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1. Inleiding 
 
Dit document beschrijft de onderbouwing op de 40 vragen van de NPR 9026, oftewel de MVO 
zelfverklaring. Van Werven wil via dit document transparant communiceren over de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van haar organisatie. De NPR 9026 is als volgt opgebouwd: 
 

Onderwerp Vragen 

MVO principes 1 t/m 7 

Stakeholders 8 t/m 10 

MVO kernthema's 11 t/m 19 

Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer 20 en 21 

Due diligence 22 t/m 25 

Visie, missie, beleid en strategie 26 

Ontwikkeling van draagvlak en competenties 27 en 28 

Integreren van MVO in besturingsprocessen, systemen en procedures 29 

Communicatie en rapportage 30 t/m 33 

Het monitoren van activiteiten en boordeling van prestaties 34 t/m 37 

Selecteren van MVO-initiatieven en -instrumenten 38 t/m 40 

2. MVO principes 

Vraag 1: Van Werven legt rekenschap af over haar effecten op de maatschappij, de economie en 

het milieu.  

Welke activiteiten onderneemt Van Werven om invulling te geven aan dit principe?  

Wij leggen rekenschap af over de effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij, het milieu 
en de economie via onder meer ons duurzaamheidsverslag, de jaarlijkse CO2 rapportage en via onze 
nieuwsbrieven. Daarnaast sturen wij ons financieel jaarverslag naar het CBS en de Kamer van 
Koophandel en voldoen wij aan overige wettelijk verplichte rapportages.   
 
Bronvermelding: 

 Duurzaamheidsverslag: www.vanwerven.nl/NL/duurzaamheidsverslag 
 CO2 rapportage: www.vanwerven.nl/NL/co2 
 Nieuwsbrieven: www.vanwerven.nl/NL/nieuwsbriefvanwerven 

 

Vraag 2: Van Werven is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de 

omgeving.  

Welke activiteiten onderneemt Van Werven om invulling aan dit principe te geven?  

Wij hebben een horizontaal convenant gesloten met de Belastingdienst en daarnaast publiceren wij 
ons financieel jaarverslag bij het CBS en bij de Kamer van Koophandel. Ook wordt er jaarlijks 
gerapporteerd over de prestaties op de thema’s: people, planet en profit door middel van een 
duurzaamheidsverslag. Intern communiceren wij op een transparante wijze via mailing, sms, 
nieuwsbrieven en overlegstructuren. 
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Wij zijn transparant over: 

 Het doel, de aard en de plaats van onze activiteiten; 
 Hoe onze MVO-prestaties worden geëvalueerd; 
 Onze MVO-prestaties op significante onderwerpen; 
 Onze financiële prestaties; 
 De gevolgen van ons beleid en onze organisatiebeslissingen en - activiteiten op de omgeving 

(belanghebbenden, de maatschappij, het milieu enz.); 
 Wie wij als stakeholders beschouwen; en 
 Hoe onze stakeholders worden betrokken bij de organisatie. 

 
Deze informatie is: 

 Openbaar en gemakkelijk beschikbaar; 
 Begrijpelijk voor onze stakeholders; en 
 Tijdig, feitelijk juist, duidelijk en objectief.  

 
Bronvermelding: 

 www.vanwerven.nl 
 Duurzaamheidsverslag: www.vanwerven.nl/NL/duurzaamheidsverslag 
 CO2 rapportage: www.vanwerven.nl/NL/co2 
 Nieuwsbrieven: www.vanwerven.nl/NL/nieuwsbriefvanwerven 
 Organogram: www.vanwerven.nl/NL/download-bedrijfsinformatie 

 

Vraag 3: Van Werven organisatie gedraagt zich ethisch.  

Welke activiteiten onderneemt Van Werven om invulling aan dit principe te geven?  

Wij: 
 Maken onze kernwaarden en principes bekend; 
 Richten onze bestuurstructuur op een manier in die ethisch gedrag bevordert; 
 Maken de gedragsnormen bekend die worden verwacht van verschillende mensen in en om 

de organisatie; 
 Voorkomen of lossen belangenconflicten op in de hele organisatie die zouden kunnen leiden 

tot onethisch gedrag;  
 Stellen toezicht- en beheersingsmechanismen in om ethisch gedrag te monitoren, te 

ondersteunen en te versterken; en 
 Stellen mensen binnen en buiten onze organisatie in staat onethisch gedrag te melden, 

zonder angst voor represailles.  
 
Dit doen wij door het uitvoeren van ons communicatieplan waarin beschreven staat hoe wij op een 
uniforme en transparante wijze communiceren naar onze omgeving. Daarnaast is er een 
personeelshandboek voor alle medewerkers waaruit blijkt wat de ethische regels en verwachtingen 
zijn. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de meldingsprocedure om onethisch gedrag te melden. 
De personeelsfunctionaris is de vertrouwenspersoon bij wie klachten en onethisch gedrag besproken 
kunnen worden. De ondernemingsraad is hier ook een orgaan voor. 
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Vraag 4: Van Werven organisatie respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop in.  

Welke activiteiten onderneemt Van Werven om invulling aan dit principe te geven?  

Wij: 

 Weten wie onze stakeholders zijn; 

 Erkennen en waarderen stakeholders en we reageren op bezorgdheid van stakeholders; 

 Onderkennen dat stakeholders de activiteiten van onze organisatie kunnen beïnvloeden; 

 Hebben vastgesteld of stakeholders in staat zijn met ons in contact te treden om invloed uit 

te oefenen en  hiermee houden we rekening; 

 Wegen de belangen van onze stakeholders in het licht van bredere maatschappelijke 

verwachtingen; en 

 Houden rekening met de belangen van stakeholders waarmee we geen formele relatie 

hebben. 

Door periodieke bezoeken proberen wij persoonlijke aandacht te geven aan onze stakeholders en 
hun belangen. Ook worden er klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd om meer laagdrempelige 
feedback te krijgen vanuit de stakeholders. Alle stakeholders weten ons te vinden via de website en 
kunnen via een contactformulier of telefoon met ons in contact treden. Daarnaast is het ons streven 
om altijd conform de wet- en regelgeving te werken zodat ook de overheid als stakeholder 
gerespecteerd wordt. Dit wordt geborgd in onze stakeholdermanagementprocedure. 
 
Bronvermelding: 

 www.vanwerven.nl 
 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 5: Van Werven organisatie respecteert de geldende wet- en regelgeving.  

Welke activiteiten onderneemt Van Werven om invulling aan dit principe te geven?  

Wij: 
 Stellen ons op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving; 
 Leven wetgeving na in alle landen waar wij actief zijn, ook als handhaving vanuit de overheid 

gebrekkig is; 
 Treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in 

overeenstemming met wet- en regelgeving zijn; 
 informeren medewerkers over recente en relevante wet- en regelgeving en hoe zij deze 

kunnen naleven; en 
 Beoordelen periodiek of de organisatie nog voldoet aan wet- en regelgeving. 

 
Ons doel is om te werken conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast worden 
medewerkers van Van Werven geschoold, zodat ze op de hoogte zijn van de actuele wet- en 
regelgeving. Ook wordt er informatie ingewonnen door overleg met branchegenoten en het in de 
arm nemen van adviesbureaus. Zo worden wij regelmatig door handhavers gecontroleerd op de 
naleving van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  
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Vraag 6: Van Werven organisatie respecteert de internationale gedragsnormen.  

Welke activiteiten onderneemt Van Werven om invulling aan dit principe te geven?  

Wij: 
 Respecteren minimaal de internationale gedragsnormen in landen waar wetgeving het milieu 

of de maatschappij onvoldoende beschermt of conflicteert met internationale 
gedragsnormen; 

 Heroverwegen onze relaties en activiteiten in gebieden wanneer de internationale 
gedragsnormen niet worden nageleefd; en 

 Voorkomen dat we medeplichtig zijn aan het schenden van de internationale gedragsnormen 
door andere organisaties. 

 
Ons doel is te werken conform de geldende wet- en regelgeving. Hierbij zijn de Nederlandse 
maatstaven onze minimumnorm. Ontbrekende informatie wordt ingewonnen door het in de arm 
nemen van externe adviesbureaus. Het voorkomen van medeplichtigheid aan het schenden van 
internationale gedragsnormen is de verantwoordelijkheid van onze medewerkers, door bewust en 
kritisch te zijn bij het inkopen van goederen en diensten. 

Vraag 7: Van Werven organisatie respecteert en erkent de universele mensenrechten.  

Welke activiteiten onderneemt Van Werven om invulling aan dit principe te geven?  

Wij: 
 Respecteren deze rechten onverkort in alle landen, culturen en situaties; 
 Ondernemen stappen in situaties waarin de mensenrechten worden geschonden in het 

kader van onze bedrijfsvoering, de waarde keten en/of onze invloedssfeer; 
 Maken geen misbruik van, of halen voordeel uit, situaties waarin de mensenrechten 

onvoldoende zijn beschermd; en 
 Respecteren altijd minimaal de internationale gedragsnormen. 

 
Door te werken conform de geldende wet- en regelgeving, door middel van arbeidsovereenkomsten 
met onze medewerkers en contracten met afnemers en leveranciers. Ook hiervoor gelden minimaal 
de Nederlandse maatstaven. 

3. Stakeholders 

Vraag 8: Hoe heeft Van Werven haar stakeholders geïdentificeerd (wie zijn daarbij in wat voor 

vorm geraadpleegd)?  

Op basis van belang bij en invloed op onze organisatie zijn de stakeholders geïdentificeerd. 
Belangrijke opdrachtgevers en leveranciers zijn op basis van omzetgegevens vastgesteld en extern is 
er ook gekeken naar wie toe wij wettelijke verplichtingen hebben. Intern geldt de ondernemingsraad 
als representatief voor alle medewerkers. 

Vraag 9: Wie zijn de stakeholders van Van Werven?  

Dit is vastgelegd in de stakeholderlijst en onderverdeeld in de onderstaande groepen: 
 Klanten / opdrachtgevers; 
 Leveranciers; 
 Overheden; 
 Omwonenden; 
 Brancheverenigingen; 
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 Familie van werknemers; 
 Onderwijsinstellingen; 
 OR leden; 
 Medewerkers; en 
 Overig.  

Vraag 10: Waarom en waarbij betrekt Van Werven haar stakeholders (geef voorbeelden van de 

manier waarop uw organisatie dat heeft gedaan)?  

Wij vinden de mening van onze stakeholders belangrijk en nemen hun mening mee in het beleid. Dit 
doen wij door in gesprek te gaan met onze belangrijkste stakeholders. Deze gesprekken zijn input 
voor de stakeholderanalyse die wij uitvoeren. De stakeholderanalyse is input voor de 
significatiebepaling in de Prioriteringsmatrix (bijlage C). Zo betrekken wij onze stakeholders om: 
 

 Inzicht te krijgen in de impact van onze besluiten en activiteiten op specifieke stakeholders; 
 Er achter te komen of onze positieve impact op de omgeving kan worden vergroot en 

negatieve impact kan worden verminderd; 
 Onze MVO-prestaties te beoordelen; 
 Mogelijke conflicten tussen onze eigen belangen, die van onze stakeholders en de algemene 

maatschappelijke verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen; 
 Aan bepaalde wettelijke verplichtingen die we ten opzichte van stakeholders hebben te 

voldoen; 
 Transparant te zijn in wat we doen (onze activiteiten en besluiten); en 
 Waar mogelijk partnerschappen te voren die voor ons en onze stakeholders voordelen 

bieden.  
 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

4. MVO kernthema's 

Vraag 11: Van Werven heeft bij het bepalen van de relevante onderwerpen gekeken naar:  

 De eigen activiteiten en besluiten;  
 Activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en invloedsfeer van de 

organisaties; en 
 Dagelijkse activiteiten en bijzondere situaties. 

 
Wanneer een onderwerp door de directie van Van Werven beoordeeld wordt als zijnde van 
toepassing op de onderneming, dan wordt dat MVO onderwerp als relevant beschouwd. 
 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 12: Welke onderwerpen zijn relevant?  

De onderstaande punten zijn relevant voor van Werven: 
 Gepaste zorgvuldigheid  ('due diligence'); 
 Risicosituaties met betrekking tot mensenrechten; 
 Het oplossen van klachten; 
 Discriminatie en kwetsbare groepen; 
 Werkgelegenheid en arbeidsrelaties; 
 Werkomstandigheden en sociale bescherming; 
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 Sociale dialoog; 
 Gezondheid en veiligheid op het werk; en 
 Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek.  
 Voorkomen van milieuvervuiling; 
 Duurzaam gebruik van hulpbronnen; 
 Klimaatverandering; 
 Bescherming van het milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden; 
 Anti- corruptie; 
 Eerlijke concurrentie; 
 Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen; 
 Respect voor eigendomsrechten; 
 Eerlijke marketing, feitelijke en onbevooroordeelde informatie en eerlijke werkwijzen bij het 

sluiten van contracten; 
 Het beschermen van de consumentengezondheid en –veiligheid; 
 Duurzame consumptie; 
 Dienstverlening aan consumenten ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen; 
 Privacy en gegevensbescherming van consumenten; 
 Voorlichting en bewustzijn aan consumenten; 
 Betrokkenheid bij de gemeenschap; 
 Opleiding en cultuur; 
 Creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden; 
 Ontwikkeling en toegang tot technologie; 
 Creëren van welvaart en inkomen; 
 Gezondheid; en 
 Maatschappelijke investeringen. 

 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 13: Welke criteria heeft Van Werven gebruikt bij het bepalen van de significante 

onderwerpen?  

De significantie van elk relevant onderwerp wordt bepaald door de uitkomsten van het 
stakeholdermanagement en het effect van het wel of niet nemen van extra acties op dit onderwerp, 
oftewel het risico.  
 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 14: Welke onderwerpen zijn significant?  

Onderstaande punten zijn voor van Werven significant: 
 Het oplossen van klachten; 
 Gezondheid en veiligheid op het werk; 
 Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek; 
 Voorkomen van milieuvervuiling; 
 Duurzaam gebruik van hulpbronnen; 
 Klimaatverandering; 
 Bescherming van het milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden; 
 Anti- corruptie; 
 Eerlijke concurrentie; 
 Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen; 
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 Respect voor eigendomsrechten; 
 Eerlijke marketing, feitelijke en onbevooroordeelde informatie en eerlijke werkwijzen bij het 

sluiten van contracten; 
 Het beschermen van de consumentengezondheid en  -veiligheid;  
 Dienstverlening aan consumenten ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen; 
 Privacy en gegevensbescherming van consumenten; 
 Voorlichting en bewustzijn aan consumenten; en  
 Betrokkenheid bij de gemeenschap. 

 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 15: Welke criteria heeft Van Werven gebruikt bij het bepalen van de prioritaire 

onderwerpen?  

De prioriteit van elk MVO onderwerp is beoordeeld op basis van onderstaande criteria: 
 De kosten versus de baten van het ondernemen van actie op het onderwerp; 
 De tijd die het kost om de gewenste resultaten te bereiken; 
 De kostenimplicaties wanneer het onderwerp niet snel wordt aangepakt; 
 Het gemak en de snelheid warmee acties kunnen worden uitgevoerd - de 'quick wins'; en  
 Ontwikkelingsmogelijkheden waarmee wij doelen op de mogelijkheden voor Van Werven om 

zich verder te ontwikkelen op dat onderwerp. 
 

Bronvermelding: 
 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 16: Welke onderwerpen hebben prioriteit?  

De onderstaande punten hebben voor Van Werven prioriteit: 
 Gezondheid en veiligheid op het werk; 
 Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek; 
 Voorkomen van milieuvervuiling; 
 Duurzaam gebruik van hulpbronnen; 
 Eerlijke concurrentie; 
 Eerlijke marketing, feitelijke en onbevooroordeelde informatie en eerlijke werkwijzen bij het 

sluiten van contracten; en  
 Creëren van welvaart en inkomen.  

 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 17: Tot welke acties heeft dit geleid of welke acties gaat Van Werven ondernemen?  

De onderstaande acties zijn vastgesteld voor de onderwerpen die prioriteit hebben voor Van 
Werven: 

 Werkplekinspecties en tool box meetings verscherpen; 
 Medewerkers prikkelen aan de hand van uitdagende doelen en hen hierbij begeleiden. Dit 

leggen wij vast in een opleidingsplan; 
 Extra toelichting en bijscholing op het gebied van milieuwet- en regelgeving; 
 Implementeren van een brandstofregistratiesysteem; 
 Energiezuinige verlichting aanbrengen;  
 Recyclen afvalstromen;  
 Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek; 
 Integriteitprogramma met eigen gedragsregels opstellen; 
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 Continu professionaliseren van documenten intern en documenten die extern verspreid 
worden; 

 Tool box meetings houden op het gebied van consumentengezondheid en –veiligheid; 
 LRMA uitvoeren; 
 Machines tijdig keuren en toezien op goed en veilig gebruik van machines; 
 Groei recyclingactiviteiten stimuleren; en 
 Marktonderzoeken, benchmarkonderzoeken en SWOT analyses uitvoeren om kansen te 

zoeken voor het creëren van welvaart en inkomen. 
 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 18: Toelichting op prioriteitsstelling  

Toelichting op de prioriteitstelling: 
 De onderwerpen die niet relevant zijn, zijn niet meegenomen in de prioriteitstelling. Een 

onderwerp dat geen betrekking heeft op de onderneming kan geen prioriteit hebben. 
 De onderwerpen die een lage significantie hebben ontvangen, omdat onze stakeholders dit 

niet belangrijk vinden en het effect van het wel of niet nemen van extra acties op deze 
onderwerpen naar verwachting laag zal zijn, krijgen geen prioriteit.  

 De onderwerpen waarbij op significatie hoog of gemiddeld is beoordeeld, maar toch een lage 
of gemiddelde prioriteit hebben ontvangen duiden erop dat deze onderwerpen al goed 
geborgd zijn bij Van Werven. Dit geldt voor de volgende onderwerpen:   

 Het oplossen van klachten; 

 Bescherming van het milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden; 

 Anti- corruptie; 

 Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen; 

 Respect voor eigendomsrechten; 

 Dienstverlening aan consumenten, ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen; 

 Privacy en gegevensbescherming van consumenten; 

 Voorlichting en bewustzijn aan consumenten; en 

 Betrokkenheid bij de gemeenschap. 
 Voor de onderwerpen die een hoge prioriteitstelling hebben ontvangen, geldt dat Van 

Werven zich hier kan verbeteren en de kosten/baten verhouding voor het nemen van 
maatregelen goed is.  Zie voor verdere toelichting de bijlage C Prioriteringsmatrix. 

 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 

Vraag 19: Geef aan welke stakeholders - en op welke wijze – Van Werven heeft betrokken bij het 

identificeren van relevante, significante en prioritaire onderwerpen: .  

Van de onderstaande (type) stakeholders zijn gegevens verzameld:  
 Acht opdrachtgevers; en 
 De ondernemingsraad Van Werven. 

 
De opdrachtgevers  zijn geïnterviewd door middel van persoonlijke gesprekken in het eerste kwartaal 
van 2014. Van de ondernemingsraad zijn de verslagen van de afgelopen periodes verzameld en deze 
zijn meegenomen in de stakeholderanalyse. 
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5.  Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer 

Vraag 20: Welke (typen) organisaties bevinden zich in de invloedssfeer van Van Werven en hoe 

verhouden zich die tot Van Werven?  

Belangrijke opdrachtgevers bevinden zich in onze invloedssfeer, ook omdat met enkele van deze 
bedrijven partnerships zijn aangegaan. Daarnaast zijn er een aantal deelnemingen die zich ook 
binnen de invloedssfeer van de organisatie bevinden. Ook brancheverengingen, waar Van Werven lid 
van is hebben invloed op de organisatie. Tenslotte hebben leveranciers en overheden invloed op Van 
Werven. 

Vraag 21: Op welke manier stimuleert Van Werven maatschappelijke verantwoordelijkheid bij 

andere organisaties?  

Wij stimuleren maatschappelijke verantwoordelijkheid op de onderstaande manieren bij andere 
organisaties: 

 Door maatschappelijke criteria mee te nemen in contractuele voorwaarden. Voorbeeld 
hiervan is: contractuele bepalingen die meetbaar zijn met beoordelingsinstrumenten zoals 
de klanttevredenheidsbeoordeling. 

 Door een openbare verklaring over maatschappelijke verantwoordelijkheid af te leggen: dit 
door middel van de ISO 26000 zelfverklaring te publiceren op de website.  

 Door bij het nemen van investeringsbeslissingen maatschappelijke criteria te hanteren. 
Kwaliteit, duurzaamheid en milieu wet- en regelgeving zijn hierbij belangrijke criteria.  

 Door het promoten van goede voorbeelden. Dit doen wij onder andere door reclame te 
maken in nieuwsbrieven en op onze website, en via het steunen van goede doelen. 

 Een aantal organisaties is gevraagd  om maatschappelijke doelen die wij ook steunen te 
sponsoren.  

 Wij willen het goede voorbeeld geven door onze recyclingactiviteiten die een circulaire 
economie stimuleren.  

 Van onze onderaannemers eisen we dat ze VCA gecertificeerd zijn, waardoor ze tevens 
gedwongen worden om in het bezit te zijn van bepaalde branchespecifieke certificaten. 

 Door transparant te communiceren middels de duurzaamheidsverslagen.  

6. Due diligence 

Vraag 22: Op welke manier beoordeelt de Van Werven organisatie (potentiële) (negatieve) 

effecten van de eigen activiteiten en besluiten op de maatschappij, milieu en economie?  

Door het uitvoeren van marktonderzoek beoordelen wij de effecten van onze eigen activiteiten op de 
maatschappij, het milieu en de economie. Aan de hand van de meldingsprocedure kunnen er 
signalen opgevangen worden over de eventuele negatieve effecten, maar ook via gesprekken met de 
stakeholders worden effecten van de eigen activiteiten en besluiten op de maatschappij, milieu en 
economie beoordeeld en dit is vastgelegd in de procedure stakeholdermanagement.  
 
Daarnaast communiceren wij transparant via de website en duurzaamheidsverslagen zodat 
stakeholders kunnen reageren op eventuele negatieve effecten van onze activiteiten en besluiten.  
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Vraag 23: Op welke manier beoordeelt Van Werven (potentiële) (negatieve) effecten van de 
activiteiten en besluiten van organisaties in uw invloedssfeer op de maatschappij, milieu en 
economie?  
Op dezelfde wijze waarop wij onze eigen activiteiten beoordelen op eventuele negatieve gevolgen 
voor maatschappij, milieu en economie, alleen in mindere mate. Wel komt dit terug in de gesprekken 
met stakeholders. Daarnaast houden wij projectevaluaties, projectbeoordelingen en 
leveranciersbeoordelingen waarin MVO-aspecten worden meegenomen. Door het uitvoeren van 
marktonderzoek beoordelen we de effecten op de maatschappij, het milieu en de economie van 
organisaties in haar invloedssfeer.  

Vraag 24: Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of geïmplementeerd in uw organisatie?  

We passen due diligence (gepaste zorgvuldigheid) toe door beleid te schrijven op de voor ons 
belangrijkste MVO onderwerpen. Hierin staan richtlijnen voor interne en externe betrokkenen over 
hoe wij om willen gaan met feitelijke en potentiële negatieve effecten op maatschappij, milieu en 
economie. Mogelijke schendingen van mensenrechten worden meegenomen bij inkoopbesluiten.  
 
Vraag 25: Welke (potentiële) negatieve effecten op maatschappij, milieu en economie heeft Van 
Werven geïdentificeerd?  
De mogelijke negatieve effecten die zijn geïdentificeerd: 

 Discriminatie van kwetsbare groepen binnen en buiten de organisatie; 
 Werkomstandigheden die slecht kunnen zijn voor gezondheid en veiligheid van medewerkers 

en omgeving; 
 Dat medewerkers zich niet kunnen ontwikkelen of ontplooien; 
 Milieuvervuiling door de bedrijfsvoering; en 
 Oneerlijke concurrentie. 

 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 
 Duurzaamheidsverslag  

7. Visie, missie, beleid en strategie 

Vraag 26: Van Werven heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid:  

 Door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in de missie en visie van 
het bedrijf. Zie hier onder voor de Missie en Visie van Van Werven: 

 
Missie 
Van Werven is een maatschappelijk betrokken marktgerichte leverancier van diensten en producten op het 
gebied van Infra & Bouwstoffen, Afvalinzameling & Recycling, Biobased Products en Plastic Recycling. Al meer 
dan 65 jaar staat het familiebedrijf samen met haar ervaren werknemers bekend als een efficiënte, 
betrouwbare, duurzame en innovatieve partner voor opdrachtgevers, overheden, werknemers en 
aandeelhouders. 
 
Visie 
De markt heeft behoefte aan oplossingsgerichte partners die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals duurzaamheid, leefomgeving, arbeidsomstandigheden en aanvullende wet- en regelgeving. Door proactief 
en creatief in te spelen op deze behoeften, met een scherp oog voor economische haalbaarheid, wil Van Werven 
binnen haar verzorgingsgebied haar doelstellingen realiseren.         
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Daarnaast heeft Van Werven richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door het 
formuleren van een MVO beleid en doelstellingen, het jaarlijks presenteren van een duurzaamheidsverslag, 
stakeholdermanagement en het opstellen van een communicatieplan.  

 
 Door belangrijke principes en onderwerpen van maatschappelijk verantwoordelijkheid op te 

nemen in ons beleid en strategie. Dit staat in ons duurzaamheidsverslag. 
 Door prioriteiten voor actie op kernthema's door te vertalen in doelstellingen (SMART). Dit 

staat in Bijlage C. Prioriteringsmatrix. 

8. Ontwikkeling van draagvlak en competenties 

Vraag 27: Op welke manier creëert Van Werven draagvlak voor maatschappelijke 

verantwoordelijkheid – binnen én buiten de organisatie?  

We creëren draagvlak voor MVO door transparante communicatie, zowel intern als extern. Hierbij 
volgen we de procedure welke staat omschreven in ons communicatieplan. Daarnaast worden er ook 
trainingen gegeven, waardoor er intern meer bewustwording wordt gecreëerd, dit doen wij onder 
andere door het organiseren van ‘Samen Sterk’ trainingen. Hierbij besteden wij onder andere 
aandacht aan: 

 Het vergroten van kennis van de principes, MVO-kernthema's en –onderwerpen; 
 De betrokkenheid van de top van de organisatie bij het nemen van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid; en 
 Het creëren van een cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 
Bronvermelding: 

 Bijlage C Prioriteringsmatrix 
 Duurzaamheidsverslag: www.vanwerven.nl/NL/duurzaamheidsverslag  

 

Vraag 28: Op welke manier ontwikkelt Van Werven de benodigde competenties voor het nemen 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid – binnen en eventueel buiten de organisatie?  

Door het bijwonen van diverse seminars, door het uitvoeren van internetonderzoeken en door 
bijscholing (VCA – BHV e.d.). Daarnaast worden er voor specialistische vraagstukken externe 
adviesbureaus ingeschakeld. 

9. Integreren van MVO in besturingsprocessen, systemen en procedures 

Vraag 29: Op welke manier heeft Van Werven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 

geïntegreerd in haar besturingsprocessen, systemen en procedures?  

Door te voldoen aan NPR 9026, ISO 26000, ISO 9001, VCA & BRL, SVMS normen. Deze processen zijn 
geïntegreerd in de organisatie en daarbij hanteren we een MVO managementprocedure en 
stakeholdermanagement procedure. Ook zijn de onderstaande punten geïntegreerd in de 
organisatie: 

 Effecten van onze eigen activiteiten worden gemonitord en gemanaged;  
 Er wordt rekening gehouden met effecten en besluiten buiten onze invloedsfeer; 
 Door er voor te zorgen dat de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze 

besturingsprocessen worden toegepast en worden weerspiegeld in onze structuur en 
cultuur; en  

 Door periodiek te beoordelen of wij in onze procedures en processen voldoende rekening 
houden met maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
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10.  Communicatie en rapportage 

Vraag 30: Houdt Van Werven bij haar communicatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid 

rekening met de volgende criteria?  

 Compleetheid: in de communicatie komen alle belangrijke activiteiten en de 
maatschappelijke effecten daarvan aan de orde.   

 Eenvoud (begrijpelijkheid): de communicatie vindt plaats in eenvoudige taal zodat deze voor 
een ieder toegankelijk is. Het heeft geen zin om termen als duurzaamheid en MVO te 
gebruiken als je ook kunt praten over onderliggende concrete onderwerpen, zoals veiligheid, 
energiebesparing en sponsoring.  

 Responsief (openheid): in de communicatie wordt ingegaan op de belangen van de 
stakeholders. 

 Nauwkeurig: de communicatie is feitelijk juist en bevat voldoende diepgang. 
 Volledigheid: Van Werven zal zowel informeren over haar projecten als over haar 

organisatie.  
 Eerlijkheid: Van Werven zal eerlijk informeren over de cijfers en daarbij ook over de 

dilemma’s en/of knelpunten.  
 Tijdigheid: Van Werven zal ernaar streven de gegevens tijdig openbaar te maken.  
 Transparantie: Van Werven zal in alle openheid, tijdig duidelijke informatie geven aan haar 

stakeholders (belanghebbenden). 
 
Bronvermelding: 

 Communicatieplan 

Vraag 31: Op welke manier communiceert Van Werven over haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid?  

Van Werven communiceert: 
 In vergaderingen en gesprekken met stakeholders; 
 Interne communicatie tussen management en medewerkers of leden van de organisatie; 
 Interne overlegstructuren; 
 Over de prestatie op het gebied van MVO in de nieuwsbrieven en duurzaamheidsverslagen; 
 Met leveranciers over MVO in de inkoopeisen; 
 Via de website; 
 Artikelen over MVO in tijdschriften of nieuwsbrieven; en 
 Openbare maatschappelijk verslagen. 

 
Bronvermelding: 

 Duurzaamheidsverslag: www.vanwerven.nl/NL/duurzaamheidsverslag 
 CO2 rapportage: www.vanwerven.nl/NL/co2 
 www.vanwerven.nl 

Vraag 32a. Rapporteert Van Werven over MVO via een maatschappelijk verslag (al dan niet als 

losstaand verslag)?  

Ja, Van Werven rapporteert over MVO via het zogenoemde duurzaamheidsverslag. Dit 
duurzaamheidsverslag wordt één keer per jaar gepubliceerd.  

Vraag 32b. In ons maatschappelijk verslag staat informatie over:  

 Doelstellingen ten aanzien van onderwerpen en kernthema's; 
 Prestaties ten aanzien van onderwerpen en kernthema's; en 
 Hoe en wanneer stakeholders zijn betrokken bij de rapportage. 
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Hoofdstukindeling duurzaamheidsverslag: 

1. Inleiding  
1.1 Voorwoord van de directie  
1.2 Bedrijfsprofiel  
1.3 Reikwijdte en doelgroep van het verslag  
1.4 MVO beleid en doelen  
2. People  
2.1 Sociaal verslag  
2.2 Ondernemingsraad  
2.3 Ondersteuning maatschappelijke doelen  
2.4 Onderwijs en training   
3. Planet  
3.1 Duurzaamheid  
3.2 Kwaliteit en milieu  
3.3 Milieuaspecten  
4. Profit   

Vraag 32c. Wij hebben bij het opstellen van ons maatschappelijk verslag rekening gehouden met 

de volgende overwegingen:  

De omvang, het onderwerp en het toepassingsgebied dat past bij de grootte en aard van onze 
organisatie. Het detailniveau weerspiegelt de mate van ervaring die we hebben met rapporteren. 

Vraag 33a. Zijn er conflicten of meningsverschillen (geweest) met stakeholders?  

Ja, over schade- en milieu-incidenten. Dit wordt geborgd in de meldingsprocedure voor interne en 
externe meldingen, namelijk via procedure 2.4.2 uit het bedrijfshandboek. 
 
Vraag 33b. Welke methoden heeft Van Werven om (eventuele) conflicten op te lossen?  

 Rechtstreekse discussies met stakeholders met wie een conflict of meningsverschil is 
ontstaan; 

 Het verstrekken van schriftelijke informatie (via mailing) om verkeerde interpretaties te 
voorkomen; 

 Formele procedure voor klachtafhandeling (meldingsprocedure); en 
 In gesprek te blijven met desbetreffende stakeholders. 

11.  Het monitoren van activiteiten en beoordeling van prestaties 

Vraag 34: Op welke manier monitort Van Werven haar activiteiten die effect hebben op relevante 

thema’s en onderwerpen?  

 Feedback van stakeholders; en 

 Meten met behulp van indicatoren en statische gegevens die in ons duurzaamheidsverslag 

gepubliceerd zijn. 

Voor deze monitoring gelden de volgende punten: 
 De omvang van de monitoring is in lijn met de omvang en het belang van de activiteiten. 
 De monitoring geeft resultaten die betrouwbaar, tijdig beschikbaar en gemakkelijk te 

begrijpen zijn. 
 De monitoring is afgestemd op de behoefte van de stakeholders. 

 
Kwantitatieve indicatoren worden gemeten, gemonitord en gepubliceerd aan de hand van 
statistische gegevens in ons duurzaamheidsverslag. Kwalitatieve indicatoren meten wij aan de hand 
van onder andere feedback van stakeholders. 
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Kwantitatieve indicator: CO2-uitstoot en besparing. 
Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de gerapporteerde 
stromen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per 
product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies en zijn 
gebaseerd op het verschil tussen de energie die benodigd is voor het winnen van primaire materialen 
of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe 
materialen of producten. 
 
Uitgangspunten  
De CO2-equivalenten die gehanteerd zijn voor de verschillende afvalstromen en bijbehorende 
verwerkingsmethoden zijn gecontroleerd en goed bevonden (gecertificeerd) door het onafhankelijke 
Energieonderzoek Centrum Nederland. 

Vraag 35: Hoe heeft Van Werven haar prestaties op relevante thema’s en onderwerpen 

beoordeeld?  

Aan de hand van kengetallen worden prestaties gemeten en worden resultaten geanalyseerd, en 
daarbij stellen we ons zelf de volgende vragen:  

 Zijn de beoogde doelen gehaald?; 
 Hadden we de juiste strategie?; 
 Wat werkte goed, en waarom?; en 
 Wat hadden we beter anders kunnen doen?  

Dit wordt gepubliceerd middels het duurzaamheidsverslag.  

Vraag 36: Heeft Van Werven stakeholders betrokken, zo ja welke?  

Van onderstaande stakeholders zijn gegevens verzameld:  
 Acht opdrachtgevers; en 
 De ondernemingsraad Van Werven. 

 
De opdrachtgevers  zijn geïnterviewd door middel van persoonlijke gesprekken in het eerste kwartaal 
van 2014. Van de ondernemingsraad zijn er verslagen van de afgelopen periodes verzameld en deze 
zijn meegenomen in de stakeholderanalyse. 

Vraag 37a. Welke verbeteringen of successen heeft Van Werven bereikt?  

Onder andere op het gebied van CO2-besparing hebben we een verbetering gerealiseerd. De CO2-
besparing die in 2013 gerealiseerd is ligt beduidend hoger dan de CO2-productie. Daarmee is de 
factor CO2-besparing  verder vergroot tot 10,7 ten opzichte van 10,1 in 2012. Door onze bedrijfsgroei 
hebben wij niet alleen werkgelegenheid kunnen borgen, maar zelfs kunnen vergroten ten tijde van 
laagconjunctuur. 

Vraag 37b. Welke doelen zijn nog niet bereikt?  

Het ziekteverzuim is gestegen van 2,8% in 2012 tot 2,9% in 2013, het doel was om het ziekteverzuim 
te reduceren. De procentuele verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele langdurig zieke 
werknemers. 
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12.  Selecteren van MVO -initiatieven en -instrumenten 

Vraag 38: Aan welke MVO-initiatieven en eventuele bijbehorende instrumenten neemt Van 

Werven deel?  

MVO initiatieven waar wij aan deelnemen zijn: 
 Ketenakkoord kunststofkringloop: via dit akkoord worden maatschappelijke initiatieven, 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden in een gezamenlijk traject. Ze 
verkennen hoe zij en andere spelers uit hun netwerk elkaar kunnen versterken en ondersteunen 
bij het oplossen en voorkomen van plastic zwerfvuil en het terughalen van plastic uit het milieu 
(inclusief de rivieren en oceanen). De betrokken partijen willen binnen twee jaar concrete 
resultaten boeken, zodat kunststoffen die waardevol zijn voor de economie kunnen worden 
hergebruikt. Hiermee wordt ook voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen. Wat al in het 
milieu terechtgekomen is, kan worden ingezameld en verwerkt. 

 Transport en logistiek Nederland (TLN): afvalstoffentransport. De deelmarkt 
afvalstoffentransport telt ongeveer 450 (TLN)-leden. De activiteiten van deze leden zijn: het 
nationaal en internationaal inzamelen en vervoeren van bedrijfsafval, 
bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval of gevaarlijk afval. Bedrijven in 
deze deelmarkt zijn soms ook gespecialiseerd in bewerking of verwerking 
van de genoemde afvalstoffen.      

 Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR): de branchevereniging heeft ten doel (1) het 
behartigen van de belangen van de opwerkingsbedrijven van organische (rest)stoffen, m.n. 
groenafval, al dan niet in combinatie met grond- en of afvalstoffen, (2) het bevorderen van 
kennis en kunde m.b.t. opwerking van groene reststromen, de hieraan gelieerde processen en de 
hieruit voortkomende producten, (3) het bevorderen van het benutten van groenafval en 
organische (rest)stoffen op een zo milieuhygiënische en duurzaam 
mogelijke wijze, e.e.a. in de meest ruime zin van het woord, en 
tevens te bevorderen dat zulks gebeurt krachtens de wettelijke 
regels.  

 Branchevereniging Breken en Sorteren (BRBS Recycling): BRBS 
Recycling wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam 
grondstoffenmanagement in Nederland.  De vereniging tracht haar 
doel ondermeer te bereiken door van de overheid duidelijke en 
doelmatige regelgeving te verlangen. Hierdoor kunnen de leden binnen 
de gestelde randvoorwaarden op effectieve wijze produceren. 
Voorwaarde voor lidmaatschap is dat men beschikt over de desbetreffende certificaten en een 
geldige Wm-vergunning. Het secretariaat van BRBS Recycling houdt leden op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en helpt bedrijven met bijvoorbeeld certificering en promotie van het 
gecertificeerde product. 

 Vereniging van Kunststof Recyclers (VKR): De Vereniging van Kunststof Recyclers telt momenteel 
21 leden, die een of meer van de activiteiten inzamelen, sorteren en 
bewerken van kunststofreststoffen uitvoeren. De Vereniging 
behartigt de belangen van haar leden op zowel het niveau van de 
Nederlandse overheid als de Europese overheid. Verder bevordert 
de Vereniging een economisch en milieutechnisch verantwoorde 
inzameling, sortering en herverwerking van kunststoffen. Hierdoor wordt de hoeveelheid gestort 
c.q. verbrand kunststofafval verminderd en wordt er op grondstoffen en energie bespaard. Voor 
de komende jaren heeft de VKR de scheiding van kunststofreststoffen door bedrijven als 
beleidsspeerpunt. Voor de recyclingindustrie is het van groot belang dat kunststofreststoffen 
apart worden ingezameld en zoveel mogelijk vrij zijn van verontreiniging. Hoe schoner het 
product, hoe groter de mogelijkheid van hoogwaardig recycling. 
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Vraag 39: Welke van de onderstaande punten heeft Van Werven overwogen bij de keuze voor dit 

initiatief?  

 Ondersteunt de principes NEN-ISO 26000. 
 Geeft praktische richtlijnen om met MVO aan de slag te gaan. 
 Past goed bij onze organisatie. 
 Helpt ons om specifieke stakeholdergroepen te bereiken. 
 Wordt beheerd door een niet-commerciële organisatie. 
 Heeft een goede reputatie als het gaat om geloofwaardigheid en integriteit.  
 Is tot stand gekomen op een open en transparante wijze.  
 Is goed toegankelijk. 

Vraag 40: Welke concrete acties worden uitgevoerd in verband met het MVO-initiatief?  

 Een bijdrage leveren aan het (preventief) verwijderen van “Rode Drempels” die Groene Groei in 
de weg staan. 

 Bevorderen van recycling boven verbranden en storten van herbruikbare grondstoffen. 
 Verbreden van de afzetmarkt voor gerecyclede kunststoffen vanuit onze upcycling visie. 
 Versterken van onze positie in West Europa door samenwerking met ketenpartners. 
 
Doelen 2 jaar: 
 Oplossingen voor recycling drempels in wet- en regelgeving zoals Reach, EoW en EVOA; 
 Meer recycling en minder storten en verbranden van herbruikbare grondstoffen in Nederland en 

omliggende landen; 
 Toename van het aantal afnemers van recyclaat met 50% door upcycling en maatschappelijke 

stimulering; en 
 Verdubbeling van onze inputcapaciteit naar 100.000 ton te recyclen post consumer kunststoffen 

per jaar. 
 
 
 
 
 


