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1. Inleiding
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een onderwerp dat zich op een steeds 
grotere belangstelling mag verheugen. MVO heeft in feite een sociaal-component en een 
milieu-component in brede zin. Beide componenten komen bij GLK samen.

Vanuit onze Meerjarenvisie ‘Werken aan de toekomst van ons mooie Gelderland’ en de 
wens ons kostbare bezit over te dragen aan de volgende generatie, is het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen een regulier onderdeel van ons dagelijks functioneren. Het in-
standhouden van ons cultureel erfgoed (natuur en cultuur) en het eventueel herbestem-
men van ons gebouwde erfgoed is duurzaamheid bij uitstek.

Deze nota beschrijft de wijze waarop GLK invulling geeft aan het MVO. Deze nota geeft de 
huidige situatie weer en is daarmee een dynamisch document dat jaarlijks wordt aange-
vuld.

2. Maatschappelijke organisatie bij 
  uitstek
GLK is als geen andere organisatie een organisatie die maatschappelijk verantwoord on-
derneemt. GLK is een particuliere maatschappelijke organisatie, werkzaam in het publieke 
domein, met als doel instandhouding, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en 
erfgoed in Gelderland.
Onze doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Steunfonds Geldersch 
Landschap en Kasteelen, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Gel-
dersche Kasteelen en Stichting Vrienden van Kastelen.

Stichting Het Geldersch Landschap (artikel 2.1) heeft als statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel het behoud van en de zorg voor in landschappelijk, natuurweten-

schappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht, belangrijke terreinen in de provincie Gelderland 

met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder 

die, bedoeld in de Monumentenwet.

De stichting tracht haar doel - in nauwe samenwerking met de ‘Stichting Vrienden der 
Geldersche Kasteelen’ te Arnhem – onder meer te bereiken door (artikel 2.2 leden a en k):

a. het in bezit, eigendom of zakelijk genotsrecht verwerven, binnen de doelstellingen 
  zo effectief mogelijk beheren en exploiteren van in de provincie Gelderland  
 gelegen onroerende zaken, als bedoeld in artikel 2, lid 1, met inbegrip van bossen,  
 kleine landschapselementen en gebouwde monumenten;

k. het verwerven, restaureren en in stand houden van monumenten in de zin van de 
  Monumentenwet 1988, evenals het verlenen van steun aan rechtspersonen en  
 instellingen met een gelijksoortig of vergelijkbaar doel.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij GLK
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De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (artikel 2.1) heeft als statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel de in de provincie Gelderland aanwezige kastelen, kasteelruïnes 

en historische landhuizen met de daarbij behorende inventarissen, tuinen, opstallen en erven 

te behoeden voor verval en ondergang en bij te dragen aan het behoud van de hierin beslo-

ten kunsthistorische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

De stichting tracht haar doel – in nauwe samenwerking met ‘Stichting Het Geldersch Land-
schap’ te Arnhem – onder meer te bereiken door (artikel 2.2 lid a).

a het in bezit, eigendom of beheer aanvaarden van bedreigde monumenten als  
 bedoeld in artikel 2 en het in stand houden hiervan door te voorzien in onderhoud, 
  noodzakelijke restauratie en het zoeken naar een passende bestemming.

Tezamen vormen deze statuten de basis voor ons functioneren als organisatie GLK.
De organisatie heeft een Raad van Toezicht-model met een directeur-bestuurder. De orga-
nisatie volgt de Governance Code Cultuur.
Jaarlijks wordt in het najaar tijdens de donateursvergadering verantwoording afgelegd over 
de bereikte inhoudelijke en financiële resultaten.
In het voorjaar worden de donateursexcursies gehouden waar men kennis kan maken met 
belangrijke inhoudelijke resultaten in onze terreinen / bezit.

GLK heeft de Nederlandse ANBI-status voor Stichting Het Geldersch Land-
schap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de Duitse ANBI-
status voor Stichting Vrienden van Kastelen.

GLK is recent wederom als goed doel erkend door het CBF.
GLK hecht grote waarde aan dit keurmerk, niet alleen met betrekking tot be-
trouwbaarheid voor onze achterban, maar ook met betrekking tot de salarië-
ring van de directeur-bestuurder.

3. Beleggingen
Het maatschappelijk draagvlak voor het werk van GLK heeft mede tot gevolg dat de orga-
nisatie regelmatig erfenissen / nalatenschappen / legaten ontvangt.
Deze erfenissen / nalatenschappen worden belegd in een duurzame beleggingsportefeuille 
met een defensief tot zeer defensief profiel.
Indien deze erfenissen / nalatenschappen / legaten een specifieke bestemming hebben, 
worden deze ook daarvoor bestemd.



6

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij GLK

4. Vakmanschap en medewerkers
Vakmanschap vraagt om steeds meer aan-
dacht. Bij veel organisaties verdwijnt de 
specifieke kennis behorend bij de doelstel-
lingen waar ze voor staan.
GLK kiest principieel voor het op een hoog 
peil houden van het vakmanschap.
Dit betekent een gericht opleidingspro-
gramma waar, naast de inhoud, ook de 
communicatie / interactie met de om-
geving centraal staat. Door met vakman-
schap onze gebouwen en terreinen te 
beheren worden deze op een duurzame 

wijze in stand gehouden. Met het SNL-certificaat tonen we aan dat we een professionele 
beheerder zijn die op efficiënte en doelmatige wijze het beheer van zijn terreinen uitvoert.
Met blijvende inzetbaarheid van medewerkers wordt in toenemende mate rekening ge-
houden.
Een programma variërend van werkhouding tot persoonlijke ontwikkeling wordt toegepast.
Mochten medewerkers niet met de ontwikkelingen van de organisatie mee kunnen groei-
en, dan wordt gewerkt met een ‘Werk naar werk’-traject. Op deze manier neemt GLK haar 
verantwoordelijkheid richting de maatschappij en medewerker.

GLK is een erkend leerbedrijf voor erfgoed en groen.
Jaarlijks biedt GLK 4-6 BBL’ers de mogelijkheid om ervaring op te doen en om GLK jong te 
houden bij ontwikkelingen op de betreffende velden.

5. Betrokkenheid samenleving
Werken / beleving met een arbeidsbeperking
GLK werkt op diverse plekken met de inzet van sociale werkvoorzieningsschappen. Zij biedt 
de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden (terrein en secretariaat), onder begeleiding 
uit te laten voeren en probeert op deze wijze mede invulling te geven aan een zinvolle 
dagbesteding voor betrokkenen. Voor mindervaliden is de toegankelijkheid van onze ter-
reinen geschikt gemaakt door o.a. de rolstoelpaden aan te leggen. Voor onze opengestelde 
kastelen wordt verkend of minder-validen toch op enigerlei wijze in ieder geval delen van 
de kastelen en hun omgeving kunnen beleven. Hier houden we al zo veel als mogelijk re-
kening mee; bouwhuis Cannenburch is een goed voorbeeld. 
Echter, monumentale panden zullen zelden geheel toegankelijk kunnen worden gemaakt 
voor mensen met een fysieke beperking.
Het onderbrengen van zorg op een aantal GLK-locaties wordt gestimuleerd.

Vrijwilligers 
Meer dan 750 vrijwilligers ondersteunen ons werk op tal van plekken in de organisatie, dra-
gen bij aan het draagvlak van GLK en hebben een sociale omgeving waarvan men zelf vindt 
dat het ‘goed toeven’ is bij GLK.
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Burgerparticipatie
Op tal van plekken werken wij nauw 
samen met de directe omgeving 
van ons bezit.
De betrokkenheid is veelal groot 
en draagt bij aan het beter instand-
houden van het bezit, doordat het 
verantwoordingsgevoel voor het 
gebied gemeenschappelijk wordt.
Ook de grote groep vrijwilligers ge-
tuigt hiervan. Men voelt zich veelal 
betrokken vanwege het gevoel dat 
men heeft voor een bepaalde plek.

Samenwerking
GLK kiest er bewust voor om met diverse partners samen te werken om haar doelen te 
realiseren.
Met een aantal partijen als Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), Huis Bergh, de Stichting 
Monumentenbezit (SMB), de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Landschappen-
NL, werken we samen, vanwege de specifieke kennis vanuit de organisatie.
Met de provincie Gelderland en diverse erfgoedorganisaties uit Gelderland wordt invulling 
gegeven aan een Erfgoed Alliantie.

6. De footprint van GLK
In 2009 heeft GLK een verkennend onderzoek naar haar CO

2
-footprint uit laten voeren, 

door Capgemini.
Uit het betreffende onderzoek bleek dat GLK door haar bezit aan natuurterreinen en het 
gebruik van energie (in brede zin) een bruto CO

2
-uitstoot heeft van ca. 860.000 kg CO

2
.

Onze bos- en natuurterreinen leggen echter een veelvoud hiervan vast.
Mede gezien onze doelstellingen is deze netto footprint niet verhandelbaar.
Als GLK leveren we een belangrijke bijdrage aan het beperken van klimaatverandering, ver-
oorzaakt door CO

2
-uitstoot. GLK heeft als doelstelling deze uitstoot verder terug te dringen.

Na 2009 zijn de volgende aanvullende acties ondernomen:

Groene Stroom
GLK is deelnemer van VFI-energie (brancheorganisatie voor goede doelen). VFI koopt cen-
traal in en werkt samen met Eneco voor wat betreft gas en elektra. Alle energie die GLK 
afneemt is duurzaam.
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Zuinigere auto’s
Bij de vervanging van auto’s / tractoren / werktuigen is de selectie van energiezuinige auto’s 
een criterium geworden.
Iedere auto moet tenminste voldoen aan een B-energielabel.

LED-verlichting
Onze opengestelde kastelen en werkkantoren zijn overgegaan op LED-verlichting.

Energievoorziening gebouwen
Ten behoeve van de energievoorziening 
van onze gebouwen experimenteren we 
met aardwarmte, pelletkachels, dubbel 
glas in onze monumenten, zonnepanelen.
Er wordt een verkenning uitgevoerd voor 
de aanleg van een zonneweide, waarbij 
ons energieverbruik aan elektronica meer 
dan volledig wordt gecompenseerd.

7. Professionele organisatie
Beheer en instandhouding terreinen en gebouwen
Sinds 2012 wordt in onze terreinen inlands hout gebruikt en in uiterste gevallen nog  
tropisch gecertificeerd hardhout (voor brugdekken).
Alle afrasteringspalen, banken, slagbomen, bruggen / hekwerken, worden uit hout van  
eigen bossen gemaakt. Voor onze machines in het bos wordt gebruik gemaakt van  
biologisch afbreekbare olie.
Chemische bestrijdingsmiddelen worden in principe niet meer toegepast.
Wij experimenteren met verfsoorten die minder belastend zijn voor het milieu bij de  
instandhouding van de gebouwen.

Verminderen afvalstroom
In onze terreinen wordt het hergebruik van organische stoffen voor praktisch 100% gereali-
seerd. GLK produceert in haar terreinen niet meer afval dan gestort moet worden, als gevolg 
van milieubelastende stoffen.
Een uitzondering hierop kan zijn bij het baggeren van watergangen / kanalen, etc., die in het 
verleden verontreinigd zijn geraakt.
Er wordt gewerkt aan afvalscheiding van diverse materialen.
Mede om het papiergebruik te beperken wordt geleidelijk overgegaan naar de digitale we-
reld.
Voorbeelden zijn het digitale jaarverslag en het digitaliseren van de in- en uitgaande post 
en het archief.
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Bij de restauratie van onze gebouwen maken wij zoveel mogelijk gebruik van duurzame en 
niet-milieubelastende materialen, rekening houdend met de monumentale waarde en de 
materialen die daarbij van toepassing zijn.

Bij de conserveringswerkzaamheden van museale objecten stellen wij hoge kwaliteitseisen 
aan conservatoren / restauraties.

Asbestsanering
In alle gebouwen wordt, indien sprake is van renovatie, het aanwezige asbest verwijderd.
Voor de gebouwen waarbij sprake is van asbest dat aan de lucht is blootgesteld, bestaat een 
meerjarenplanning tot 2024 om het asbest te verwijderen.

8. Certificering
GLK hecht aan het hebben van het CBF-keurmerk als erkend goed doel. Zij ziet dit certificaat 
als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dat geldt ook voor het FSC-keurmerk ten aanzien van ons bosbeheer; de erkenning van 
onze 7 opengestelde kastelen als ‘Geregistreerd museum’, de erkenning als ‘Erkend leerbe-
drijf’, de POM-status voor ons beheer van het cultureel erfgoed, de SNL-certificering voor 
het beheer van onze natuurterreinen en de ANBI-status vanuit de overheid.

9. Bedrijven
GLK werkt zoveel als mogelijk met bedrijven uit de regio om beheermaatregelen en uitstoot 
van schadelijke stoffen te beperken en de plaatselijke economie te bevorderen.
Voor het schenken van koffie is de organisatie overgeschakeld naar een duurzaam koffie-
bedrijf.

10. Vervolgstappen
Voortdurend zal GLK alert zijn op nieuwe innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan een 
verdere duurzame ontwikkeling van de organisatie.

In 2017 zal ervaring worden opgedaan met een nieuwe innovatieve werkwijze met betrek-
king tot het aanbrengen van dubbel glas in historische panden.
Ook zal in 2017 het energieverbruik van alle door GLK zelf in gebruik zijnde panden in beeld 
worden gebracht.
Op basis hiervan kan een plan van aanpak worden opgesteld om het energieverbruik verder 
terug te dringen.
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Tenslotte vinden in 2017 op tenminste twee locaties verkenningen plaats met betrekking tot 
het plaatsen van grootschalige zonnevelden.

De ambitie is in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en technologie, met name 
op het gebied van energietransitie en besparing, zonder daarbij de financiële mogelijkhe-
den van GLK uit het oog te verliezen.
In 2017 wordt ook het huidige inkoopbeleid onder de loep genomen.

Ook wordt gewerkt aan een Informatiebeveiligingsbeleid in relatie tot datalekken.
Privacybescherming, en dan ook de bescherming tegen datalekken, is wezenlijk.

Het is een voortschrijdend document dat jaarlijks geactualiseerd wordt. 
Het is duidelijk dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voortdurend aandacht van 
de organisatie vraagt.
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