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Voorwoord

Maatschappelijk ontwikkelend 
ondernemen
Als mensen beseffen waarom ze doen wat ze doen, ervaren ze een hoger niveau van welzijn, 

worden creatiever, zijn meer gericht op ontwikkeling. Ze zijn minder vaak ziek, werken 

langer, zijn productiever. Zodra je mensen in staat stelt betekenisgericht te werken, draagt 

dat bij aan economische en sociaal-maatschappelijke impact. Door de betekenis van werk 

centraal te stellen, lossen we onze grote maatschappelijke vraagstukken op. 

De wijze waarop je de toekomst ziet, geeft de toekomst vorm
Wij zien een toekomst waarin werk wordt gezien als een betekenisvolle activiteit waaruit ieder individu voldoening haalt 

aan de ene kant en als bron voor ons collectief welzijn aan de andere kant. Wij geven een eerbetoon aan mensen die via 

werk betekenis geven aan hun leven of aan dat van anderen. Wij geloven dat ieder mens een unieke waarde heeft die via 

werk tot uitdrukking komt. Met onze collega’s, franchisenemers, partners en klanten staat dit centraal in onze aanpak.

MOO - Maatschappelijk Ontwikkelend Ondernemen
Wat wij doen, gaat veel verder dan maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Onze purpose is het leiden van de 

maatschappelijke transitie naar werk van betekenis. In onze organisatie staat onze purpose centraal en is het 

kompas voor alles wat we doen. Waarbij wij niet geloven in profit over purpose, maar de symbiose van die twee. 

Want bedrijfseconomisch resultaat is nodig om dichter bij de realisatie van je purpose te komen en duurzaam 

maatschappelijke impact te creëren. 

Ik ben dankbaar en trots om te mogen werken met mensen die actief en bewust via werk betekenis geven aan hun eigen 

leven en aan het leven van anderen. 

Dimitri Yocarini, CEO  |  Olympia
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 Wie zijn wij 
Olympia is een van de grootste niet-beursgenoteerde arbeidsbemiddelaars van Nederland. 

Onze organisatie bestaat inmiddels bijna 50 jaar en heeft meer dan 130 vestigingen in het 

hele land. Dagelijks bieden wij werk aan ruim 10.000 mensen. Sociaal ondernemen zit in 

ons bloed. ‘Olympia geeft werk betekenis’ is onze belofte. Het is onze drijfveer en de reden 

van ons bestaan. 

Centrale bedrijfsvoering en regionaal ondernemerschap
Enkele jaren geleden hebben we een nieuwe strategie ontwikkeld. Samen met onze franchisenemers hebben we 

gekozen voor een duaal businessmodel. Zo profiteren we optimaal van de combinatie van een centrale bedrijfsvoering 

en van regionaal ondernemerschap. 

Onze filosofie
Daarbij focussen wij op onze relevantie, onze maatschappelijke impact, op de plek in de samenleving en de 

arbeidsmarkt. Wij doen aan maatschappelijk ontwikkelend ondernemen, waarbij onze bijdrage alleen duurzaam kan 

zijn als het uit menselijke gedrevenheid en intrinsieke waarden bestaat. Ons economisch succes is te danken aan het feit 

dat wij onze organisatie hebben verbonden aan onze purpose, een sterke overtuiging en geloof. Economisch succes en 

maatschappelijke impact gaan daarbij hand in hand. Wij hechten waarde aan maatschappelijke nalatenschap aan de 

huidige samenleving én aan de volgende generaties.

Onze visie op arbeid
Wij zien een toekomst waarin werk wordt gezien als een betekenisvolle activiteit waaruit ieder individu voldoening haalt 

aan de ene kant en als bron van collectief welzijn aan de andere kant. 

De manier waarop wij de toekomst zien is belangrijk, want daarmee geven we die toekomst vorm. Onze rol reikt verder 

dan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. En gaat ook over ontwikkeling, want daarin schuilt toegevoegde 

waarde. Elk mens heeft een unieke waarde die via werk tot uitdrukking komt. Als wij helpen dit een podium te geven en 

te ontwikkelen, hebben we impact op de mens en op de organisatie. 

“Werk geeft bestaansrecht, zorgt voor sociale participatie en cohesie, welzijn en 
ontplooiing. In werk kun je alles kwijt. Als je beseft dat je werk ertoe doet - dat jíj ertoe 
doet -, is wat je doet ineens relevant en niet langer vrijblijvend. Als je dan ziet of denkt 
dat iets beter kan, dan is het logisch dat je dat verder gaat ontwikkelen.”

Dimitri Yocarini - CEO  

Onze purpose en onze missie
Wij voelen ons verantwoordelijkheid voor het leiden van de maatschappelijke transitie naar werk van betekenis. Dat 

is onze purpose. Onze missie is mensen en organisaties gidsen door de transitie naar werk van betekenis. Want zodra 

mensen beseffen waarom ze doen wat ze doen, neemt de waarde ervan toe. Ze ervaren een hoger niveau van welzijn, 

worden creatiever, zijn meer gericht op ontwikkeling. Ze zijn minder vaak ziek, werken langer, zijn productiever. 

Betekenisvol werk is het antwoord op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Onze focus ligt op mensen. Wij maken de 

shift van transactie naar relatie. Met onze flexkrachten, opdrachtgevers en eigen medewerkers. 
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Onze visie op flexibele en vaste werkvormen
De arbeidsmarkt is de ruggengraat voor onze sociale verbondenheid en het functioneren van de economie.  Als branche 

hebben wij grote impact daarop. Want flexwerk maakt elementair onderdeel uit van de arbeidsmarkt. En komt als werkvorm 

tegemoet aan de specifieke wensen van organisaties en flexkrachten.  Flex en vast moeten evenwichtig naast elkaar bestaan 

met beide aantrekkelijke voorkeurselementen. Om daarvoor te zorgen, moeten we ons niet richten op het verkleinen van de 

verschillen tussen flexibele en vaste werkvormen. Als flexkrachten meer stabiliteit in ontwikkeling en daarmee in inkomen 

kunnen krijgen, en toegang krijgen tot het sociaal vangnet, dan is de discussie flex versus vast niet meer relevant.

Verhoudingen flex en vast
In 2018 werkt 39% van alle werkenden flexibel. Dat gaat onder meer om oproepkrachten, tijdelijke contracten, 

uitzendkrachten. Een derde deel daarvan is zzp’er. Van het totaal aantal werkenden is 3,5%  uitzendkracht. Jaarlijks helpt 

de branche 850.000 mensen aan het werk als uitzendkracht.

 
Grote verschillen werkgelegenheid hoger en lager opgeleid1 
In 2018 kwam de werkgelegenheid uit op een recordniveau van ruim 8,8 miljoen werkenden tussen 15 en 75. Wel 

zijn er grote verschillen tussen opleidingsniveau. De werkgelegenheid voor hoogopgeleiden (hbo, wo) is sinds 

Q4 2008 (tijd van de recessie) met ruim 700.000 toegenomen tot ruim 3,3 miljoen. Voor laagopgeleiden is die juist 

afgenomen met bijna 400.000 werkenden. Het aantal middelbaar opgeleide werkenden schommelt al tien jaar rond 

de 3,6 miljoen. 

 

1 Bron: Marktanalyse flexmarkt, Dzeng i.o.v. Olympia
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 Onze belanghebbenden 
Onder belanghebbenden verstaan wij groepen mensen en organisaties op wie wij impact 

hebben, met wie wij impact realiseren en die impact op ons hebben. 

Flexkrachten – tot deze groep behoren de mensen die wij dagelijks aan werk helpen. Als opstap naar de 

arbeidsmarkt, als volgende stap, als mogelijkheid om zich door te ontwikkelen. Wij helpen mensen inkomsten te 

genereren waarmee zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, wij helpen mensen in hun persoonlijke ontwikkeling 

en concentreren op duurzame flexibele werkvormen. 

Werknemers – de kwaliteit van onze werknemers bepaalt of wij onze missie bereiken. Ons werk is mensenwerk. 

Onze werknemers zijn onze ambassadeurs én de sleutel tot het succes om flexkrachten werk van betekenis te laten doen 

en ervaren. Dat betekent dat wij onze werknemers daarin faciliteren én helpen ontwikkelen op alle mogelijke manieren. 

Werkgevers – we helpen werkgevers bij het realiseren van hun organisatiedoelen. Van mkb-bedrijven 

tot multinationals, van overheden tot non-profitorganisaties. De vakkundige en loyale flexkrachten helpen onze 

opdrachtgevers bij het leveren van hun diensten en producten. Wij adviseren over de inzet van een duurzame flexibele 

schil als onderdeel van de strategische personeelsplanning, arbeidsrechtelijke risico’s en uitvoering. Onze rol daarin is niet 

louter faciliterend. Wij dagen werkgevers uit verder te denken en anders om te gaan met bestaande situaties. Daarbij is 

de betekenis van werk leidend. 

Franchisenemers – de ondernemers met wie wij werken, weten de landelijke vraagstukken te vertalen naar 

de lokale markt. De specifieke regionale kennis en aanwezigheid in de regio’s van de franchisenemers positioneren ons 

voor een belangrijke sociaal-maatschappelijke bijdrage. Het maakt onze organisatie benaderbaar voor de groep voor 

wie we het doen: flexkrachten. Bovendien is onze maatschappelijke impact ook een gevolg van een opeenstapeling 

van regionale initiatieven die ondernemers vanuit persoonlijke bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn 

gestart. We bundelen onze krachten om  de purpose van Olympia waar te maken.

Overheden – alle overheden hebben belang bij een goed functionerende arbeidsmarkt waarop flexkrachten en 

werkgevers succesvolle werkrelaties met elkaar aangaan. Werkgelegenheid draagt bij aan het welzijn van Nederland. Wij 

helpen bij het realiseren van de ambities van de overheid, onder meer door werk te bieden aan mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en het tot stand brengen van waardevolle (werk)relaties die uiteindelijk de prestaties van ons land 

verbeteren.
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Onze impact

Met impact bedoelen wij de bijdrage die wij leveren aan de samenleving: dat geldt 

voor kandidaten en organisaties, voor al onze stakeholders. Daarbij geloven wij in een 

olievlekwerking, doordat wij anders kijken naar de arbeidsmarkt en de menselijke waarde. 

Door hierover te interacteren, samen te groeien en dit samen toe te passen, groeit onze impact. 

Hiermee dragen wij bij aan twee belangrijke ‘impactdoelen’, die ook mondiaal zijn geagendeerd door de Verenigde Naties:

1.) Eerlijke en sociale economische groei

2.) Gelijke kansen voor iedereen 

Om de impactdoelen te realiseren, nemen wij het initiatief tot tal van samenwerkingen, projecten en programma’s. In 

dit maatschappelijk jaarverslag beschrijven we onze ambities en de realisatie daarvan. Onze maatschappelijke impact 

beslaat ook de GRI Prestatie-indicatoren. GRI (Global Reporting Initiative), werd in 1997 door CERS en UNEP gelanceerd 

en geeft richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging. Dit gaat over people, planet en profit.

Olympia Werkvertrouwen
Wij geloven in de kracht van mensen. Dat iedereen werk zou moeten kunnen doen waar hij of zij blij van wordt. Wie je 

ook bent en waar je ook vandaan komt. Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben daar wat meer hulp 

bij nodig. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om juist hen mee te nemen in de maatschappelijke transitie naar 

werk van betekenis. Daarvoor zijn we Olympia Werkvertrouwen gestart. Zo zorgen wij voor de ontwikkeling en groei van 

mensen, bedrijven én van onze samenleving.

Met Olympia Werkvertrouwen begeleiden wij kandidaten met een kwetsbare arbeidsmarktpositie naar werk. Het is een 

multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers van diverse afdelingen die allemaal voor hetzelfde gaan: inclusie. 

Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben extra begeleiding nodig om hun weg naar de arbeidsmarkt 

te vinden. De ondersteuning is, vooral in de beginfase, cruciaal om langdurige uitval te voorkomen. Olympia 

Werkvertrouwen werkt daarvoor samen met publiek-private partijen. Gemeenten dragen kandidaten aan die zij testen 

op geschiktheid. Geschikte kandidaten bieden wij een contract van zes maanden met een urengarantie en een even lang 

begeleidingstraject. Een van de instrumenten die we daarvoor gebruiken, is de werving- en selectiemethode die we in 

2018 in samenwerking met Harver2 hebben ontwikkeld. We kijken naar de passie en vaardigheden van mensen en kijken 

hoe we die in lijn brengen met organisaties in de focussectoren logistiek, callcenter en industrie. Het doel is om onze 

kandidaten duurzaam uit te laten stromen naar deze branches, gebaseerd op vier pijlers:

•  Iedereen verdient een kans, ongeacht hoe lang iemand uit het arbeidsproces is

•  Maatwerk per persoon, met persoonlijke aandacht

•  Unieke testen laten zien waarin iemand vaardig en ontwikkelbaar is

•  Werkzekerheid wanneer kandidaten passen bij vacatures in onze focussectoren

2 Harver is een bedrijf gespecialiseerd in data gedreven werving en assessment.
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Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
Mede door onze inzet om sociale impact te realiseren, heeft Olympia in november als eerste toptienspeler binnen 

de uitzendbranche de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit onafhankelijke 

toetsing door TNO blijkt dat Olympia aantoonbaar presteert op inclusief ondernemerschap. 

De certificering heeft een kwantitatieve en een kwalitatieve eis. Er wordt gemeten hoeveel procent van de werkenden 

behoort tot de PSO-doelgroepen (werknemers die starten vanuit een kwetsbare arbeidsmarktpositie) en hoeveel uur zij 

werken. Daarnaast kijkt men naar de duurzaamheid van de arbeidsrelatie. Hier ligt de focus op de duur van de plaatsing 

en op de geboden begeleiding en ontwikkelkansen.

“Iedereen verdient een kans om te werken, om uiting te geven aan wat hij of zij 
belangrijk vindt, en onderdeel te zijn van een groter geheel. Werk geeft je ritme, 
structuur, het gevoel dat je iets bijdraagt. Daar zetten wij ons elke dag weer voor in.”

Marcella de Muinck, Projectmanager Social Development  

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. In 2019 willen wij ons laten 

hercertificeren voor Trede 2. Dit betekent dat minimaal 1,9% van onze werkenden moet beginnen vanuit een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie. Wij leggen de lat nog iets hoger - op 2,25% - en het is onze ambitie om aan het eind van 2019 de 3% 

te behalen. In 2020 willen wij Trede 3 behalen en voldoen aan de eis van 3,7%.

Samenwerking DOORZAAM
We zien een toekomst waarin duurzaamheid van werk en inzetbaarheid steeds belangrijker worden. Waarin iedereen 

doet waar hij of zij goed in is en gelukkig van wordt. Wij helpen kandidaten met maatwerk en persoonlijke aandacht om 

zo het beste van zichzelf zichtbaar te maken.

Met het oog op de toekomst en de vele veranderingen op de arbeidsmarkt, met name bij de kwetsbare doelgroepen 

in praktische beroepen, is het noodzakelijk dat wij hier als werkgever tijdig een passend antwoord op kunnen vinden 

en onze werknemers  kunnen faciliteren en navigeren op de arbeidsmarkt zodat zij kunnen blijven participeren. Begin 

2017 zijn we in samenwerking met DOORZAAM (ex-STOOF Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) en 

vier uitzendbureaus gestart met het duurzame inzetbaarheidsproject Fit for Flex om de duurzame inzetbaarheid van 

uitzendkrachten te versterken en onze opdrachtgevers te ondersteunen. 

Een voorbeeld van hoe wij hier invulling aan geven, is het actief aanbieden van taaltrainingen, het beschikbaar stellen 

van ontwikkel- en coachingstrajecten, maar ook door het versterken van de samenwerking met DOORZAAM. Door deel 

te nemen en bij te dragen aan diverse initiatieven die zij samen met de uitzendbranche ontwikkelen op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid.
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Initiatieven in de regio 
Franchisenemers hebben tal van initiatieven om mensen te begeleiden naar duurzaam werk. Dit gaat om 

uiteenlopende initiatieven, die erop gericht zijn mensen kansen te bieden om zich te ontwikkelen naar werk van 

betekenis. We noemen een paar voorbeelden: 

 

DHL Ricoh Bergen op Zoom 

Met de steun van ISD, WSP Werkcentrum Brabantse Wal en Samen in de Regio zijn 25 langdurig werklozen weer 

aan een baan geholpen. Zij werken nu bij DHL Ricoh in Bergen op Zoom. Via Olympia Bergen op Zoom zijn ze op 

uitzendbasis aan de slag gegaan.  

 

Kracht on Tour 

Olympia Tilburg was aanwezig bij Kracht on Tour, een evenement georganiseerd door het Emancipatie Expertise 

Centrum Feniks. Hier ontmoeten vrouwen die vooruit willen, maar wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken, 

werkgevers en bemiddelaars die banen, stageplekken en cursussen kunnen bieden. We spraken veel talentvolle 

vrouwen en maakten tientallen vervolgafspraken.  

 

Afvalluh! 

Samen met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), de gemeente Zeist en Regionale Dienst Kromme 

Rijn Heuvelrug (RSD) nam Olympia Utrecht/Zeist het initiatief voor het project ‘Afvalluh’, waarin een groep 

werkzoekenden de strijd aanging met zwerfafval en intussen werkervaring opdeed. Op deze manier begeleidden 

de samenwerkende partijen de deelnemers naar een reguliere baan. Inmiddels hebben drie deelnemers werk 

gevonden. Eén volgt nu via Olympia een opleiding tot vrachtwagenchauffeur.  

  
Leveranciers met maatschappelijke impact
Wij selecteren onze leveranciers op basis van de kwaliteit van hun product of dienstverlening, maar we kijken óók 

scherp naar hun bijdrage aan de maatschappij en de manier waarop ze duurzaamheid in hun bedrijfsprocessen hebben 

geïntegreerd. Wij onderzoeken in hoeverre wij hierin ook de vestigingen kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het 

afsluiten van gezamenlijke contracten. In 2019 zullen hiervoor pilots voor de inkoop van koffie en schoonmaak van start 

gaan. 

“De voorbereiding van de verhuizing naar Hoofddorp in 2019 was een prachtige 
aanleiding om alle contracten heel goed te bekijken. We beoordeelden (nieuwe) 
leveranciers op hun sociale impact en hun inzet voor duurzaam ondernemen. In de 
toekomst trekken we hierin graag samen op met onze franchisenemers. Als we met veel 
zijn, kunnen we immers nog meer verschil maken. Dat is een mooie uitdaging.”

Rianne de Wit, Facility Manager  
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Schoonmaakbedrijf met sociale agenda
Ook de leverancier die we voor het schoonmaken van onze verdiepingen in Pharos hebben geselecteerd, is een sociale 

onderneming: het creëren van maatschappelijke meerwaarde is het hoofddoel. Breedweer zet daar waar mogelijk 

medewerkers in met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld is veroorzaakt door langdurige werkloosheid 

of psychische problemen. Door samen met gemeente en re-integratiebedrijven te kijken naar de mogelijkheden van 

kandidaten, realiseert Breedweer jaarlijks tientallen passende banen.

FAIR CHAIN-koffie
In het nieuwe pand stappen we over op de kwaliteitskoffie van Moyee. Deze koffiefabrikant wil de koffieboeren en de 

plaatselijke bevolking in Ethiopië helpen en heeft daarom een fabriek in het land van herkomst geplaatst, waar de koffie 

gebrand, verpakt en verstuurd wordt. Ethiopische medewerkers worden hier opgeleid tot marketeers, sales agents en 

roasters. Zo krijgt de lokale economie een boost en kunnen de kinderen van de medewerkers naar school. Dit kanaal 

noemt Moyee FAIR CHAIN. En daarmee gaat het bedrijf een flinke stap verder dan Fairtrade. Als leverancier sluit de missie 

van Moyee helemaal aan op onze doelstelling om impact te maken.  

 

 
Partnerships en samenwerkingen 
Door verbinding te maken met gelijkgestemde organisaties kunnen we slagvaardiger zijn in het teweegbrengen van 

verandering in de samenleving. Daarom sluiten we ons graag aan bij dit soort maatschappelijke initiatieven.  

 

Sociaal Werkkoepel 

Olympia maakt deel uit van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam, een netwerkorganisatie van bedrijven en 

maatschappelijke organisaties die zich inzet voor sociaal werk. De stad Amsterdam heeft de ambitie om te groeien 

van 4.000 sociale werkplekken naar 4.500 in 2022. Alle partners zetten zich in voor een inclusief Amsterdam.  

 

Regionaal Skills-akkoord Metropoolregio 

Veranderingen in de arbeidsmarkt vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het 

belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook wat betreft het aanleren en 

ontwikkelen van skills. Als de arbeidsmarkt meer op skills is ingericht, vergroot dit de kansen op de arbeidsmarkt. 

Voor werkgevers neemt de kans op geschiktere medewerkers toe. In december ondertekenden ruim negentig 

partijen het Regionaal Skills-akkoord voor de Metropoolregio Amsterdam. Ook Olympia zette een handtekening.  

 

Werkgeversservicepunt 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Olympia Nederland werken intensief samen om mensen 

uit de bijstand te houden. Wat ooit begon als een opmerkelijke pilot om vijftigplussers aan een baan te helpen, 

is zo succesvol gebleken dat de aanpak nu ook voor andere leeftijdsgroepen wordt toegepast. Het geheim is de 

omgekeerde benadering: de kandidaat gaat niet op zoek naar een geschikte vacature, Olympia zoekt geschikte 

kandidaten bij de vacature. De werkgever maakt uiteindelijk de keuze voor de medewerker die het beste past.  

 

Netwerkcafé 50+ 

Het Netwerkcafé is er om werkzoekende vijftigplussers uit Amsterdam en omgeving te inspireren om meer te halen 

uit hun vakkennis, beroeps- en levenservaring. Olympia schoof aan om deel te nemen aan het rondetafelgesprek en 

Marcella de Muinck ging in debat met politici over werk voor de generatie met ervaring.  
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Betekenis van werk
Het is belangrijk dat mensen werk van betekenis hebben en houden. Want als mensen weten dat wat ze doen ertoe 

doet, draagt dat bij aan het leven van hem- of haarzelf en zijn of haar omgeving. Toch haalt ruim zeventig procent van 

de werknemers geen betekenis uit zijn of haar werk. Terwijl onderzoek uitwijst dat mensen die betekenisgericht werken, 

productiever en creatiever zijn. En meer gezondheid en geluk ervaren. 

Werk vormt voor een belangrijk deel ons bestaansrecht. Inkomen is nodig om te voorzien in levensonderhoud. Om te 

consumeren en te investeren. Maar de lijst van niet-financiële baten dat werk met zich meebrengt, is veel groter. Het 

zorgt voor economische zelfstandigheid, draagt bij aan welzijn en geluk, biedt handelingsperspectief en zingeving, biedt 

sociale contacten en maatschappelijke status. De betekenis van werk is veel groter dan de uitruil van loon tegen arbeid 

alleen. Het raakt ons bestaan in immateriële zin, onze identiteit en bijdrage aan de omgeving en aan de maatschappij.

Wij geloven er dus in dat ieder mens een unieke waarde heeft die via werk tot uitdrukking komt. En ons eerbetoon is 

aan mensen die via werk betekenis geven aan hun leven of aan het leven van anderen. We streven daarbij naar een 

samenleving die zich optimaal ontwikkelt via werk dat voldoening geeft. 

Werken vanuit betekenis
Kans dat mensen langer dan 5 jaar bij je blijven werken   54%

Kans op uitstekende prestaties   30%

Kans dat medewerkers hun bedrijf aanbevelen   69%

Productiviteit
Tevreden medewerker   100%

Verbonden medewerker   144%

Geïnspireerde medewerker   225%

Betekenisgerichte medewerkers
Per week besteden we over het algemeen minstens de helft van onze tijd aan werk. Als we daar niet de betekenis 

uit halen die we nodig hebben, is dat onbevredigend. Dat heeft impact op ons functioneren, in zowel werk- als 

privéomgeving. We kunnen dus zeggen dat werk een essentieel onderdeel is van ons welzijn. Uit de Workforce Purpose 

Index 2015 blijkt dat betekenisgerichte medewerkers hoger scoren op tal van belangrijke criteria. Zij halen betere 

beoordelingen, houden rollen langer vast en halen significant meer voldoening uit hun werk. Dat betekent dat zij het 

gevoel willen hebben dat hun werk invloed had, of het nu was voor de klant, voor collega’s, de onderneming of voor de 

samenleving. 

Graadmeters
Uit onderzoek blijkt ook dat zij verbinding zoeken met anderen en streven naar relaties. Betekenisgerichte werknemers 

zoeken voortdurend naar kansen om op de drie aspecten hun betekenis te vinden via werk: invloed, persoonlijke groei 

en relaties. Deze drie voorspellende graadmeters bleken cruciale factoren voor betekenis te zijn: relaties ontwikkelen en 

onderhouden, iets doen wat boven hun leven uitstijgt en persoonlijk en beroepsmatig groeien. Als deze drie factoren aan 

bod komen in het werk, dan krijgt men voldoening in en buiten het werk. Het is zeer waarschijnlijk dat het percentage 
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betekenisgerichte werknemers een belangrijke maatstaf is voor het succes van een onderneming. Interessant is dat 

betekenisgerichtheid losstaat van de sector of beroepsgroep waar men werkt. Dat betekent dat iedereen, ongeacht zijn 

of haar functie, betekenisgericht kan werken. Er is echter wel een groot verschil te zien in de procentuele verdeling over 

sectoren. 

Onderwijs

Niet-commerciële instellingen

Landbouw • bosbouw • visserij

Amusement

Gezondheidszorg • medisch

Luchtvaart • ruimtevaart • auto-industrie

Farmacie • biotech • onderzoek

Landelijk gemiddelde

Advies • juridische- en professionele diensten

Techniek • architectuur

Overheid • strijdkrachten

Accounting • �nanciën • banken • verzekeringen

Transport

Technologie

Maakindustrie

Catering

Reclame • pr • media

Vastgoed • bouw • nutsdiensten voor thuis

Openbare voorzieningen

Detailhandel • groothandel

10% 20% 30% 40% 50%0%

% betekenis gerichte medewerkers

Bron: Workforce Purpose Index 2015; Imperative.com; Web.

Betekenisgerichtheid per sector

We constateren dat het aantal betekenisgerichte werknemers bij het grootste deel van de sectoren beneden het 

landelijke gemiddelde ligt. En het landelijke gemiddelde nog niet op 30% zit. Dat rechtvaardigt onze oproep hier 

aandacht aan te besteden en actie op te ondernemen. Binnen Olympia is daarvoor een aantal initiatieven gestart. 

Onderzoek naar betekenisvol werk
In 2018 hebben we een onderzoek naar betekenisvol werk laten verrichten onder onze eigen medewerkers. Want als wij 

de maatschappelijke transitie leiden naar werk van betekenis, moeten we bij onszelf beginnen. Doel van het onderzoek 

was om inzichten op te doen over de mate waarin medewerkers geïnspireerd aan het werk zijn en wat de bronnen van 

inspiratie zijn. Dit zorgt ervoor dat er gesprekken hierover tussen medewerkers en leidinggevenden gestart kunnen 

worden. Een van de conclusies die daaruit voortkwam, is dat als we mensen helpen om het grotere geheel te laten zien 

van wat wij betekenen voor maatschappij en flexwerker - en inspiratie van buitenaf op te doen -, zij meer betekenis zullen 

ervaren via hun werk. Daarin kwam ook naar voren dat de mate waarin een leider de purpose ‘geïnternaliseerd’ heeft, 

bepalend is voor de mate waarin mensen betekenisgericht werken. Daarom is het belangrijk om als leider eerst je eigen 

personal purpose te kennen om de juiste prikkelende vragen aan je teamleden of collega’s te stellen. Parallel hieraan 
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ontwikkelen we de company purpose. Het kunnen verbinden van onze individuele personal purpose aan de company 

purpose zal ervoor zorgen dat we het verschil gaan maken in de maatschappij én daar persoonlijke voldoening uit halen. 

Persoonlijke betekenisverklaring
Het concreet weten te benoemen waar je betekenis uit haalt, is niet eenvoudig; het is soms een lastige zoektocht, 

waarin je op zoek moet naar de juiste woorden. Zeker als het gaat om de impact die je wilt hebben op uiteindelijk de 

maatschappij. Hoe kan een individuele intercedent bijvoorbeeld bijdragen aan de realisatie van de company purpose? 

Mensen kijken in beginsel naar hun eigen ‘circle of influence’ en hebben moeite om hun handelen te plaatsen in het 

grotere geheel. De impact wordt nog weleens onderschat. Wij gaan onze medewerkers helpen om te komen tot hun 

persoonlijke betekenisverklaring. Daarin laten we hen niet alleen uitspreken waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt, 

maar vragen we ze ook om na te denken over hun roeping en wat de wereld volgens hen nodig heeft. Door dit in kaart 

te brengen, gaan zij inzien op welke momenten zij echt betekenis ervaren. Dat stelt hen vervolgens in staat om keuzes te 

maken. Wellicht willen of kunnen ze meer dan ze doen of komen ze tot de conclusie dat ze al heel lang niet echt goed op 

hun plek zitten. Er is geen goed of fout. We geloven erin dat je alleen voldoening uit je werkt haalt als je iets doet waarin 

jouw unieke waarde tot uitdrukking komt. En als dat niet lukt, dan gaan we met elkaar zorgen dat je wél geïnspireerd aan 

het werk komt.

Training
De Olympia Acadamy traint mensen om ze te begeleiden naar werk van betekenis. Dat betekent ook een andere manier 

van gesprek voeren met de kandidaat. Zo gebruiken wij op onze vestigingen de vragen van betekenis. We gaan in 

gesprek over wat iemand drijft en gebruiken niet het cv als uitgangspunt. Elke vestiging heeft een set vraagkaarten met 

vragen als: ‘Hoe wil je later herinnerd worden’ en ‘Wat is het leukste werk dat je ooit had?’
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Olympia Academy
Olympia heeft een eigen opleidingsinstituut. Zo blijven wij een continu lerende en inspirerende organisatie. De Olympia 

Academy is voor ons ook de snelste en effectiefste manier om onze purpose tot leven te brengen voor de medewerkers: 

de mensen die dagelijks contact hebben met onze kandidaten, flexkrachten en opdrachtgevers. 

Onze intercedenten 
Olympia is relatiegedreven in plaats van transactiegedreven. Daarbij staat de mens centraal. Dat kunnen we alleen als 

we bij onszelf beginnen, bij onze medewerkers. Uiteindelijk zijn zij degenen die onze ambities in de praktijk moeten 

waarmaken. Het zijn de mensen die zich onze werkwijze eigen moeten maken en onze purpose concreet maken. Dat 

kan alleen als ze zich verbonden voelen met wie wij zijn en wat we willen bereiken. De Olympia Academy geeft de 

intercedenten de handvatten om samen met kandidaten te zoeken naar werk dat echt voldoening geeft. 

Onze kernwaarden 
GOGO staat vaak op het whiteboard in de Olympia Academy. Het zijn de eerste letters van onze kernwaarden: Groeien 

met betekenis, Ondernemen doen we samen, Gepassioneerd vakmanschap en Ongecompliceerd naar resultaat. Ze 

vormen een leidraad in de trainingen.

“Het is geweldig om mensen te helpen om zich te ontwikkelen en om het belang van 
werk met betekenis over te kunnen dragen op de intercedenten. Zij zijn niet alleen het 
gezicht van onze organisatie, maar ook het hart. En zo geef ik mijn eigen werk weer 
betekenis.”

Corrie Vollemans, Trainer  
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Werkklimaat van betekenis

In 2018 hebben wij het initiatief genomen om collectief te werken aan een klimaat dat 

werknemers optimaal faciliteert om betekenisgericht te werken. Dat doen wij samen met 

werkgevers, brancheorganisaties en kennisinstituten. Want wij geloven dat wij daarin 

gezamenlijk een belangrijke maatschappelijke verantwoording hebben.

Impact van betekenisgericht werken op de organisatie
De betekenisgerichte werknemer heeft een positieve impact op de organisatie en zijn of haar persoonlijke omgeving. De 

kans dat ze blijven en dat de organisatie als goede werkplek wordt aangeprezen, is aanzienlijk groter. Bovendien bevelen 

zij de organisatie eerder aan bij familie en vrienden. Werknemers die daarentegen niet betekenisgericht zijn, kunnen 

de reputatie van hun werkgever schaden. Als werkgevers kunnen we een vruchtbaar platform bieden waarop de mens 

zijn behoeften kan laten groeien. Om betekenisgericht te kunnen werken, is het werkklimaat van een organisatie zeer 

bepalend. Een organisatie kan de juiste stimuli creëren om mensen te helpen ontplooien. 

Beïnvloeding 
Onder de noemer ‘Samenwerken aan een werkklimaat van betekenis’ zullen we de komende jaren samen met werkgevers, 

branchebestuurders en kennisinstituten inhoudelijk discussiëren, elkaar inspireren, inzichten en ervaringen delen. We 

staan stil bij wat betekenis van werk inhoudt. Voor onszelf, voor onze omgeving en voor onze werknemers. Samen gaan 

we op zoek naar de maatregelen en acties die nodig zijn om het werkklimaat binnen de organisatie zo in te richten 

dat mensen werk van betekenis kunnen (blijven) doen en ervaren. Dit doen wij door middel van onder meer ronde-

tafelbijeenkomsten, interviews en onderzoeken. De inzichten die we uit de gesprekken opdoen, verzamelen we en 

brengen we uit in publicaties in de vorm van whitepapers en artikelen.

Toegang verschaffen 
Wij zien drie cirkels die van invloed zijn op de wijze waarop mensen betekenisgericht kunnen werken. 

Mens

Organisatie

Maatschappij

Dit gaat om mens, organisatie en maatschappij. Bij de mens gaat het om de 

persoonlijke drijfveren en mogelijkheden. Wij stellen dat de mogelijkheden 

die mensen hebben, belangrijker zijn dan het inkomen waarover men 

beschikt. Dit gaat over de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, gezond 

te zijn en te leven in een prettige omgeving. Eigenlijk om gelijkheid naar 

behoeften en mogelijkheden. Daarbij is het van belang dat iedereen gelijke 

toegang heeft tot de noodzakelijke bronnen. Het SCP onderscheidt er vier: 

persoonskapitaal (mentale/fysieke gezondheid), economisch kapitaal 

(beroep, inkomen, vermogen), cultureel kapitaal (taal, reputatie) en het sociaal kapitaal (netwerk).

Als werkgevers hebben we een rol. Om mensen te helpen hun persoonlijke drijfveren te ontdekken en vooral oog te 

hebben voor wat mensen wel kunnen in plaats van niet. Ongeacht de opsomming in de cv en diploma’s. Daarnaast is 

toegang tot genoemd kapitaal belangrijk. Ook daar kunnen we als werkgever invloed op uitoefenen. Iets in iemand zien 

en die persoon verder helpen, door bijvoorbeeld toegang te geven tot jouw netwerk. Of iemand helpen om te integreren 

in de cultuur. Wij lichten een aantal initiatieven toe waarmee wij mensen helpen hun mogelijkheden te vergroten.
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Cultureel kapitaal – project laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite 

met taal, rekenen en digitale vaardigheden.3 In een wereld die zich grotendeels online afspeelt, loopt deze groep een steeds 

grotere achterstand op. Olympia zet zich op diverse manieren in om laaggeletterdheid te herkennen en te bestrijden. 

Laaggeletterdheid als oorzaak
Laaggeletterdheid komt vaker voor onder ouderen, laagopgeleide volwassenen en volwassenen met een migratie-

achtergrond. Het grootste deel is autochtoon: zo’n 65%. Het is vaak onzichtbaar: schaamte en schuldgevoel maken het 

moeilijk om hulp te zoeken. Het is dan ook een belangrijke oorzaak van weer andere problemen, zoals schulden, slechte 

gezondheid, armoede, een slechte woonsituatie én uitval. Daardoor heeft laaggeletterdheid ook een financieel aspect. 

Naar schatting kost laaggeletterdheid de overheid jaarlijks 1,1 miljard euro. Op een laaggeletterde flexkracht moet 

Olympia zo’n 13.000 euro per jaar inleveren. 

Herkennen en bestrijden
Tijdens een zorgvuldige begeleiding van onze kandidaten en flexkrachten ligt onze focus in eerste instantie op het 

herkennen van laaggeletterdheid. Door kandidaten bij wie we laaggeletterdheid constateren opleidingen aan te bieden en 

intensief te begeleiden, streven wij ernaar ook deze groep duurzaam aan het werk te helpen. Als blijkt dat laaggeletterdheid 

bij onze flexkrachten de oorzaak is van schulden of ziekteverzuim, maken taalcursussen deel uit van ons hulptraject.

Amsterdams Taalakkoord 
Als een van de 23 bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft Olympia het Amsterdams Taalakkoord ondertekend. 

Hiermee beloven wij ons in te zetten om laaggeletterdheid onder Amsterdammers aan te pakken en hun toegang tot 

de arbeidsmarkt te verbeteren. Er zijn ongeveer 150.000 laaggeletterde Amsterdammers. Zij kunnen niet goed lezen, 

schrijven, rekenen of met computers omgaan. Met het Taalakkoord worden de organisaties geholpen bij het opleiden van 

medewerkers in taalvaardigheid.

“We waren met vertegenwoordigers van allerlei organisaties, maar we waren het 
allemaal zó met elkaar eens: dit is een groot probleem en het is heel belangrijk dat we 
samen keihard aan de slag gaan om er wat aan te doen. Om een ander echt te helpen. 
Dat was heel gaaf. En het levert nu al resultaten op.”

Soraya van Pinxteren, Social Return Consultant  

 
Tel mee met Taal 
In juli 2018 kregen 38 flexkrachten het certificaat van de taalcursus ‘Tel mee met Taal’. Het project is een samenwerking 

tussen Olympia en Volksuniversiteit Oss. Hiermee wil het kabinet via een subsidie een extra impuls geven aan het  

bestrijden van laaggeletterdheid. Olympia kon op basis van de subsidieregeling maximaal 150 medewerkers laten 

deelnemen. Een deel van de cursus wordt gesubsidieerd en het overige deel is voor rekening van Olympia. Olympia kon 

op basis van de subsidieregeling maximaal 150 medewerkers laten deelnemen. 

3 Bron: SER – Samen werken aan taal: Een advies over laaggeletterdheid.

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/samen-werken-aan-taal
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“Vanuit onze filosofie dat je via werk betekenis kunt geven, maken we werk van de 
ontwikkeling van mensen. Met banen, werkstages, kennis en ook opleidingen, zoals  
deze taalcursus.”

Lindsey Don, HR Flexpersoneel  

 
Statushouders bij Etos
Olympia werkt sinds juli 2018 samen met Etos om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in het 

distributiecentrum in Beverwijk aan het werk te helpen. Inmiddels kregen zestien statushouders een werkplek bij Etos. 

Van hen vonden drie deelnemers inmiddels zelfstandig een andere baan. Er zijn nog negen statushouders bij Etos aan het 

werk. Doel is om de komende jaren structureel maximaal twintig statushouders aan het werk te helpen bij Etos, via een 

detacheringsovereenkomst met Olympia. 

“Werk is zoiets moois. We helpen deze mensen - die heel veel hebben meegemaakt -  
niet alleen aan inkomen, maar ze leren ook de omgeving en de mensen kennen, de taal 
spreken en hoe onze werkcultuur in elkaar zit. Het is zoveel meer dan alleen maar werk. 
Het is een kans om deel te nemen aan de maatschappij en een nieuw bestaan op te 
bouwen.”

Joop de Boer, Accountmanager Werkgeverservicepunten  

Economisch kapitaal - Aanpak armoede en schulden 
De armoede in Nederland groeit. Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden.4 Wij kijken daar niet voor weg, 

maar willen juist onze bijdrage leveren om er verandering in te brengen. In 2018 hebben wij geïnventariseerd wat wij 

kunnen doen om onze uitzendkrachten op dit gebied te ondersteunen en vooruit te helpen. 

Informatie en tools voor uitzendkrachten
Als het probleem zichtbaar is, is het vaak al te laat. Dan is er bijvoorbeeld al loonbeslag gelegd. Daarom zijn wij op zoek 

naar tools en apps die onze flexkrachten helpen inzicht te verkrijgen en praktische begeleiding bieden. 

Hulp bij schulden
Sommige van onze flexkrachten hebben te maken met problematische schulden, die vaak leiden tot loonbeslag. Daardoor 

ontstaat stress, uitval door ziekte, concentratieproblemen of een verstoorde relatie met de werkgever. Samen met 

onze afdelingen Salarisadministratie, Loonbeslagen en Vorderingen willen wij mensen helpen een oplossing te zoeken. 

Bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan of ze door te verwijzen naar de juiste hulpverleners. 

 

4 Bron: Divosa - Armoede en schulden in Nederland.

https://www.divosa.nl/armoede-en-schulden-nederland
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Totaalpakket
Schulden ontstaan niet zomaar en het oplossen ervan vraagt om kennis van de achterliggende problemen. Wij 

ontwikkelen een totaalpakket aan ondersteuning dat rekening houdt met de achterliggende problematiek.

“Ik ben met een van onze flexkrachten mee geweest naar de rechtbank. Er hing hem 
een hoge boete boven het hoofd, omdat hij de premie van zijn autoverzekering niet 
had betaald. Wij hebben aan de rechter uitgelegd hoe goed en gedisciplineerd hij voor 
onze opdrachtgever aan het werk was. Maar dat het voor hem met deze boete heel 
moeilijk zou zijn om het hoofd boven water te houden en zijn leven structureel op de rit 
te houden. Zo kunnen we onze krachten óók helpen. Uiteindelijk is een deel van de boete 
kwijtgescholden.”

Soraya van Pinxteren, Social Return Consultant  
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Planet

Door de aard van ons bedrijf is onze directe impact op people groter dan onze directe impact 

op planet. Dat neemt niet weg dat wij doen wat wij kunnen om het milieu te sparen en 

ook op dat gebied een positieve impact te maken. We streven ernaar om het gebruik aan 

grondstoffen, water en energie te verminderen, met zo min mogelijk afval. In 2018 hebben 

we een aantal ambities geformuleerd en gerealiseerd. 

Kwaliteit van dienstverlening 
Olympia staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij sluiten ons aan bij de genootschappen die dezelfde principes 

hanteren en in het bezit zijn van kwalificaties die deze kwaliteit en betrouwbaarheid bevestigen. Dit alles om te 

waarborgen dat wij altijd voldoen aan wetgeving en de hoogste kwaliteitseisen. Dit zijn enkele van onze keurmerken en 

certificeringen. 

ISO 9001 (International Organization for Standardization) 

De ISO 9001-norm is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hierbij ligt de nadruk op 

klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Bij een juiste uitvoering levert dit 

meer efficiency en kwaliteit op, omdat de bedrijfsprocessen helder zijn en de naleving van deze processen geborgd is. En 

dit resulteert weer in een hogere klanttevredenheid. 

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: 

Plan: zeg wat je doet 

Do: doe wat je zegt 

Check: bewijs het d.m.v. meten en evalueren

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm waarin aangegeven is waar een goed milieumanagementsysteem 

aan moet voldoen. Deze norm helpt om milieurisico’s te identificeren, te prioriteren en te managen als onderdeel van onze 

dagelijkse bedrijfsvoering. Een ISO 14001-certificaat is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een visitekaartje voor 

ons bedrijf. Het geeft aan dat wij milieu-aspecten binnen ons bedrijf weten te managen en onze verantwoordelijkheid 

voor het milieu serieus nemen door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het geeft bijvoorbeeld 

aan dat wij voldoen aan wettelijke vereisten en streven naar een continue verbetering van milieuprestaties: lees: efficiënt 

omgaan met energie en papier, recycling en digitalisering van o.a. werkbriefjes. 
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VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendbureaus)

Uitzendbureaus worden steeds vaker geconfronteerd met de eis van de opdrachtgever om zekerheden te verstrekken op 

het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Door VCU gecertificeerd te zijn, kun je aan deze eis voldoen. Tevens is 

het VCU-certificaat een verkoopargument dat toegang kan geven tot nieuwe potentiële opdrachtgevers in met name de 

industriële en technische sectoren. 

Fair Produce

Het Fair Produce-keurmerk is een ketenkeurmerk en is opgezet om misstanden in de paddenstoelensector te voorkomen. 

Het keurmerk staat voor eerlijke behandeling van werknemers. Fair Produce-gecertificeerde teeltbedrijven en 

handelsbedrijven mogen vanaf april 2017 alleen nog maar zaken doen met Fair Produce-gecertificeerde uitzendbureaus. 

Olympia is in het bezit van dit certificaat. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die Stichting Fair Produce stelt, zoals 

het voeren van een adequate personeels- en loonadministratie, het tijdig voldoen aan verplichtingen als loonheffing en 

afdrachten aan het pensioenfonds en, bij huisvesting van uitzendkrachten, voldoen aan de regels van Stichting Normering 

Flexwonen (SNF).

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het bedrijfsleven te stimuleren om socialer te ondernemen: meer 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij (meer) 

organisaties. Olympia heeft op dit moment de Aspirant-status. Het streven is om voor juli 2020 jaar Trede 2 te behalen. 

Organisaties groeien op de PSO-prestatieladder als zij werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en/of aantoonbaar sociaal inkopen. Dit wordt ook wel de directe en de indirecte bijdrage genoemd. Inkopen 

bij andere PSO-gecertificeerde organisaties draagt eraan bij dat steeds meer organisaties en gemeenten de PSO als 

voorwaarde in hun tenders en aanbestedingen opnemen. Daarmee groeit het aantal PSO-gecertificeerde organisaties, 

waardoor de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel groeit.

Socialer inkopen 

Socialer inkopen stimuleert andere organisaties om ons heen om ook te starten met Sociaal Ondernemen. Deze 

organisaties dragen er weer aan bij dat er (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan 

werk komen. De PSO toetst bovendien of dit op kwalitatief goede wijze gebeurt. Wanneer organisaties willen groeien op 

de PSO-Prestatieladder, kan dit ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties, zoals Olympia of 

SW-bedrijven.
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Lage milieubelasting 
We kijken bij vervoer steeds naar de variant met de laagste milieubelasting. Om de uitstoot van CO2 te reduceren, zijn 

bijvoorbeeld in onze autoregeling uitsluitend auto’s opgenomen met energielabel A, B of C. Voor leaseauto’s hanteren we 

stringente richtlijnen voor de CO2-milieubelasting, in combinatie met het aantal te rijden kilometers. We hebben het aantal 

oplaadpunten voor hybride auto’s in 2018 uitgebreid met het oog op de verdere aanpassing van ons wagenpark. Al onze 

inkooprichtlijnen zijn gericht op duurzaamheid en houden rekening met milieuaspecten. We kijken ook kritisch naar de 

omstandigheden waaronder de producten die wij inkopen, worden vervaardigd en vervoerd.

Daarnaast zal de verhuizing naar ons nieuwe kantoorpand in Hoofddorp in 2019 fors gaan bijdragen aan de reductie van het 

aantal kilometers, omdat ons kantoorpand per ov goed bereikbaar is. Het pand is gelegen aan het station. 

Hoofddorp als thuisbasis
In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen van de verhuizing van het hoofdkantoor van Olympia naar Hoofddorp. 

We hebben gekozen voor een energieke en bedrijvige omgeving en voor mogelijkheden om energiezuinig en circulair te 

ondernemen. Ons pand ligt aan het station van Hoofddorp en wij stimuleren onze medewerkers via de mobiliteitsregeling 

om met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. Bovendien gaan we over op een flexibele manier van werken, 

waarin tijd en plaats een minder grote rol spelen. Dit draagt bij aan het reduceren van reistijd.

Huisvesting in Pharos
Wij vestigen ons in Pharos, het gebouw dat de gezondste werkcommunity van Europa wil worden. Daarom is het uitgerust 

met de modernste technologische voorzieningen om een comfortabele en productieve werkomgeving te creëren. 

Speciale ionentechnologie zuivert de lucht en overal staan luchtzuiverende planten voor een gezond klimaat.

Duurzaam werken
De gezonde werkomgeving geldt niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de planeet. Er is een zero-waste-

beleid, dat moet leiden tot een minimale hoeveelheid afval. Voedselresten in Pharos worden direct verwerkt tot compost. 

In de toekomst wordt het dak van het pand bedekt met sedum om het in de zomer koel te houden en in de winter 

warm. Het groene dak zorgt dan ook voor biodiversiteit en trekt bijen en vlinders aan. Dit is nog maar een greep uit alle 

energiezuinige en duurzame oplossingen in Pharos. 

Lokale producten 
Cateraar Cape Karpa is verantwoordelijk voor het restaurant in Pharos. Zij maken zo veel mogelijk gebruik van lokale 

biologische producten. Groenten zijn afkomstig van de kwekerij Eerlijke Oogst in Hoofddorp. Voor vleesproducten werkt 

Cape Karpa graag samen met boeren uit de buurt.

 

Milieu 2018
Briefpapier 326 pakken (t.o.v. streefwaarde van 400 pakken)

Vertrouwelijk papier -1.100 kg t.o.v. 2017

Verbruik water 459m3

Elektra 60.325 kWh
Gas 16.388 m3

Gemiddelde CO2-uitstoot/km 99,5 gram
 

In 2018 hebben we een reductie gerealiseerd van zowel CO2 uitstoot van ons wagenpark als van het  verbruik van papier 

en karton. Door verdere digitalisering verwachten we in 2019 een verdere reductie te realiseren. 
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Profit

Ons bedrijfseconomisch resultaat is nodig om dichter bij  de realisatie van onze purpose 

te komen en duurzaam maatschappelijke impact te creëren. Waarbij wij niet geloven in 

profit over purpose, maar de symbiose van die twee. In het maatschappelijk jaarverslag 

publiceren wij vanuit oogpunt van vertrouwelijkheid geen financiële prestatie-indicatoren.




