor hun toekomst. 
Elk jaar wordt er interactie gezocht met de kinderen, wat wij trots uitdragen. 
Ook wordt er elk jaar gekeken naar extra inzamel momenten om de kinderen een extra donatie te 
kunnen doen. Elk jaar is er bijvoorbeeld de mogelijkheid waarbij onze werknemers zijn/haar 
kerstpakket kunnen doneren aan Peduli Anak, in de vorm van een geld donatie. 
 
Naast Peduli Anak steunt ACS verschillende initiatieven van klanten en relaties voor het goede 
doel, zoals het jaarlijkse Angels of Light Gala of het Rode Kruis Gala in Amsterdam. 

 
3. Profit 
 
Profit betekent voor ACS audiovisual solutions dat het naast het sterke commerciële karakter ook 
goed moet  zorgen voor het personeel en rekening houdt met het milieu en de maatschappij. Een 
goede balans hierin is essentieel; commercie mag niet ten koste gaan van de zorg voor het 
personeel of milieu en andersom. ACS streeft naar continuïteit van het bedrijf om zo een solide 
basis te hebben en te behouden richting de toekomst. Hierbij is het essentieel voor ACS dat haar 
mensen en haar klanten hierin de belangrijkste positie hebben.  Zonder klanten geen vraag en geen 
diensten en geen uitstekend werkende diensten zonder ons personeel! 
 


