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  FIRA  
Alliander, een van onze grootste klanten heeft ons uitgenodigd om deel te 
nemen aan het FIRA Platform. Dit hebben zij gedaan omdat zij een grote 
waarde hechten aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Het FIRA Platform is een digitaal register waarin bedrijven (leveranciers) hun 
MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten. Inkooporganisaties van bedrijven 
kunnen online gegevens bekijken en zo geschikte leveranciers selecteren voor 
hun aanbesteding. 
gAvilar is inmiddels druk bezig geweest om al de gegevens op het FIRA Platform 
in te voeren. Deze gegevens bestaan o.a. uit  

• ons bedrijfsprofiel en organisatie structuur,  
• onze leveranciers, 
• onze productieactiviteiten, 
• onze producten, 
• onze certificaten, 
• onze MVO-gedragscode en –activiteiten 
•  

Na het invullen en beoordelen door FIRA zal ons Bronzen MVO-rapport 
gepubliceerd worden en zullen onze duurzaamheidsprestaties en toekomst-
plannen via een zogenaamde “MVO-Scorecard” zichtbaar zijn voor onze 
klanten. In onderstaand stukje wordt iets meer verteld over onze MVO-
gedragcode en In de volgende nieuwsbrief zullen we onze bestaande MVO-
activiteiten wat nader toelichten.  
 
 

MVO-gedragscode 
 

gAvilar omarmt de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
en wil waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal 
(People) gebied. Om dit kenbaar te maken aan zowel het eigen personeel als 
aan de zakenrelaties is er een MVO-gedragscode opgesteld. 

In deze gedragscode verklaren we dat we ons conformeren aan de 
internationale MVO-kernthema’s. Deze thema’s zijn: 

• Eerlijk zaken doen; geen afspraken maken met concurrenten en niet 
betrokken willen zijn bij wat voor vorm van omkoping dan ook.  

• Respect hebben voor mensenrechten: geen discriminatie, verbieden 
van onethisch gedrag en de regels erkennen t.a.v. het verbod op 
kinderarbeid. 

• Gezondheid en veiligheid werknemers; risico’s in kaart brengen en 
beheersen en geven van instructie. 

• Bescherming van het milieu; handelen in overeenstemming met de 
geldende wet- en regelgeving. 

• Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling; informatie 
verstrekken over de MVO-prestaties aan belanghebbenden en 
bijdragen leveren aan de lokale economie. 

• Behoorlijk bestuur; het voorkomen van belangenverstrengeling. 
 

De volledige MVO-gedragscode is te downloaden op onze website. 
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Tillen  

Onze rug belasten we dagelijks door de meest simpele bewegingen.   
Gelukkig is het een stevige constructie die wat kan hebben. Maar als                
het fout gaat, dan kun je daar langdurig last van hebben. Het is dan               
ook zaak je bewust te zijn van het juiste gebruik van de rug.  
               In tegenstelling tot sporters, gebruiken en belasten arbeiders hun rug 
               vaak zonder veel kennis van het lichaam en zonder de juiste voor-             
               bereiding. Hierdoor belasten ze hun rug verkeerd. Wat dat betreft 
               gaan we in de Westerse wereld slordig om met ons lichaam.            
               Hoewel het een utopie is te verwachten dat arbeiders in Nederland  
               gezamenlijk lichamelijk sportoefeningen doen voordat zij aan het  
               werk beginnen, is het in Aziatische landen heel normaal! 
               Wij als Westerlingen kijken hier een beetje lacherig tegenaan. Maar  
               er schuilt een duidelijk doel achter deze aanpak, namelijk het voor- 
               komen van gezondheidsklachten. 
               Tillen en dragen zijn de bekendste vormen van fysieke belasting en  
               komen ook bij gAvilar veel voor. Te zwaar tillen en dragen wordt  
               vaak als oorzaak genoemd van gezondheidsklachten bij  
               medewerkers. Mensen die veel tillen en dragen hebben een 1,5 keer  
               grotere kans op rugklachten (bijvoorbeeld hernia) dan bij mensen 
               die weinig tillen. Zwaar tillen wordt ook als veroorzaker gezien van  
               spier-en peesblessures. 
 

Factoren die bij tillen de kans op rugproblemen verhogen zijn: 
• het gewicht van het te tillen object; 
• de afstand van het object tot het lichaam; 
• de afstand tussen de oppakhoogte en de wegzethoogte; 
• de draaiing van de romp tijdens het tillen; 
• de afstand waarover het object al lopend verplaatst moet worden; 
• de frequentie van het tillen. 

 

De meningen over tilinstructies en tiltrainingen lopen uiteen. De beste 
manier van tillen is de manier die medewerkers zelf als minst belastend 
ervaren.  Hieronder zijn een paar voorbeelden gegeven hoe je een te grote 
belasting van je rug kan voorkomen: 

• denk van te voren na hoe je een object het beste kan oppakken 
• ga altijd door je knieën als je een object van de grond tilt, ook als 

het niet heel erg zwaar is 
• schat van te voren in  hoe zwaar het object is 
• voorkom het draaien van je rug als je een object optilt 
• gebruik hulpmiddelen om zware voorwerpen te tillen of te 

verplaatsen, zoals takels, hef- en transportmiddelen 
• vraag een collega om hulp als een hulpmiddel geen uitkomst biedt 

 
Mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie over het tillen, dan kan je de 
bij Rob ten Hove aanwezige DVD een keer lenen en thuis bekijken. 

 
Streekfruit 
Sinds een aantal weken biedt gAvilar de medewerkers streekfruit aan. We 
doen dit omdat we de gezondheid van onze medewerkers belangrijk vinden. 
Zo’n fruitig tussendoortje geeft energie, is ideaal bij lekkere trek, draagt bij 
aan de werksfeer en verbetert je weerstand waardoor het ziekteverzuim 
vermindert. 

De aanvoer van nieuw fruit vindt meestal plaats op maandag. Soms zitten er 
producten in die snel kunnen bederven, zoals aardbeien, sommige moeten 
nog even rijpen, maar de meeste fruitsoorten kunnen direct genuttigd 
worden en kunnen wel een paar dagen bewaard blijven. 

                                                  Het is natuurlijk wel de bedoeling dat iedere 
                                                  werknemer hier gebruik van kan maken. Hou  
                                                  hier dan ook rekening mee bij het pakken van  
                                                  een stuk fruit. 
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  Juiste tiltechniek                   Erg slecht idee 
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