“Met een brede basis van hoogopgeleide technische specialisten helpen we
industrieën vooruit naar een duurzame toekomst”
Werken naar een duurzame toekomst betekent vandaag duurzaam ondernemen. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is dan ook een strategisch speerpunt voor TSG. Wij nemen
verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu.
De afgelopen jaren hebben wij op deze thema’s zeker niet stil gezeten, maar hebben dit
onvoldoende uitgedragen.
We beseffen dat we alleen kunnen voortbestaan als er een balans is tussen mens, milieu en het welzijn
van onze omgeving, in MVO termen; People, Planet & Prosperity.
Onze mensen zijn de ruggengraat van ons bedrijf. We werken samen als een gemeenschap met hoge
standaarden, waarden en kansen. Iedereen moet zich veilig voelen, gerespecteerd worden en vooral,
moet het leuk vinden om bij onze gemeenschap te werken. Als TSG stellen wij daarom alles in staat
om goed werkgeverschap te bieden. In de huidige, snel veranderende wereld is het bouwen van
ondernemende, betrouwbare en innovatieve teams essentieel. Wederzijdse volwassenheid en eigen
verantwoordelijkheid nemen noemen we dat bij TSG. Een gevolg van participerend leiderschap,
ontwikkelen van talent en betrokkenheid. Aan TSG de taak dit zo goed mogelijk te faciliteren.
Duurzaamheid betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor onze planeet. Bij TSG geloven wij in
een duurzame toekomst waar techniek en innovatie onmisbaar is. Wij zijn er ons van bewust dat
onze eigen bedrijfsvoering impact heeft op de omgeving en het milieu.
De komende periode zullen wij ambitieuze doelen stellen om onze uitstoot te reduceren. In 2021
hebben wij bewust de keuze gemaakt te verhuizen naar een hoofdkantoor met energielabel A Ook
onze andere kantoren zijn gevestigd in moderne of reeds gemoderniseerde panden. Ambitieus als wij
zijn, is ‘net-zero’ het doel!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de term zegt het al, heeft betrekking op de gehele
maatschappij. TSG wil een positieve rol spelen in de lokale economie. Ons past het altijd te streven
naar het maken van positieve impact en onze omgeving te laten meedelen in ons succes. TSG is als
sponsor actief betrokken bij lokale sport- en jeugdinitiatieven zoals VV Lekkerkerk, jeugdvoetbalteam
AVV Swift en ook VV SEOLTO waar TSG zich als ambassadeur inzet voor het project “een veilig
sportklimaat”. Daarnaast, door proactief kennis te delen en kansen te bieden aan mensen om bij ons
te leren en te werken, ambiëren wij het elke dag weer beter te doen en zo van waarde te zijn voor de
maatschappij.

