Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Als dé leverancier van elektrische rolstoelen zijn wij ook hét bedrijf om te laten zien hoe wij op een
duurzame en verantwoorde wijze willen bijdragen aan onze samenleving.
Dit doen wij door oog te hebben voor onze medewerkers, toeleveranciers, producten, milieu en
uiteraard onze klanten.
Wat we doen is wellicht niet bijzonder, hoe we het doen wel!
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People
Compacte organisatie, grootse ambities en betrokkenheid.
Als kleine organisatie hebben wij een informele structuur waarbij gelijkheid, openheid en respect voor elkaars kennis en
kunde vanzelfsprekend is. Commandeur RT biedt medewerkers de ruimte om zijn of haar talenten te kunnen
ontplooien, met behoud van de eigen normen en waarden.
We ervaren dagelijks dat onze klanten het vakmanschap gecombineerd met een integere en eerlijke aanpak waardeert.
In alles wat wij doen staat het belang van de klant centraal.

Planet
Vanzelfsprekend is Commandeur RT actief om op een verantwoorde manier met het milieu om te gaan. Dit doen wij onder
andere door gebruik te maken van een moderne locatie welke goed geïsoleerd is en beschikt over een nieuw
verwarmingsysteem. We scheiden al het afval en voeren accu’s op correcte wijze af naar een daarvoor bestemd depot.
Hierdoor kunnen ze gerecycled worden en gaan de kostbare grondstoffen niet verloren.
Van onze toeleveranciers en afnemers verwachten wij dat ze onze visie delen en volgen.
Onze werkzaamheden reiken uiteraard tot ver buiten ons hoofdkantoor. Commandeur RT beschikt over een modern
wagenpark welke voldoet aan de Euro 5 norm. Ook op deze wijze proberen wij een bijdrage te leveren aan het
minimaliseren van onze “footprint”.

Products
Functionele producten die onze klanten stimuleren om te kunnen participeren in de samenleving.
Wij kijken ook of deze hulpmiddelen op een verantwoorde wijze gefabriceerd en gedistribueerd worden. Maar wat
denkt u van duurzaamheid, onderhoud/reparatiemogelijkheden en niet in de laatste plaats veiligheid.
Door hier aandacht voor te hebben bent u ervan verzekerd dat Commandeur RT alleen middelen levert die
beschikken over het CE keurmerk en die voldoen aan de richtlijnen voor medische hulpmiddelen.
Een veilig gevoel.

Social
Het wordt snel vergeten, maar wat betekent het eigenlijk dat Commandeur RT een zelfstandige Nederlandse onderneming
is?
In elk geval dat investeringen en opbrengsten geïnvesteerd kunnen worden bij andere Nederlandse bedrijven. Of het nu gaat
om de aanschaf van een bedrijfsauto, het uitbesteden van drukwerk of het sponsoren van verenigingen.
Het is fijn om bij te kunnen dragen aan de Nederlandse economie en met lokale partners samen te kunnen werken.
Het sociale gezicht van Commandeur RT uit zich al jaren in het sponsoren van verenigingen die actief zijn in de
rolstoelhockey. Hierbij zijn wij regelmatig aanwezig bij de diverse evenementen, bijvoorbeeld als technisch servicepunt om
iedere sporter bij te staan in het uitoefenen van zijn of haar hobby.
Regelmatig krijgen wij ook andere verzoeken tot sponsoring en hieraan verlenen wij graag onze medewerking als wij
raakvlakken zien met onze werkzaamheden en doelgroep.

