Maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens Menzis
Menzis neemt zijn brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een sociale, solidaire en gezonde
samenleving. Alle beleidskeuzes worden gemaakt volgens onze standaarden voor duurzaamheid, zoals deze zijn
vastgelegd in onze kernwaarden en de Business Principes van De Groene Zaak. Het is duurzaam, tenzij.

Menzis streeft de volgende duurzame doelen na (vrij naar de Business Principes van de Groene Zaak):



Wij hebben een duurzaam verdienmodel
Menzis is een coöperatie zonder winstuitkering aan aandeelhouders. Positieve bedrijfsresultaten investeren
wij in de zorg en/of het betaalbaar houden van de premie. Iedereen is welkom bij Menzis, er is geen medische
keuring of andere vorm van risicoselectie. We zijn transparant over onze producten en premies. Ons beleid
komt tot stand in nauwe samenspraak met onze stakeholders.



Wij nemen onze ketenverantwoordelijkheid
Als belangenbehartiger voor onze klanten in de zorg, zetten wij ons in om kwalitatief goede zorg betaalbaar
en beschikbaar te houden. We werken aan een duurzame inrichting van het zorglandschap, waarbij goede
basiszorg voor iedereen dichtbij is en ziekenhuiszorg geconcentreerd wordt op een aantal locaties.
Daarnaast zetten we ons in voor preventie om de zorg voor de toekomst zo min mogelijk te belasten. Samen
met werkgevers en gemeenten bevorderen we een gezonde leefstijl, en maatschappelijke en economische
participatie. Samen met scholen en sportclubs brengen we duizenden kinderen in beweging. Zo versterken
we de leefkracht in de samenleving.



Wij zetten ons in voor nieuwe duurzame financieringsmodellen
Vrijwel ons volledige vermogen (98,5%) is duurzaam belegd. Door middel van engagement en stemrecht
beïnvloeden we duurzame prestaties bij anderen. We beleggen in Nederlandse zorgorganisaties om ook via
deze weg te investeren in de toekomst van de zorg.



Wij bouwen aan duurzaam leiderschap voor de toekomst
Medewerkers zijn trots op de duurzame prestaties van ‘hun’ Menzis. Wij stimuleren ze om hun
maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Op het werk, en bij voorkeur ook daarbuiten. Iedereen krijgt gelijke
kansen en kan zich thuis voelen bij Menzis. We streven naar een gezonde werkomgeving, met tevreden
medewerkers en een laag verzuim.



Wij belasten het milieu zo min mogelijk met onze werkzaamheden
Wij zetten ons in voor de verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Ons milieumanagementsysteem is ISOgecertificeerd. Duurzaamheid is een belangrijke pijler onder ons beleid voor onder meer mobiliteit,
papierverbruik, afvalmanagement, energieverbruik en schoonmaak. Daarnaast gebruiken wij onze inkooprol
om duurzaamheid te beïnvloeden bij leveranciers en zorgaanbieders.

