
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  
 
Bronkhorst High-Tech B.V. is vanaf haar oprichting in 1981 altijd een familiebedrijf gebleven. Respect voor 

elkaar en voor de omgeving waren en zijn logische verschijnselen. Hierdoor heeft maatschappelijk 

verantwoord ofwel duurzaam ondernemen altijd al deel uitgemaakt van de bedrijfscultuur.  

Inmiddels is Bronkhorst een multinationaal opererend bedrijf dat sinds 1992 voldoet aan de ISO9001 

kwaliteitsrichtlijn en vanaf 1995 het milieukeurmerk ISO14001 mag voeren. Hierbij wordt tot doel gesteld dat 

er zo min mogelijk grondstoffen en energie worden gebruikt en dat er zo weinig mogelijk afvalstoffen worden 

geproduceerd. Duurzaam ondernemen gaat echter verder dan rekening houden met het milieu. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Bronkhorst draait om het geheel aan kwesties met 

betrekking tot medewerkers en familie, milieu, wetenschap en samenleving, daarbij geleid door de 7 ISO 

26000 principes. Dit is een internationale richtlijn voor de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van 

Organisaties (MVO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Bestuur van organisatie 
MVO is volledig geïntegreerd in de strategie en doelstellingen van Bronkhorst. Naast de acties die jaarlijks 

opgenomen worden in de bedrijfsdoelstellingen krijgen medewerkers ook de kans eigen initiatieven uit te 

werken en te implementeren.  

De maatschappelijke betrokkenheid van de Bronkhorst directie komt mede tot uiting door actieve deelname 

aan diverse platformen en besturen, zoals het Mechatronicaplatform, Syntens, het Achterhoeks Centrum 

voor Technologie (ATC), MinacNed, het Milleniumplatform, MKB Nederland, Federatie Het Instrument en het 

Innovatieplatform. Wetenschappelijke initiatieven, gericht op duurzame ontwikkelingen, worden met 

regelmaat financieel ondersteund. Zo is Bronkhorst bijvoorbeeld sponsor van Solarteam Twente, dat iedere 

twee jaar deelneemt aan de Solar Challenge in Australië.  

  



2.  Mensenrechten 
Bronkhorst handelt in lijn met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde 

Naties (VN) en de International Labour Organisation (ILO). Deze zijn onder andere gericht op het uitbannen 

van kinderarbeid, eerlijke beloning voor werk, non-discriminatie van medewerkers en veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden.  

Bronkhorst wil vanuit haar eigen identiteit een uitdagende en aantrekkelijke werkgever voor een brede 

doelgroep zijn. Onze mensen bepalen het succes van onze organisatie. Met een veilige en prettige 

werkomgeving, afwisselend werk, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruime ontwikkelmogelijkheden 

willen wij onze medewerkers binden en boeien.  

 

3.  Arbeidspraktijk (medewerkers) 
Het succes van Bronkhorst was niet mogelijk geweest zonder gemotiveerde medewerkers. We streven naar 

een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers. Dat Bronkhorst hierin slaagt is duidelijk 

te zien aan de lange dienstverbanden van medewerkers. 

 

 
 
Indien de bedrijfsresultaten het toelaten, delen onze medewerkers mee in de winst door middel van een 

extra beloning. Ook wordt bij een langer dienstverband de deelname aan een bedrijfspensioenregeling 

aangeboden. Om de aansluiting bij de organisatie te behouden en mensen te motiveren worden er 

regelmatig trainingen en opleidingen aangeboden om de kennis te vergroten en de mogelijkheid te bieden 

zichzelf verder te ontwikkelen.  

 

Er wordt op diverse manieren geïnvesteerd in het toegankelijk maken van Bronkhorst voor mensen met een 

arbeidsbeperking om hen ‘naar vermogen’ te kunnen laten presteren. Dit wordt gedaan door aanpassing van 

de werving en selectie om de kansen voor deze doelgroep te vergroten. Tevens wordt geïnvesteerd in een 

bedrijfscultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd en waar men slim omgaat met verschillen tussen 

mensen, zodat iedereen een optimale bijdrage levert. Dit doen we door middel van goede interne 

communicatie en het verbinden van mensen binnen de organisatie (zoals mentorschap). Verder wordt gelet 

op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het werk en de werkplek. Om het werken bij Bronkhorst voor 

mensen met een arbeidshandicap mogelijk te maken worden er waar nodig aanpassingen gedaan aan de 

werkplek. 

 

Het familiegevoel wordt versterkt door de vele activiteiten die worden georganiseerd door onze 

personeelsvereniging, zoals een jaarlijkse barbecue en tal van sportactiviteiten. Ook zorgt het tweetalige 

personeelsmagazine de Bronkhorst Bode voor extra binding met ons bedrijf, zowel in Ruurlo als bij onze 

buitenlandse vestigingen.  



4.  Eerlijk zaken doen 
Bronkhorst laat zich niet in met enige vorm van corruptie of omkoping, inbegrepen elke betaling of ontvangst 

ter beïnvloeding van besluitvorming of het verwerven dan wel behouden van voordelen. Er wordt ethisch 

gehandeld en alle toepasselijke wetten en bepalingen betreffende bescherming, gebruik en bekendmaking 

van de bedrijfseigen, vertrouwelijke en persoonlijke informatie worden naleeft.  

Onderdeel van het eerlijk handelen is ook de in-acht-neming van de NEVI gedragscode. Al onze inkopers 

handelen volgens de principes van deze gedragscode. Hieraan liggen de kernwaarden “Zakelijk fatsoen”, 

“Deskundigheid en objectiviteit”, “Vrije mededinging” en “Duurzaamheid” ten grondslag. Tevens wordt dit 

verwacht van de leveranciers van Bronkhorst welke hier ook op getoetst worden.  Om Bronkhorst-klanten 

beter van dienst te zijn worden onze leveranciers uitgedaagd met ons mee te denken zodat we als keten, 

met omgevingsvriendelijke producten, een betere prestatie kunnen neerzetten. Technologische en 

ecologische ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor wijzigingen in het ontwerp of het productieproces. 

Daarnaast worden leveranciers met regelmaat geaudit op leverperformance, maar ook aspecten als 

materiaalgebruik en arbeidsomstandigheden komen hierbij aan de orde. 

Op haar beurt voelt Bronkhorst zich als leverancier mede verantwoordelijk voor het succesvol toepassen van 

haar instrumenten bij de klant. Deze mogen ons daar altijd aanspreken, zowel voorafgaande aan de levering 

als daarna.  

 

5.  Consumentenaangelegenheden 
Bronkhorst vindt het belangrijk haar klanten een goed product te leveren. Dit wordt gerealiseerd door het 

aanbieden van hoogwaardige instrumenten die veilig gebruikt kunnen worden en waarbij indien van 

toepassing geanticipeerd wordt op mogelijke risico’s bij de klant. Naast onze verkoopkantoren en 

salesafdeling in Ruurlo heeft Bronkhorst ook een afdeling Solutions waar met de klant meegedacht wordt 

over maatwerk oplossingen. Daarnaast heeft Bronkhorst een normenspecialist die kan bepalen of 

instrumenten in bepaalde markten op een veilige manier gebruikt kunnen worden.  

Na levering van een instrument heeft de klant de mogelijkheid eventuele vragen en/of problemen te 

bepreken met onze CSD afdeling. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Indien nodig kan er zelfs wereldwijd 

op locatie ondersteuning geboden worden. Naast de CSD afdeling beschikt Bronkhorst ook over een 

serviceafdeling in Ruurlo en een tiental servicekantoren wereldwijd. De informatie die verkregen wordt op de 

CSD en Service afdeling wordt vervolgens weer gebruikt als input voor het verbeteren van onze 

instrumenten om nog beter aan de klantwens te kunnen voldoen.    

6. Milieu  
Bronkhorst maakt efficiënt gebruik van (schaarse) natuurlijke hulpbronnen en mogelijkheden van recycling 

om zo de consumptie van primaire grondstoffen te verminderen. Dit is zichtbaar in het ontwerp van onze 

instrumenten die zo klein mogelijk zijn om zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken. Ook zijn deze gemaakt 

voor het zeer nauwkeurig meten van gassen en vloeistoffen waarmee ook in de keten het verbruik van 

grondstoffen verminderd. Door de lange levensduur van onze instrumenten en door het minimale gebruik 

van grondstoffen dragen onze instrumenten bij aan een duurzaam toepassing. Ook na de levenscyclus van 

de Bronkhorst
®
 instrumenten kunnen alle onderdelen gedemonteerd en hergebruikt worden. 

Op verschillende manieren wordt het energieverbruik en de productie van afvalstoffen beperkt. Nieuwe 

gebouwen worden ingericht op basis van de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid. Deze zijn of 

worden voorzien van klimaatbeheersingssystemen (organische pcm-boxen) en innovatieve isolatiemethoden 

zoals extra dikke beglazing, wanden en vloeren. Bij bestaande gebouwen wordt gekeken naar 

mogelijkheden om het verbruik van energie te reduceren, bijvoorbeeld door het vervangen van TL-lampen 

door LED verlichting en het zoveel mogelijk uitschakelen van ongebruikte apparatuur. Ook worden 

afvalstromen gescheiden om hergebruik van materialen te bevorderen. Vanaf januari 2015 maakt Bronkhorst 

Ruurlo gebruik van Groene stroom, geleverd door de AGEM (een regionale leverancier van groene stroom), 

om de regionale milieueffecten van het elektriciteitsverbruik te verminderen. 



7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap 
Bronkhorst hecht grote waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Onze inspanningen op dit gebied zijn 
gericht op regionale, maar ook op landelijke projecten, gericht op cultuur, welzijn, educatie en gezondheid. In 
dit verband doneren wij royaal aan een scala goede doelen en ondersteunen wij initiatieven van onze 
medewerkers die zich op dit vlak inzetten. 
Bronkhorst is een relatief grote werkgever door de inmiddels ruim 320 medewerkers die werkzaam zijn in 
Ruurlo en 100 medewerkers wereldwijd. Ook biedt Bronkhorst jaarlijks tientallen stageplekken aan waardoor 
het een belangrijk leerbedrijf is voor studenten. 
 

 
 
Wij respecteren de mensen die in de buurt van onze vestigingen wonen en doen ons best om open en 
eerlijke communicatie in twee richtingen te bevorderen. Zo wordt de buurt betrokken bij verbouwingen en 
worden er inspraakavonden gehouden.  
Door onze onderdelen en producten zoveel mogelijk lokaal in te kopen stimuleert Bronkhorst de ontwikkeling 
van lokale leveranciers en kunnen zij meegroeien.    


