
MVO verklaring
Golden Tulip Hotel Central

2022

1



Inhoud

• Voorwoord van de directie

• Duurzaamheid binnen Hotel Central
• Sociaal verantwoord ondernemen

• Milieuvriendelijke dienstverlening

• Maatschappelijke betrokkenheid

• In het kort

2



Voorwoord van de Directie 

“Golden Tulip Hotel Central is een familie bedrijf dat diep verbonden is met 
‘s-Hertogenbosch. Onze familie draagt al generaties bij aan het welzijn van de 
stad en haar omgeving.

Ik ben trots dat ik als 4e generatie samen met mijn collega’s dit werk kan 
voortzetten. Wij zijn verantwoordelijk voor hoe we de planeet voor de 
volgende generatie achterlaten. We willen dat goed doen, zonder (waar 
mogelijk) in te leveren op kwaliteit. Ondanks de moeilijke COVID-19 
periode blijven wij de huiskamer van Den Bosch, daar waar mensen elkaar 
ontmoeten en verhalen gemaakt worden.

Deze MVO verklaring geeft u inzicht in de manier waarop wij op een 
maatschappelijk verantwoorde manier blijven opereren.”

C.M.J. Rademaker 
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Duurzaamheid binnen Hotel Central
Onze duurzaamheidswaarden

Al sinds haar oprichting in 1905 is Hotel Central
nauw verbonden met de gemeente ‘s-
Hertogenbosch. Het familie bedrijf is altijd
maatschappelijk betrokken geweest en ook de 4e
generatie zet deze traditie voort. Hotel Central
noemt zich trots de huiskamer van Den Bosch.

De 21e eeuw brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee voor zowel de maatschappij als Hotel Central.
Het familie bedrijf streeft er naar om haar eigen
bijdrage te leveren aan een leefbare planeet.
Ondanks de moeilijke COVID-19 periode blijft het
bedrijf investeren in verduurzaming.

Duurzaamheid binnen Hotel Central bestaat uit drie
kernpunten:

1. Sociaal verantwoord ondernemen;

2. Milieuvriendelijke dienstverlening;

3. Maatschappelijke betrokkenheid.

Hotel Central is de huiskamer van Den Bosch. Dit
betekend dat iedereen, ongeacht afkomst,
geaardheid, en nationaliteit welkom is; zowel als gast
én als personeelslid.

Wij blijven streven naar een actieve rol in de
maatschappij. Hotel Central zet zich in om het
kloppend hart te zijn van de Brabantse Gastvrijheid.

Genieten van alles wat ‘s-Hertogenbosch te bieden
heeft, op een milieuverantwoordelijke manier. Ons
hotel streeft naar een zo’n laag mogelijke
ecologische voetafdruk. Dit houdt in dat wij actief
proberen onze CO2 uitstoot te reduceren.

Milieuvriendelijk 

genieten

Maatschappelijk 

betrokken

Sociaal 

verantwoord
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Sociaal verantwoord ondernemen
Goed werkgeverschap
Hotel Central geloofd in goed werkgeverschap. Dit
betekend dat een goede wisselwerking tussen
management en personeel essentieel is. Wij
hanteren een open deur beleid waarbij personeel
vrij is om hun leidinggevende van feedback te
voorzien. Op deze manier hopen wij een prettige
werkomgeving te creëren.

Wij geven graag mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt de mogelijkheid om zich hier verder
te ontwikkelen. Hotel Central streeft er naar om
een veilige werkomgeving te creëren.

Het bedrijf faciliteert graag de individuele
behoeftes. Studenten krijgen de mogelijkheid om
flexibel te werken zodat het mogelijk wordt dit te
combineren met hun studie. Daarnaast bieden wij
personeelsleden de mogelijkheid om scholing te
volgen met financiële ondersteuning vanuit de
organisatie.

Divers personeelbestand
Eén groep mensen weet samen meer dan één
individu. Dit is het uitgangspunt van ons
personeelsbestand. Door een diverse groep
mensen samen te brengen proberen wij als hotel de
toekomst tegemoet te gaan.
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“Een leven lang leren; dat is waar wij bij 

Golden Tulip Hotel Central in geloven. 

Iedereen verdient een plek om zijn eigen 

talenten te ontdekken én ontwikkelen.” 



Milieuvriendelijke dienstverlening
Onze ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk van ons hotel is
gebaseerd op een combinatie van afval productie,
waterconsumptie, elektriciteit- en gas gebruik. Dit
wordt verrekend met de totale oppervlakte van het
hotel en het aantal kamerovernachtingen volgens
de richtlijnen van het duurzaamheidscertificaat
“Green Stay”. Wij streven er constant naar om
klasse A te behalen.

Als hotel produceren wij grote hoeveelheden afval.
Sinds 2011 zetten wij ons actief in onze afval
productie te reduceren.

Samen gaan we het doen

Om als bedrijf zo milieuvriendelijk mogelijk te
opereren moeten we samenwerken. Hotel Central
gelooft erin dat zowel de gast als het personeel een
belangrijke rol spelen in het verlagen van de
ecologische voetafdruk. Wij werken vanuit een
driehoeksverhouding, waarbij alle partijen actief
worden betrokken.

Personeel wordt betrokken bij de dienstverlening
en aangemoedigd om zo veel mogelijk verspilling

tegen te gaan. Bij indienstraining volgt elke nieuwe
medewerker een interne cursus over
dienstverlening en de ecologische impact die deze
heeft. Onze gasten proberen wij zo goed mogelijk
te informeren over de afkomst van onze producten
zodat zij een bewustere keuze kunnen maken. Management

Personeel Onze gasten
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“Een groep weet 

meer dan het 

individu. Door samen 

te werken kunnen wij  

een veel grotere 

impact hebben op het 

milieu.” 



Maatschappelijke betrokkenheid
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Onze pilaren
Al sinds haar oprichting in 1905 ondersteund
Golden Tulip Hotel Central lokale organisaties.
Wij dragen graag bij aan een prettige stad,
gemeente, én regio. Dit doen wij door goede
doelen te ondersteunen en door actief de
samenwerking op te zoeken met de gemeente ‘s-
Hertogenbosch. Onze maatschappelijke
betrokkenheid bestaat uit twee delen: verbinden én
faciliteren.

Verbinden
Hotel Central is een verbindende organisatie. Als
bedrijf zijn wij direct betrokken bij verschillende
doelen en wij proberen deze met elkaar in contact
te brengen. Wij zoeken actief contact met publieke
instanties zoals middelbare scholen, hogescholen,
de gemeente, etc.

Faciliteren
Trots presenteert Hotel Central zich als de
huiskamer van Den Bosch. Wij ondersteunen
verschillende organisaties door het aanbieden
vergaderruimtes; gratis óf tegen aanzienlijke korting.
Diverse organisaties, variërend van politieke
partijen tot de Oeteldonkse Club, maken hier graag
gebruik van. Op deze manier faciliteert Hotel
Central lokale initiatieven.

“De huiskamer van Den Bosch is 

bedoeld om mensen te ontmoeten en 

samen te komen, maar natuurlijk ook 

om nieuwe plannen te maken die 

bijdragen aan een nóg mooiere 

gemeente” 



In het kort
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■ Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-
ontwikkelingen  binnen ons vak en leveren een 
actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis 
hierover aan medewerkers en anderen die het vak 
willen leren. 

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en 
leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

■ Wij maken transparante afspraken met 
betrokken partijen over de kwaliteit van onze 
product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen naast de financiële impact ook de 
sociale en milieu impact van ons product en 
beperken een eventuele negatieve impact hiervan 
zoveel mogelijk.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan 
maatschappelijke doelen door giften en sponsoring 
en/of door vrijwilligerswerk. 

■ Wij proberen waar mogelijk onze gasten en 
klanten te informeren over en faciliteren in het 
verlagen van hun milieubelasting.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de 
milieubelasting en het vergroten van het duurzame 
karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar 
het verminderen van afvalstromen en onze 
verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele 
brandstoffen.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons 
eigen inkoopproces en richten ons met name op 
goederen en diensten die duurzaam zijn, bij 
voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of 
duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk. 


