
De eerste ronde tafel ging over Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. We nodigden leden in het najaar van 2015 uit 
deel te nemen aan een stakeholderdialoog waar ook experts 
en leveranciers bij waren. Alle deelnemers waren het er 
over eens dat het logisch is dat DELA zich bezig houd met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen past goed bij de 
coöperatie en onze lange termijn visie. Op de vraag wat de 
MVO aandachtspunten voor DELA zouden zijn vond men de 
hieronder genoemde punten als beste bij coöperatie DELA 
passen:
• Transparantie
• MVO uitvaart
• Innovatie
• Duurzaam beleggen
• Integriteit
• Waardige oude dag

De resultaten van deze sessie zijn gebruikt en verwerkt in het 
tot stand gekomen beleid. Dit beleid is als volgt opgebouwd:

Basis: we zorgen ervoor dat al onze handelingen positief bij-
dragen aan de omgeving waarin wij leven
Fundament: zaken die voor elke organisatie gelden
• We gaan duurzaam en goed om met onze mensen.
• We reduceren onze footprint; we verlagen en verduurza-

men onze CO2 uitstoot.
• Onze beleggingen en facilitaire zaken zijn maatschappelijk 

verantwoord.
• We zijn transparant, dat betekent dat we open, zichtbaar 

en toegankelijk zijn in alles wat we doen.

Core: activiteiten die het hart van je organisatie raken
Groene uitvaart:
• DELA is in 2030 dé kennisspecialist en marktleider op het 

gebied van klimaat neutrale uitvaarten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Waardige oude dag:
• Coöperatie DELA is ontstaan omdat we vonden dat ieder-

een recht had op een waardig afscheid. Vanuit diezelfde 
gedachte zien we nu dat de waardigheid van de oude dag 
in gedrang komt. In dit onderdeel van ons MVO beleid zit-
ten we nog echt in de onderzoekende fase. We hebben op 
basis van een aantal sessies met experts en stakeholders 
een aantal richtingen die we in 2016 gaan verder gaan 
ontwikkelen.

Filantropie: dit gaat over goede doelen en vrijwilligerswerk
Goededoelenfonds
• Het DELA Goededoelenfonds maakt het met het thema 

Onbeperkt! voor mensen met een beperking mogelijk om 
als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander.

• Volgend jaar voegen we de pijler ‘waardige oude dag’ toe.

Wij denken dat we aan de hand van dit beleid goede stappen 
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