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Yacht blinkt uit in maatschappelijke
verslaglegging
16 augustus 2010 - Detachering- en werving- en selectiebureau Yacht
blinkt uit in maatschappelijke verslaglegging. Het maatschappelijk
verslag 2008 van Yacht was volgens onderzoekers van PwC een
tweede plek in de sector dienstverlening waard. De uitslag van de
Transparantiebenchmark leverde Yacht ook overall de eer op van de
op een na hoogste nieuwe binnenkomer. 

Volgens Ingrid Kerr, hr-irecteur, samen met cfo Frank Sieben
verantwoordelijk voor transparante maatschappelijke verslaglegging, was
het eerste keer dat Yacht meedeed aan de benchmark. Het resultaat leidde
dan ook tot tevredenheid bij het bureau. Dat Yacht een maatschappelijk
verslag uitbrengt, is omdat het bureau de in- en externe stakeholders een
transparant beeld wil geven van de mvo-activiteiten. Met het verslag wil
Yacht hen inzicht verschaffen in de doelstellingen en
ambities voor de toekomst. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Yacht erg belangrijk. In
2009 stelde het bureau een beleidsmedewerker mvo aan. Het is de
bedoeling dat mvointegraal onderdeel moet uitmaakt van de algemene
bedrijfsstrategie van Yacht. Voor de maatschappelijke verslaglegging richt
Yacht zich op drie pijlers: mens, milieu en maatschappij.

Bron(nen):
Tijdschrift Controlling (juli/augustus 2010)

Bron: Profnews
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Spreken als Pieter Frijters?
Leer ontspannen presenteren met flair. Bent
u gewend te presenteren en te speechen,
maar wilt u een ware topspreker worden, die
iedereen zich herinnert? Of bent u juist een
beginneling, die spreekangst en gierende
zenuwen wil omzetten naar een
ontspannende en overtuigende presentatie?
Pieter Frijters coacht en traint CEO's en
topmanagers maar ook beginnende
leidinggevenden en professionals. Bel 0182
612 345 om uw plek te reserveren of kijk op
www.spreek.nl.
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