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Onze kennis maakt het verschil
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is wat we doen en wie we
zijn. Ons werk is doordrenkt van maatschappelijke relevantie. Zo gaan
we uiteraard duurzaam en efficiënt om met de grondstoffen die water en
bodem ons bieden. Maar we doen meer.
Deltares werkt onafhankelijk en integer. Dit betekent dat we ons onthouden
van inmenging in het politieke debat maar wel bereid zijn ten behoeve van dit
debat feiten aan te dragen. Ons integriteitsbeleid gaat verder dan het opereren
binnen Nederlandse en buitenlandse wetgeving. En wanneer we werken met
onderaannemers dan is ons integriteitsbeleid ook op hen van toepassing.
Ons MVO-beleid is verankerd in onze managementsystemen. Het is vanzelfsprekend
dat onze bedrijfsvoering een minimale impact heeft op het milieu. Welzijn, veiligheid
en de gezondheid van onze medewerkers vinden we belangrijk. Wij doen ons werk
zonder winstoogmerk. We gaan zorgvuldig om met de publieke middelen, waarmee
een belangrijk deel van ons werk wordt gefinancierd. Soberheid en doelmatigheid
kenmerken onze bedrijfsvoering.
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Hieronder enkele voorbeelden uit 2015 van zowel projecten als initiatieven in de
bedrijfsvoering en organisatie die het MVO gedachtegoed bij Deltares illustreren.

Beperken van de gevolgen van

plantagebouw op veengronden in Indonesië

In het Peatland Best Practice Management Project ondersteunt Deltares
Asian Pulp and Paper, het grootste
plantagebedrijf in Indonesië en een
van de grootste papierbedrijven ter
wereld. Het eerdere beleid van het
bedrijf leidde tot grote branden, kool-

stof emissies, bodemdaling en uiteindelijk overstromingen. Naast het
opzetten van studies en designs van
betere managementmethoden waarmee deze impacts gereduceerd kunnen
worden, heeft Deltares onder andere
ook een grootschalige LiDAR survey
opgezet waarmee veencondities
(maaiveld hoogte, veendiepte, land
bedekking) gekarteerd worden. Er
wordt intensief samengewerkt met
Ngo’s als Greenpeace en overheden.
Deltares heeft een brugpositie tussen
deze partijen en levert kennis bij het
zoeken naar duurzame oplossingen.

Grondwaterkennis
voor kinderen in New Orleans
In New Orleans is samen met Groundwork
New Orleans een lesprogramma opgezet
om basisschoolleerlingen bewust te maken
van de kwetsbaarheid van bodem en grondwater. De medewerkers van lokale partijen
waarmee Deltares samenwerkt, d
 ragen ook
hun steentje bij door vrijwilligerswerk te doen.
Zij constateerden dat de kennis over de ondergrond in het onderwijs nauwelijks aanwezig is en
hebben Deltares gevraagd om bij het opzetten van het onderwijsprogramma te
helpen. In het lesprogramma laten we zien hoe een grondwaterboring in zijn werk
gaat en bij de school is een permanent grondwatermeetpunt gemaakt.

Next step om

plastic in oceanen
op te ruimen

Voor de Ocean Cleanup heeft D
 eltares
de eerste testen gedaan van de
honderd kilometer lange drijvende
schermen die het plastic moeten opvangen in de oceanen. Deze plastic
vanger wordt nu verder verbeterd.
Deltares heeft ook berekend wat de
beste plaats is om het plastic op te
vangen. Daarnaast waren we een
belangrijke partner in CleanSea, een
groot Europees onderzoeksproject dat
informatie en instrumenten aandraagt
om de Europese zeeën schoon, gezond
en productief te houden. Dit project is
in 2015 met succes afgerond.

Duurzaam kantoor

Met afval van onze koffie

oesterzwammen maken
Onze koffiedik zien we niet langer als afval maar
zamelen we sinds 2015 in om daarmee onze eigen
oesterzwammen te kweken. De koffiedik vormt namelijk
een voedingsrijke bodem voor oesterzwammen. Green
Recycled Organics kweekt de oesterzwammen op een
substraat van koffiedik, die weer worden geserveerd in
ons bedrijfsrestaurant. En…ze smaken uitstekend.
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Een van onze kantoorgebouwen in
Delft was aan een grondige renovatie
toe. De herinrichting leidde tot
een zeer duurzaam kantoor door
het toepassen van de nieuwste
technologieën op het gebied van
isolatie, klimaatbeheersingssysteem
en zonwering.

