Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Dit rapport is opgesteld op basis van de MVO informatie van
Visma | Raet in het MVO-Register. De informatie in dit rapport is

Inhoudsopgave

geverifieerd door FIRA Sustainability. De verificatieverklaring maakt
onderdeel uit van dit rapport.

Formele naam

Visma | Raet B.V.

KvK nummer

32097068

Website

www.raet.nl / www.raet.com

Contactpersoon

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Publicatie

Basic CSR Report gepubliceerd op 15 oktober 2019

Verificatie

Door FIRA Sustainability op basis van beperkte zekerheid

2 - titel

Bedrijfsprofiel

4

Verklaring MVO

7

MVO Programma

8

MVO Maatregelen

10

Verbeterplannen

15

Certificaten, Keurmerken en Beoordelingen

16

Prijzen en Erkenningen

17

MVO Scorecard

18

Verificatieverklaring

20

Els van der Zalm
els.vanderzalm@raet.com
06 - 83149694

titel - 3

Bedrijfsprofiel

Kernwaarden

Visie op Maatschappelijk Verantwoord

Onze waarden vormen een essentieel

Ondernemen

onderdeel van onze cultuur en begeleiden ons

De dienstverlening van Visma | Raet draait om

bij elke beslissing die we in onze organisatie

mensen. Met onze software stimuleren we de

nemen. Ze vormen de basis van ons bestaan en

ontwikkeling van talenten en maken we het leven

fungeren als inspiratie voor zowel werknemers,

van meer dan 1,7 miljoen mensen makkelijker.

Vanuit de salarisverwerking werd

de trend die zich aan de kant van de werknemers

partners als klanten. Het betreft de volgende

Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder

Visma | Raet de grondlegger van

afspeelt: ze worden steeds autonomer. De huidige

waarden:

dan het gemak van onze software. Visma |

HR-cloud software. In de loop

medewerkers staan ver af van hoe ze tien jaar

• Respect:

Raet is nauw betrokken bij onze klanten en de

der jaren groeiden we uit tot een

geleden waren. Medewerkers zijn nu leveranciers

• Betrouwbaarheid:

wereld waarin wij opereren. Met kleine en grote

toonaangevende speler op het gebied

geworden van hun persoonlijke motivaties en

• Innovatie:

initiatieven dragen we ons steentje bij aan een

van HR en Uitkering Excasso op de

talenten. En in grote mate worden ze hun eigen

• Expertise:

samenleving die gekenmerkt wordt door respect

Nederlandse markt en een opkomende

HR-managers. Medewerkers kiezen hun eigen

• Teamgeest.

voor elkaar en gelijke kansen.

speler in de internationale markt.

ontwikkeling, stippelen hun eigen carrière uit,

Visma is als leverancier van business

kiezen een optimale werkomgeving en bepalen

software met 9.300 medewerkers

steeds vaker het type werkrelatie dat ze willen.

een grote speler in Scandinavië.
Met de overname door Visma in juli

Missie

2018 zetten we een nieuwe stap. Als

We willen de volgende stap in de wereld van

onderdeel van Visma zijn we op weg om

HR zetten. De partner zijn voor HR-afdelingen

de grootste Cloud Enterprise Software

op zowel strategisch, tactisch als operationeel

Provider van Europa te worden.

niveau. Wij maken het afhandelen van alledaagse

Medewerkers bepalen
het type werkrelatie
dat ze willen

administratieve taken simpel, zodat HR-

Visie

professionals zich kunnen richten op het laten

De wereld globaliseert, digitaliseert

groeien van het talent van hun medewerkers

en individualiseert snel, wat leidt tot

en het verbeteren van hun leven. Want mensen

fundamentele veranderingen in alle sectoren

moeten hun talenten maximaal kunnen benutten

en industrieën. Het is tegen deze achtergrond

terwijl ze hun HR-zaken in één click afhandelen.

dat het succesvol kunnen reageren en

Onze software en services worden ontworpen

innoveren een voorwaarde is geworden voor

door mensen voor mensen. Hun behoeften

succes voor elk bedrijf, iets dat vraagt om de

staan centraal in alles wat we doen. We zoomen

juiste mensen met de beste talenten. Dit is een

in op het detail om later weer een stap terug te

belangrijke kwestie in een breed en complex

nemen om het grotere geheel te overzien. Het

scala aan HR-kwesties. Het laat ook zien dat

allerbelangrijkste hierbij is dat we inzoomen op

HR strategisch is geworden. Even belangrijk is

onze gebruikers – de mens.
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We zijn toegewijd om de belangen van onze klanten,
medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij te
waarborgen.

Verklaring MVO

Debby de Gelder, Managing Director

Ons Commitment
Als Visma | Raet erkennen wij het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid en we zijn toegewijd
om de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij te waarborgen, door
middel van een praktische aanpak op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:
• Verantwoording: verantwoording afleggen over onze impact op de samenleving, de economie en het
milieu;
• Transparantie: transparant zijn in onze beslissingen en activiteiten die van invloed zijn op de
maatschappij en het milieu;
• Ethisch gedrag: te allen tijde ethisch gedrag vertonen;
• Respect voor belanghebbenden: respecteren, overwegen en inspelen op het belang haar stakeholders;
• Respect voor wetgeving: accepteren dat respect voor de rechtstaat verplicht is;
• Respect voor internationale gedragsnormen: respecteer internationale gedragsnormen, met
inachtneming van het beginsel van respect voor de rechtstaat;
• Respect voor rechten van de mens: respecteer mensenrechten en erken het belang en de universaliteit
ervan.

We verbinden ons om ons beleid voor MVO te inventariseren, duidelijke doelstellingen op te stellen,
programma’s voor sociale verantwoordelijkheid en beheerssystemen te ontwikkelen en te onderhouden,
en voldoende middelen in te zetten voor het in stand houden van dit beleid.
Management en medewerkers worden geacht bij te dragen aan dit beleid. We zullen onze waarden, MVOstrategie en prestaties jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat onze toezeggingen in overeenstemming
zijn met ons toekomstperspectief.

We zullen ons inspannen en samenwerken met het MVO-Register om onze klanten betrouwbare gegevens
over ons MVO-programma te bieden.

16 juli 2019
Managing Director,

Debby de Gelder
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MVO Programma

weer op te laden. Je kunt er mediteren, rusten

Regeling Sexuele Intimidatie, Agressie

of gebruik maken van de massagestoel. Het is

en Discriminatie

ook de plek voor een gebed en voor moeders

Binnen Visma | Raet doen medewerkers hun

om te kolven.

werk op verschillende plaatsen en onder
allerlei omstandigheden. Naast collegialiteit en

Omgaan met privacygevoelige

vriendschappen, kunnen ook situaties voorkomen

Beleid

kan bij onze klanten, waaronder veel non-profit

gegevens

die de werksfeer verstoren. Visma | Raet hecht

Overzicht van relevante beleidsstukken,

instellingen in de zorg en het onderwijs, maar ook

Visma | Raet beheert een grote hoeveelheid

er grote waarde aan dat iedere medewerker

waarin MVO onderwerpen zijn uitgewerkt in

bij andere maatschappelijke organisaties.

persoonlijke gegevens. We beheren deze

zijn of haar werk in een goede sfeer kan doen.

plannen voor realisatie en richtlijnen voor

Het draait er bij Helping hands om zelf actief aan

gegevens alleen om de services uit te voeren

Wij verwachten een cultuur waarin iedereen

medewerkers.

de slag te gaan en bijvoorbeeld een halve of hele

die we met onze klanten zijn overeengekomen.

respect heeft voor zijn of haar collega’s en

dag vrijwilligersactiviteiten te doen.

Visma | Raet heeft een beleid voor het omgaan

dienovereenkomstig handelt. Visma | Raet heeft

met klantgegevens. Regelgeving en vereisten

een aantal maatregelen genomen om ongewenste
omgangsvormen te voorkomen en te bestrijden.

Code of conduct
De wereldwijde gedragscode beschrijft waar

Lease auto’s (Bedrijfsauto regeling)

voor het omgaan met klantgegevens zijn ook

Visma | Raet voor staat en in gelooft. Het

De bedrijfsautoregeling is bestemd voor alle

beschreven in verschillende hoofdstukken

helpt ons om ons gedrag en onze ethische

medewerkers van Visma | Raet bv en gelieerde

van het algemene beveiligingsbeleid en de

Verhuisregeling

beslissingen te sturen die in het belang zijn van

ondernemingen, die in aanmerking komen voor een

trustsite: http://trust.youforce.com/nl-nl/.

Beleid om het verhuizen dichter bij de werkplek te

alle Visma | Raet-stakeholders.

bedrijfsauto en geeft onder andere informatie over:

bevorderen.

• De organisatie van het wagenparkbeheer.

Ontwikkel programma

• Bepaalde procedures zoals bestel-, aflevering- en

Visma | Raet nodigt medewerkers uit om hun

Werkplekregeling

Bij Visma | Raet denken we na over nieuwe

inleveringprocedure van een bedrijfsauto en het

talenten continu actief te ontwikkelen. Leren

Bij beeldschermwerk verricht je veel repeterende

oplossingen voor mobiliteitskwesties. Hoe

algemeen gebruik van de bedrijfsauto.

door uitdagingen in je baan, via anderen dan

handelingen en ook de werkhouding

wel via (online) cursussen/seminars; via ons

(langdurige statische belasting) eist soms z’n

Learning Management System (LMS) biedt

tol. Beeldschermwerk is dan ook lichamelijk

Visma | Raet een leerlandschap met een groot

erg belastend. De gezondheidsrisico’s hangen

scala aan mogelijkheden om je als medewerker

vooral samen met het mogelijk ontstaan van RSI

te ontwikkelen.

gerelateerde aandoeningen.

Deelauto regeling

kunnen we tegelijk duurzamer worden en onze
collega’s beter faciliteren in hun werk voor
onze klanten? Daarom organiseren we een
pilot met een deelauto.

• De dekking van verzekering en hulpverlening in
binnen- en buitenland.
• De werkwijze bij schade, onderhoud, reparatie
en vervangend vervoer.
• De autocategorieën met maximaal toegestane ei-

Fietsregeling

gen bijdragen en een voorbeeld van de gebruiks-

Visma |Raet biedt de mogelijkheid om een 

overeenkomst.

nieuwe fiets te kopen voor woon-werkverkeer.

De stoelen en bureaus, bij Visma | Raet aanwezig,

Privacy Policy Visma | Raet als

voldoen veelal aan NEN-ISO en EN normen. Maar

controller

ook al heb je de juiste stoelen en bureaus, bij

Om het woon-werkverkeer van fietsen te

MVO-beleid

Dit privacybeleid betreft de rol van Visma

verkeerd gebruik hebben zij geen effect. Om te

stimuleren, is de fietsenstalling van het

Het Visma | Raet MVO-beleid is gebaseerd op

| Raet als controller in de zin van de Wet

controleren of de werkplek juist is ingesteld, kan

Hoofdkantoor met 30 plaatsen uitgebreid en

drie pijlers: maatschappelijke betrokkenheid,

bescherming persoonsgegevens.

men de werkinstructies raadplegen. Een juiste

op locatie Amsterdam is een fietsenschuur

medewerkers centraal en technologische innovatie

geplaatst.

(inclusief milieuprestaties). Het beleid omvat ook

Privacy Policy Visma | Raet als

kwesties zoals zakelijke integriteit en ethisch gedrag.

verwerker

Helping Hands

werkhouding is erg belangrijk.

Dit privacybeleid betreft de rol van Visma |

Visma | Raet geeft medewerkers de

Mijn tijd kamer

Raet als een verwerker, als een service voor

gelegenheid om samen een sociale bijdrage

De kamer ME-TIME is een ruimte om je even in

haar klanten.

te leveren aan de maatschappij (MVO). Dit

terug te trekken. Een plek om je op een drukke dag
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MVO Maatregelen

Milieu

Raet wil dat haar medewerkers zich gelukkig
en gezond voelen en wij vinden het daarom
belangrijk dat de werknemers sporten en
wedstrijden kunnen spelen. Visma | Raet

CO2 reductie wagenpark

betaalt de kosten van het toernooi / spel /

Op de BedrijfsautoRAI in Amsterdam is op 20

competitie en levert waar nodig sportkleding.

oktober 2015 de Lean and Green Personal Mobilty

Overzicht van concrete maatregelen en

Fryske Marren, Nijmegen, Schiedam, Groningen,

Er zijn tal van sportactiviteiten binnen Visma |

Award uitgereikt aan Visma | Raet. Wij hebben

programma’s waarmee het MVO beleid

Venlo en Zaanstad.

Raet. Enkele voorbeelden zijn de HR Paceline,

deze award verdiend door ons te committeren aan

is geïmplementeerd in de organisatie

deze is gestart in 2019 door een aantal

een CO2-reductie van 20% binnen vijf jaar op onze

en wat er tot nu toe mee is bereikt

fanatieke HR fietsers vanuit het werkveld. We

personenmobiliteit.

(impact).

vinden ons werk leuk en we vinden het leuk

De CO2 jaarcijfers van ons wagenpark zijn:

om sportief te fietsen. En die twee elementen

• 2014

1,92 kiloton

willen we graag combineren! De fiets verbindt.

• 2015

1,84 kiloton

Niet alleen van de ene plek naar de andere

• 2016

1,64 kiloton

plek maar ook mensen met elkaar. Daarnaast

• 2017

1,52 kiloton

Duurzaam inkopen Fruitful Office

is fietsen ook gezond. Je lijf wordt er fitter van

• 2018

1,42 kiloton

Social Return

Wekelijks worden er nieuwe manden met fruit

en je belast niet het milieu zoals met andere

De CO2 uitstoot van ons wagenpark is derhalve al

Visma | Raet werkt structureel samen met

op onze kantoren geleverd door Fruitful Office.

vervoersmiddelen. Ook het volgende jaar

met 26% afgenomen sinds 2014.

klanten aan social return. Als tegenprestatie

Voor elke fruitmand die ze leveren planten zij 1

gaan we HR en fietsen met elkaar verbinden.

voor het verlenen van een opdracht, bieden

fruitboom in Malawi, Afrika - in samenwerking

Onlangs was er een fantastische editie met

Energiebesparing Optivolt

we kansen aan mensen met een achterstand

met Ripple Africa. Elke 10 minuten wordt er een

meer dan 45 deelnemers! Dat was een waar

OptiVolt heeft bij Visma | Raet te Amersfoort een

op de arbeidsmarkt. Een goed voorbeeld is

stuk grond zo groot als een voetbalveld gekapt.

peloton...in 3 groepen (45 en 60km) hebben we

energiebesparingsproject uitgevoerd. Het bedrijf

het uitbesteden van testwerkzaamheden aan

Met deze campagne helpen wij de effecten van

de Utrechtse heuvels getrotseerd! Ook lopen

OptiVolt houdt zich bezig met de verbetering van

Specialisterren, een sociale organisatie met

global warming en ontbossing te verminderen en

wij jaarlijks mee in de Dam tot Damloop, de

stroom- en spanningskwaliteit. Spanningskwaliteit,

autistische software testers. Een greep uit

wordt er werkgelegenheid voor de lokale bevolking

laatste groep was 30 man groot!

een verzamelnaam voor de kwaliteit van

onze social return initiatieven:

gecreëerd.

• Verzorgen gastcolleges op onderwijsinstel-

In de drie maanden van oktober tot en met

Vitaliteit

elektriciteit leiden tot een slechte stroom- en

december 2018 hebben we er als Visma | Raet er

Visma | Raet werkt samen met SmartVitaal om

spanningskwaliteit. Het ontstaan hiervan is

op deze manier voor gezorgd dat er maar liefst 290

een platform te bieden met een gezondheids-

bijvoorbeeld aanpassingen van bestaande

fruitbomen in Malawi (Afrika) zijn geplant!

check en een uniek vitaliteitsaanbod van

installaties zoals netconfiguraties, vervanging

artsen, fitmasters, therapeuten en coaches.

van uw apparatuur met elektronica bijvoorbeeld

Daarmee kun je actief de regie nemen over je

overstap naar LED verlichting en plaatsen van

eigen vitaliteit. Dit bieden wij eveneens aan

frequentie-regelaars op elektromotoren. Een

onze klanten aan. Er is ook beleid ontwikkeld

slechte stroom- en spanningskwaliteit kenmerkt

over vitaliteit voor onze medewerkers. De

zich door de aanwezigheid van een onnodig hoge

volgende stap is het stellen van doelen en het

spanning. Dit veroorzaakt vervuiling en/of hoog

meten van KPI’s op het gebied van vitaliteit.

verbruik in elektrotechnische infrastructuur

SmartVitaal is in 2019 gelanceerd.

waardoor er storingen kunnen optreden,

Eerlijk zakendoen
Mensenrechten

lingen.
• Het bieden van een arbeidsplaats voor iemand uit de doelgroep.
• Mensen met een uitkering opleiden als salarisadministrateur.
• Workshops persoonlijke ontwikkeling bieden
aan werkeloze jongeren.
• Empowerment trainingen mogelijk maken

Arbeid

voor mensen uit de sociale werkvoorziening.

Gemeenten waar wij social return afspraken

Sportactiviteiten

mee gemaakt hebben en die zijn afgewikkeld,

Er zijn diverse sportactiviteiten vanuit Visma |

zijn: Amsterdam, Beuningen, Leiden, Lelystad,

Raet georganiseerd en mogelijk gemaakt. Visma |
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levensduur wordt verkort.

konden gaan genieten. Ook hebben wij diverse

een zelf gekozen doel en we sponsorden een

Samen met JINC helpen wij jongeren uit wijken

Een slechte stroom- en spanningskwaliteit

social runs gesponsord voor klanten. Daarnaast

prijzenbingo op Koningsdag in Madrid. Ook

met een sociaaleconomische achterstand aan

verhoogt dus de onderhouds- en

hebben we in juni 2019 met 100 cliënten van

werd de Alp d’Huzes gefietst en de HomeRide

een betere kans op de arbeidsmarkt. Kinderen

vervangingskosten. Het zorgt voor schade

’s Heeren Loo samen Dierenpark Amersfoort

2019 voor goede doelen. Het enthousiasme

worden er sterker van. Dat geldt ook voor onze

aan apparatuur en genereert ook een

bezocht. Met 20 medewerkers van Visma | Raet

voor dergelijke initiatieven wordt steeds groter

medewerkers die hun tijd en energie inzetten

hoger, onnodig verbruik. OptiVolt heeft

werd het een dag vol kijkplezier, heerlijk eten en

binnen Visma | Raet.

voor het personeel van de toekomst. In 2018/2019

bij MultiLiners® geplaatst op de grootste

gezelligheid. Onze werkdag erna was toch een

Visma | Raet is voor samenwerking

heeft Visma | Raet 116 leerlingen bereikt door

elektromotoren om de gehele stroom-

andere als andere werkdagen ervoor. Iedereen bij

onlosmakelijk met haar omgeving verbonden.

oriëntatie op ’n beroep. Ook heeft Bayza een dag

en spanningskwaliteit van het bedrijf te

Visma | Raet is dankbaar voor deze ervaring. Wat

Wij onderschrijven medewerker participatie

bij ons aan het roer gestaan tijdens de ‘Baas van

verbeteren. Door MultiLiners te plaatsen,

een diep respect hebben wij gekregen voor alle

omdat binnen Visma | Raet veel verschillende

Morgen’. Met als afsluiting een gesprek tussen

kan ons energieverbruik potentieel met 9,1%

mensen in de zorg!

kennis, kunde en expertise voorhanden is. Wij

Koning Willem-Alexander, Bayza en Debby de

dalen. Deze MultiLiners zorgen voor een daling

Graag willen wij met deze initiatieven breder

stimuleren hen om hun talenten, kennis en

Gelder (CEO) over het onderwijs en de rol van

van het kWh verbruik, een beter rendement

bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling door

kunde buiten de organisatie (maatschappelijk)

het bedrijfsleven. Daarnaast zijn op 13 juni 2019

en een verlengde levensduur van onze

zwakkeren in de samenleving te ondersteunen

verdienstelijk in te zetten. Onze medewerkers

door JINC en Visma | Raet handtekeningen gezet

elektromotoren.

en hier extra effort in te steken en / of dat wij

leveren op deze wijze een bijdrage aan

onder een overeenkomst die de startkansen voor

financieel bijdragen aan maatschappelijke

maatschappelijke ontwikkeling en dan met

vmbo-leerlingen verbetert. Wij stellen EasyCruit

initiatieven die impact hebben.

name om de maatschappelijk zwakkeren in de

gratis ter beschikking ter ondersteuning van de

Vaak zijn de initiatieven ten gunste van klanten

samenleving te ondersteunen en iets extra’s

sollicitatietrainingen. Hierdoor zullen de trainingen

van Visma | Raet, waardoor er een andere relatie

te doen.

voor vmbo-leerlingen professioneler worden.

ontstaat naast de klant leveranciersrelatie.

Wij stellen vrije tijd en budget hiervoor

Uiteraard zullen wij ons de komende blijven

beschikbaar.

inzetten om jongeren de kans te geven te groeien.

Gemeenschap

Helping Hands
Sponsoring en Donaties

Vrijwilligersinzet van onze medewerkers,

JINC partnerschap

Sponsor ‘United by Music’

Visma is de trotse titelsponsor van Team Jumbo-

voorheen heette dit het Raet en Daad beleid.

Ieder kind heeft talent. Ook de

Visma | Raet is sinds 2009 sponsor van United by

Visma, behorend tot de wereldtop van schaats-

In 2019 is dit beleid vernieuwd tot ‘Helping

honderdduizenden Nederlandse kinderen

Music. Het contract is in 2017 met nog eens drie

en wielerteams. Team Jumbo-Visma heeft een

Hands’. Wij stimuleren onze medewerkers niet

die opgroeien in een omgeving met veel

jaar verlengd. United by Music biedt getalenteerde

indrukwekkende lijst met prestaties op haar

alleen zakelijk succesvol zijn maar ook oog

werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom

mensen met een verstandelijke beperking de

naam staan, zowel op fiets- als op schaatsvlak.

te hebben voor elkaar en de maatschappij.

strijdt JINC voor een maatschappij waarin

mogelijkheid om op te treden voor een groot

Daarnaast willen we samen met klanten en

Samen ontplooien we initiatieven die bijdragen

je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

publiek. Het hoofddoel van de stichting is om de

medewerkers elke dag het verschil maken

aan een samenleving met betere kansen voor

Waarin íeder kind kansen krijgt. Om dat te

integratie van mensen met een verstandelijke

voor een duurzame wereld waarin we met

iedereen. Voorbeelden hiervan zijn het maken

bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar

beperking in de gemeenschap te stimuleren en

respect voor elkaar leven. Een paar initiatieven

van kerstkaarten voor een hospice, sporten

aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via

hun kwaliteit van leven te verbeteren. Muziek

zijn hierna toegelicht. We hebben tijdens

voor spierziekte ALS, een creatieve marathon

het JINC-programma maken ze kennis met

biedt hen de unieke mogelijkheid om als gelijken

teambuildingsdagen samen met een 70 tal

met 75 vrijwilligers waar 12 uur werd gewerkt

allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij

te worden behandeld. United by Music inspireert,

collega’s meubels in elkaar gezet voor Evean,

voor goede doelen. Ze maakten chemomutsjes,

hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo

geeft hoop en verandert levens. Het past goed

een klant van Visma | Raet. Wat een klusplezier

sondezakjes en kanjerkralenzakken voor de

krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 55.000

bij de visie van Visma | Raet, omdat we altijd

hebben we gehad en dat werd nog groter

kinderen van Het Prinses Maxima Centrum. Maar

basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te

redeneren vanuit de kracht en capaciteiten van elk

toen de medewerkers en bewoners van wel

ook is er een innovatiecompetitie en de winnaar

groeien.

individu.

vier verpleeg- en verzorgingshuizen daarvan

schenkt namens Visma | Raet een donatie aan
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De belangrijkste succesfactor op het gebied
van MVO is co-creatie en samenwerking.

Verbeterplannen

Debby de Gelder, Managing Director

Overzicht van plannen voor

Optimaliseren samenwerking Sales

verbetering van het MVO programma:

Verbeteren van de samenwerking en informatieuitwisseling met Sales en overige afdelingen.
Implementatiedatum: 01-07-20

Anti- Corruptie beleid
implementeren

Verder professionaliseren MVO

Het anti-corruptiebeleid van de onderneming

Verder professionaliseren MVO-beleid en

bepaalt onze persoonlijke verantwoordelijkheid

bijbehorende certificering.

en de waarden die we zullen volgen. Onze

Implementatiedatum: 01-07-20

klanten vertrouwen ons. We kunnen dit
vertrouwen versterken door te waarborgen dat

Verder uitbouwen informatie

wij voldoen aan het Anticorruptiebeleid.

uitwisseling MVO met klanten

Wij tolereren geen enkele vorm van corruptie

De belangrijkste succesfactor op het gebied

en zullen inspanningen leveren om ervoor te

van MVO is co-creatie en samenwerking.

zorgen dat het niet voorkomt in onze zakelijke

Samen kunnen wij veel meer bereiken voor de

activiteiten. Visma | Raet zal zich houden aan

medewerkers, de klanten en partners, maar ook

alle wetten en voorschriften, en handelen op

voor de gehele maatschappij. Door het samen

een ethische en maatschappelijk verantwoorde

met anderen te verwezenlijken creëren we

manier. De afdeling compliance zal het anti-

meerwaarde voor onszelf en voor anderen.

corruptiebeleid opstellen en jaarlijks herzien.

Implementatiedatum: 01-07-20

Implementatiedatum: 01-04-20

Bijdragen aan de vernieuwde
bedrijfscultuur Visma | Raet
Bijdragen aan en voorwaarde scheppen aan
een cultuur van betrokken medewerkers.
Implementatiedatum: 01-07-20
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Certificaten, Keurmerken
en Beoordelingen

Prijzen en Erkenningen

Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings en
andere erkenningen.
Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles en
toetsingen, uitgevoerd door onafhankelijke derden.

Gartner - Magic Quadrant BPO - October 2016
https://www.raet.com/about-us/gartner-magic-quadrant-bpo

ISAE3402

ISAE3402 type II Rapporten 1 December - 30 November 2018
- HR & Payroll services and Pension & benefit payments
- BPO Large and Corporate accounts

HfS Payroll-as-a-Service Blueprint Grid 2017
HfS Payroll-as-a-Service Blueprint Grid 2017 named as High Performers

Lean and Green Award 5 jaar geldig
Lean and Green is een stimulans voor bedrijven en overheden om zich te richten op een

ISO 27001

en SaaS-servicelevering voor e-HRM, Payroll- en

Kwaliteit
ISO 9001
ISO/IEC 27001

betalingsprocessen, Personeels- en salarisadministratie en BPO

www.dekra-seal.com

ge

cer t

if i c e e

Ontwikkeling, levering en implementatie van producten

rd

Services

hoger niveau van duurzaamheid van mobiliteit. Het programma wordt geïmplementeerd
door Connekt, een onafhankelijke organisatie die bedrijven en overheden verbindt bij het
formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in het bedrijf.

Top 25 HCM Vendor by Apps Run the World, 2019
Visma - Raet in de HCM Top 500 op de 32ste plaats! https://www.appsruntheworld.com/
hcm-top-500-software-vendors/

ISO 9001

en SaaS-servicelevering voor e-HRM, Payroll- en

Kwaliteit
ISO 9001
ISO/IEC 27001

betalingsprocessen, Personeels- en salarisadministratie en BPO

www.dekra-seal.com

ge

cer t

if i c e e

Ontwikkeling, levering en implementatie van producten

rd

Services

NEN 4400-1

NEN 4400-1 certificaat aan Raet B.V. te Amersfoort.

Erkend leerbedrijf

Visma | Raet is geregistreerd als erkend leerbedrijf.
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MVO Scorecard

De MVO prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door FIRA Sustainability
beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in welke mate er sprake is van een volwassen
MVO programma dat past bij de activiteiten en het formaat van de organisatie,
alsmede naar het ambitieniveau en de daadwerkelijke impact.

Mensenrechten

Huidige prestatie

Vorig jaar

Eerlijk zakendoen

Werk voor Kwetsbare Groepen

Duurzaam Inkopen

ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

ISO 26000 klasse: Stimuleren van maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Arbeid

Huidige prestatie

Vorig jaar

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling

Consumenten

Huidige prestatie

Vorig jaar

Huidige prestatie

Vorig jaar

Privacybescherming

ISO 26000 klasse: Persoonlijke en professionele ontwikkeling

ISO 26000 klasse: Consumenten data- en privacybescherming

Milieu

Huidige prestatie

Vorig jaar

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie
ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Er zijn geen initiatieven getoond.

Energie Efficiënte Software

Er is een duidelijke ambitie op het
onderwerp en de benoemde aspecten,

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Tastbare
impact

Beleid &
Certificaten

geïllustreerd door verbeterplannen,
beleid of certificaten.
Er zijn concrete maatregelen die een
positieve bijdrage leveren aan de

Doelen &
KPI's

Maat
regelen

benoemde aspecten.
De ambitie is geconcretiseerd met
doelstellingen die periodiek worden
gemeten en geëvalueerd.
Op de benoemde aspecten van dit
onderwerp is substantiële MVO-impact.
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Verificatieverklaring

Visma Raet B.V. (hierna Visma | Raet) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. (hierna FIRA)

Samenvatting FIRA Bevindingen

voor externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord

We complimenteren Visma | Raet met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze

Ondernemen, zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling

bevindingen is gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste

van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het

bevindingen:

Basis MVO-rapport (Basic CSR Report) en de MVO-scorecard (CSR Scorecard) van Visma | Raet. Deze
verklaring is bedoeld voor klanten en andere belanghebbenden, die beroepsmatige interesse hebben in de
duurzaamheidsprestaties van Visma | Raet.

• Balans & Volledigheid: Er is geen beleidsaanpak beschreven. Wij moedigen Visma | Raet aan
om ambitie en concrete doelstellingen te formuleren voor alle relevante MVO onderwerpen. We
complimenteren Visma | Raet met nieuwe maatregelen inzake werk voor kwetsbare groepen, vitaliteit

Scope

van medewerkers en CO2 reductie. Andere maatregelen betreffen gemeenschapsontwikkeling en

De scope voor deze opdracht is: Online dienstverlening en software voor Human Resources Management

maatschappelijke investeringen. We moedigen Visma | Raet aan om maatregelen te laten zien inzake

door Visma Raet B.V. (KvK 32097068) in Nederland. Holdingmaatschappij (Visma Nederland B.V.),

medewerkerontwikkeling, energie efficiënte software, duurzaam inkopen en data protectie.

moedermaatschappij (Visma A.S., Noorwegen) en activiteiten van diens andere (buitenlandse)

• Gedragscode: Er is een gedragscode beschikbaar

dochtermaatschappijen zijn niet in scope.

• MVO-commitment: Visma | Raet onderschrijft de standaard MVO verklaring, inclusief de daarin
opgenomen MVO principes en het voornemen om op relevante MVO onderwerpen voortgang te laten

MVO-rapport: Basis

zien. We moedigen Visma | Raet aan om een bedrijfsspecifieke verklaring op te stellen.

Visma | Raet onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht
in haar ambities inzake MVO-onderwerpen zoals geselecteerd het MVO-Register, inclusief management

Datum van uitgifte: 15 oktober 2019

aanpak, beleid, maatregelen en plannen.

Namens FIRA,

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden
Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register. FIRA verifieert alle claims en

Mw. J. Chatelain

informatie conform de standaard behorende bij het Basis MVO-rapport (zie het MVO-Register Protocol voor
details) op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan gerelateerde informatie in het MVO-Register
worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze door Visma | Raet beschikbaar is gesteld aan
FIRA om de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen. FIRA waarborgt dat het verificatieteam

Director Reporting and Assurance

de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn met auditprincipes inzake ethisch gedrag,
professionele integriteit, en onafhankelijkheid.

Conclusie
Visma | Raet rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde
werkzaamheden concluderen wij dat de claims en informatie in het Basis MVO-rapport in het MVO-Register
betrouwbaar zijn.
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Dit rapport is opgesteld op basis van de MVO informatie van
Visma | Raet in het MVO-Register. De informatie in dit rapport is
geverifieerd door FIRA Sustainability. De verificatieverklaring is
opgenomen in dit rapport.

Deelnemer

MVO-Register

www.raet.nl

Naam

Visma | Raet

Straat

Plotterweg 38

Postcode/Plaats

3821 BB Amersfoort

Land

Nederland

