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Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen

Van Walraven is al vele 
jaren actief  op het gebied 
van duurzaamheid. 

Duurzaam 
groeien, 
duurzaam 
doen!

We hebben ons verplicht om duur-
zaamheid steeds verder uit te bouwen, 
binnen onze eigen organisatie en samen 
met onze relaties. Ons familiebedrijf  
bestaat 50 jaar, duurzaamheid zit ons in 
de genen!

We beseffen ons elke dag dat we 
rekening moeten houden met de gene-
raties na ons. We nemen concrete 
stappen om de wereld te verbeteren. 
We streven naar continue verbetering 
van onze eigen impact. Daarbij werken 
we samen met alle betrokkenen bij ons 
bedrijf. Samen vinden we slimmere en 
duurzamere oplossingen.

Van Walraven verklaart de princi-
pes en richtlijnen van ISO-26000, 
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 
van Organisaties,  toe te passen en te 
borgen dat dit bij voortduring het geval 
zal zijn. In het kader van deze zelfverkla-
ring wordt dat minimaal jaarlijks onder-
zocht en beoordeeld aan de hand van 
de NPR 9026.



Maatschappelijk 
verantwoord
Deze beleidsverklaring is het uitgangspunt voor 
ons ondernemen: duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord. 
Dit is van toepassing op alle medewerkers en alle activiteiten van Van Walraven. 
Als directie van Van Walraven verbinden wij ons om duurzame ontwikkeling te sti-
muleren binnen ons bedrijf  en bij onze stakeholders. Duurzaam handelen, gewoon 
doen!

MVO 
principes
Van Walraven onderschrijft de MVO-principes zoals 
beschreven in de norm ISO-26000. Wij beoordelen dit 
aan de hand van de NPR 9026. 

• Verantwoordelijkheid: verantwoording afleggen voor onze impact op de   
 maatschappij, de economie en het milieu.
• Transparantie: transparant zijn in onze beslissingen en activiteiten die een  
 impact hebben op de maatschappij en het milieu.
• Ethisch gedrag: te allen tijde een ethisch verantwoord gedrag uitdragen, en  
 doen.
• Respect voor belanghebbende: de belangen van stakeholders in acht nemen  
 en respecteren.
• Respect voor wet- en regelgeving: de verplichting van de acceptatie van de  
 rechtsstaat.
• Respect voor internationale gedragsnormen: internationale gedragsnormen  
 respecteren en tegelijkertijd de principes van de rechtsstaat respecteren
• Respect voor mensenrechten: de rechten van de mens respecteren.



Duurzaamheid

Van Walraven is door-
lopend in gesprek met 
klanten, leveranciers 
en medewerkers om 
slimmere en duurzamere 
oplossingen te bedenken 
en door te voeren. 

Op deze manier willen we duurzaam 
groeien. Hierbij onderkennen wij drie 
belangrijke aspecten: mens, milieu en 
maatschappij.

Mens

Onze medewerkers zijn ons belang-
rijkste kapitaal. Zij maken het 
verschil bij onze klanten en zijn onze 
ambassadeurs.
Duurzame inzetbaarheid en veilig-
heid van onze medewerkers zijn 
essentieel om tot waardevolle pres-
taties te komen. 

Wij stellen ons tot doel:
• Voor iedereen gelijke kansen  
 te creëren;
• Blijvend te investeren in onze  
 medewerkers.



Milieu
Wij zijn onlosmakelijk verbonden en 
afhankelijk van natuurlijke hulpbron-
nen. Wij willen vervuiling en verspil-
ling voorkomen en zijn voortdurend 
op zoek naar een betere manier van 
werken. Dat geldt zowel voor ons 
eigen bedrijf, onze leveranciers als 
ook voor onze diensten naar klanten.

Wij stellen ons tot doel:
• Circulaire oplossingen te 
 realiseren met duurzame   
 materialen;
• Vermijdbare vervuiling te   
 voorkomen; 
• Een positieve bijdrage aan het  
 milieu te leveren.

Maatschappij
Wij investeren in een duurzame 
samenleving en zijn een betrokken 
partner bij de wereld om ons heen. 
Wij zijn transparant, aanspreekbaar 
en in open dialoog met onze stake-
holders en u.

Wij stellen ons tot doel:
• Integriteit de hoogste priori - 
 teit te geven;
• Transparant te zijn over onze  
 bedrijfsvoering;
• Waarde toe te voegen in de  
 gemeenschappen waar wij   
 actief  zijn.


