
 

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010 

 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties 
 

Ondergetekende, de heer A.F.. van der Giessen , directeur bij Van Werven Holding B.V. (Van 

Werven), verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van 

Organisaties toe te passen bij: 

 

- Grondverzetbedrijf Van Werven B.V.: Het aannemen en uitvoeren van GWW en 

bosbouwwerken. Verhuur van machines en rijplaten. Handel in zand, grind, grond en 

granulaat. Sloopwerkzaamheden. Aanneming en uitvoering van (water) bodemsanering.  

- Container- en Transportbedrijf Van Werven B.V.:  Inzameling van bouw-sloopafval, puin, 

hout, bedrijfsafval, (grof) huisvuil, groenafval. Verhuren van (rol)containers en het in bulk 

transporteren van grondstoffen en afvalstromen. 

- Recycling Van Werven B.V.: Recycling, op - en overslag van puin, bouw-sloopafval, 

bedrijfsafval, (grof) huisvuil, groenafval, grond, hout en asfaltpuin. Groencompostering. 

Handel in zand, grind, grond en granulaat.  

- Van Werven Afvalservice B.V.:  Inzameling van bedrijfsafval. 

- Heicom B.V.: Verkoop, productie en opslag van bodemverbeterende producten.  

- Van Werven Biomassa B.V.: Productie en vermarkting van Biomassa. Op- en overslag van 

groenafval. 

- Kunststof Recycling Van Werven B.V.: Recycling van harde post consumer kunststoffen.  

 

en dit te hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces beschreven in NPR 

9026:2011. 

 

Van Werven verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en te  

borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat 

minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.  

 

Van Werven geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte 

keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden.  

 

1. Onderschrijven en toepassing van de zeven principes van MVO 

2. Identificeren en betrekken van stakeholders 

3. De zeven MVO- kernthema's en 37 MVO- onderwerpen 

4. Integratie ervan maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie  

 

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.vanwerven.nl/NL/maatschappelijk-

verantwoord-ondernemen. 

 

Naam organisatie:   Van Werven 

Straat en huisnummer.:   Zuiderzeestraatweg 74 

Postcode en woonplaats:  8096 CB Oldebroek 

 

 

Datum: 5 december 2014 

 

 

 

A.F. van der Giessen     


