
 

 

 

MVO-verklaring Hotel Ernst Sillem Hoeve 
 
 
Hotel Ernst Sillem Hoeve – gelegen in de prachtige bossen van Lage Vuursche – onderkent het 
belang van de natuur als een van haar succesfactoren. Zorgdragen voor het milieu wordt daarom 
als een steeds belangrijker wordend onderdeel van de bedrijfsvoering gezien, om zo de omgeving 

voor nu en voor de toekomst leefbaar te houden. Hotel Ernst Sillem Hoeve spant zich in om de 
milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te 
beperken.  
 
Hotel Ernst Sillem Hoeve heeft zich ten doel gesteld, rekeninghoudend met het comfort van onze 

gasten, om het energie- en waterverbruik waar mogelijk te reduceren en de hoeveelheid afval te 
beperken en zorgvuldig te scheiden en te kiezen voor duurzame of minder milieubelastende 

materialen. Ook het onderhoud en instandhouding van het karakteristieke landgoed zien wij als 
een van onze kerndoelen op milieu gebied.          
 
Naast het milieu besteedt Hotel Ernst Sillem Hoeve aandacht aan sociale aspecten.  
Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen wij o.a. door middel van giften en sponsoring van 
goede doelen, het besteden van een deel van onze winst aan het jeugd-en jongerenwerk van de 

YMCA, het mogelijk maken van vrijwilligerswerk en het bieden van stage- en leerplekken voor 
jongeren die extra aandacht nodig hebben, naast de reguliere stage- en leerplekken. 
Als medewerkers van Hotel Ernst Sillem Hoeve verplichten wij ons om de werkzaamheden uit te 
voeren conform het geformuleerde MVO-beleid met de daarin opgenomen procedures en 
doelstellingen en zullen daarbij de milieuvoorschriften naleven. Daarnaast streven wij ook naar de 
samenwerking met ‘groene’ zakelijke partners, waarmee wij onze ketenverantwoordelijkheid willen 
nemen. Het inkopen van duurzame producten en biologische producten zijn hier een voorbeeld 

van.  
 
Om te beoordelen of wij vooruitgang boeken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen zullen wij onze milieu- en sociale prestaties voortdurend meten met een 
monitoringsprogramma en daarmee ook nieuwe doelstellingen formuleren om onze prestaties te 
verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de certificering en toetsing van de Green Key. Wij 
zijn van mening dat people, planet and profit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden waar het 

gaat om een betere wereld.   
 
Deze MVO-verklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden. 
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