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Middels deze MVO verklaring geeft Stichting KEI aan dat zij het belangrijk vindt dat dat er in haar
bedrijfsvoering voortdurend rekening gehouden wordt met duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dit komt terug in de interne bedrijfsvoering en de organisatie van alle
evenementen die de KEI-week kent. Daarnaast voelt Stichting KEI een verantwoordelijkheid om alle
KEI-lopers bewust te maken van de mogelijkheden om hun studentenleven te verduurzamen. Om
continue aandacht voor duurzaamheid binnen Stichting KEI te verzekeren wordt en jaarlijks een
duurzaamheids werkgroep aangesteld. Duurzaamheid en Maatschappelijk ondernemen is ook één van de
drie punten in het langetermijnbeleid. Dit heeft tengevolge dat het Dagelijks Bestuur bij het opstellen
van het jaarlijks beleid altijd doelstelling opneemt welke betrekking hebben op duurzaam en
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.
HOE?
■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de evenementenbranche en de overdracht
van onze kennis aan anderen die actief zijn in dezelfde branche.
■ Wij informeren onze relaties (KEI-lopers, de Gemeente, Onderwijsinstellingen, vakgenoten en
leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen middels vermelding via de website,
digitale nieuwsbrief, jaarverslagen en actieve communicatie tijdens de evenementen.
■ Wij bepalen de sociale impact van de organisatie van onze evenementen en beperken deze zo veel als
mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en
kinderarbeid.
■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door voor elke KEI-week een goed doel
uit te kiezen waaraan gedurende de hele week aandacht zal worden besteed. Dit goede doel krijgt plek
op verschillende evenementen, krijgt de mogelijkheid om te collecteren en vrijwilligers te werven bij
KEI-lopers en aan hen wordt ook een bedrag geschonken namens de Stichting KEI.
■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van zowel de interne bedrijfsvoering,
o.a. door verminderen van papiergebruik en ons kantoor energiezuinig te maken. Daarnaast
verminderen we ook de milieubelasting van de organisatie van de evenementen door afval reducerende
maateregelen te treffen en afval te scheiden.
■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van
(kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.
■ Daarnaast benadrukt Stichting KEI het belang van duurzaamheid voor alle KEI-lopers, door evenement
te organiseren met een duurzame inslag en het informeren van KEI-lopers over mogelijkheden om hun
eigen studententijd te verduurzamen door aandacht te schenken aan voedselverspilling, duurzaam
energie en waterverbruik en ze in te lichten over mogelijkheden voor maatschappelijk- en
vrijwilligerswerk.

