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1. Inleiding
Dit rapport betreft het MVO jaarverslag van Netterden Zand en Grind B.V. (Netterden) over 2017.
Omdat dit het eerste MVO jaarverslag is dat Netterden uitbrengt zal er, naast de logische focus op
het jaar 2017, ook gekeken worden naar wat er de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van MVO.
In deze rapportage beschouwen we de stand van zaken en de ontwikkelingen op de winning
Azewijnse Broek, de voormalige winning Omsteg, Netterden Transport en het hoofdkantoor van de
Netterden groep in Gendringen.
Over Netterden
Netterden heeft zich sinds 1972 ontwikkeld tot een van de voorlopers binnen de branche, met zowel
winningen in Nederland als Duitsland. Wij hebben deze positie weten te bereiken door een focus op
het tegemoet komen aan wensen van afnemers op het gebied van productiesamenstellingen. Zo
werken wij met moderne, computergestuurde en milieuvriendelijke productietechnieken die
verschillende productsamenstellingen mogelijk maken.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit al sinds de oprichting in het DNA van onze organisatie. De
belangrijke MVO onderwerpen voor Netterden zijn het welzijn van onze medewerkers, langdurige
klantenrelaties, een eerlijke bedrijfsvoering, het milieu en lokale verbondenheid. We werken elke
dag aan verbetering en willen via dit MVO jaarverslag transparante communicatie met onze interne
en externe belanghebbenden realiseren.

Afbeelding 1: Kikkerpoel bij de Noordplas
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Daarnaast is Netterden zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de
werkzaamheden op de winning met zich meebrengen. Doordat het ontgronden ingrijpt in het
landschap en dit het landschap definitief verandert, geven wij hier als organisatie extra aandacht aan.
Wij streven naar een eindbeeld van de winning dat minimaal voldoet aan de maatstaven voor
“ruimtelijke kwaliteit” en verrichten daarbovenop nog een extra inspanning; iets wat u in levende
lijve kunt aanschouwen in het natuurontwikkelingsgebied Azewijnse Broek dat pal naast ons kantoor
en winning ligt.

Afbeelding 2: Galloway-runderen verzorgen de begrazing

Hierna volgt eerst een uitleg van de MVO onderzoeken en analyses die afgelopen jaren zijn
uitgevoerd, daarop volgt per speerpunt een omschrijving van welke acties wij concreet in 2017
hebben opgepakt, waar we trots op zijn en presenteren wij de geplande maatregelen voor 2018. Ook
gaan wij in op een aantal eisen ten aanzien van de verslaglegging vanuit de CSC norm waarvoor wij
ons in 2018 hopen te certificeren.
Wij danken onze stakeholders en medewerkers hartelijk voor hun waardevolle inbreng gedurende
dit proces en vertrouwen er op, gezamenlijk verdere stappen bij het Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en de verduurzaming van Netterden te kunnen zetten.
Directie en medewerkers van Netterden Zand en Grind BV
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2. Status Netterden en MVO
Om inzicht te krijgen in waar Netterden staat rondom MVO zijn er verschillende onderzoeken
uitgevoerd. Hiervoor werken we sinds 2014 samen met het duurzaam adviesbureau Will2Sustain.
Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken/ analyses:




MVO Voorzet;
Nulmeting onder medewerkers; en
ISO 26000: de MVO Zelfverklaring.

2.1 MVO Voorzet
In 2014 is met het managementteam van Netterden en Vos een brainstormsessie gehouden over het
bedrijfsbelang van maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen (MVO). Drie MVOspeerpunten kwamen uit het gesprek naar voren, te weten:
1. Verduurzamen van de bedrijfsvoering, waaronder het meekrijgen van de medewerkers;
2. Het ontwikkelen van duurzame concepten voor de markt; en
3. Maatschappelijke meerwaarde creëren op de winningslocaties.
Daarnaast is er in 2014 een organisatorische nulmeting uitgevoerd. De MVO Voorzet is door
Will2Sustain ontwikkeld en geeft een beeld van hoe de organisatie eruit ziet vanuit het perspectief
van MVO. De resultaten hiervan zijn schematisch in de figuur hieronder weergegeven.

Figuur 1: MVO Voorzet Netterden
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Op veel onderwerpen scoorde Netterden hoog of ruim voldoende, zoals bij mensenrechten, milieu
en principes van goed bestuur. Verbetermogelijkheden lagen er in 2014 op de thema’s interne
capaciteit voor MVO, de borging van MVO in bedrijfsprocessen, borging in beleid en het
stakeholdermanagement. Tussen 2014 en 2017 hebben we ons erop gericht om deze onderwerpen
te verbeteren. Zo hebben wij door stakeholdergesprekken en analyses een inhaalslag gedaan.
Hierover is meer te lezen bij de uitleg over de MVO Zelfverklaring. In 2018 zullen wij de MVO Voorzet
opnieuw invullen om de actuele stand van zaken in beeld te krijgen.

2.2 Nulmeting onder medewerkers
De nulmeting onder medewerkers over MVO is ontwikkeld door Will2Sustain en uitgevoerd in januari
2016. De interviews zijn uitgevoerd aan de hand van vragen, gebaseerd op de zeven MVO
kernthema's, zie figuur hieronder, en onderliggende onderwerpen van de NEN-ISO 26000 richtlijn,
vertaald naar klare taal.
Goed bestuur

Ontwikkeling
van de
gemeenschap

Eerlijk
zaken
doen

Omgang
met
klanten

MVO
Mensen
rechten

Arbeidspraktijk

Milieu

Figuur 2: onderwerpen ISO 26000

Via zo’n nulmeting krijgen de medewerkers gelegenheid mee te denken qua MVO en krijgen zij zelf
ook meer inzicht waar MVO nu precies voor staat. Gemiddeld scoorde Netterden volgens de
medewerkers een ruime voldoende, namelijk een 7,3 (op maximale score van 10). De tien hoogst
scorende onderwerpen staan in tabel 1 vermeld:
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Tabel 1: uitkomst MVO nulmeting onder medewerkers

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Onderwerp

N.v.t.

Voldoende afwisseling in het werk
Arbeidscontracten worden nagekomen
De werkgelegenheid wordt door de organisatie gewaarborgd
De werksfeer
De organisatie doet actief mee aan initiatieven in de regio, zoals sector- of
keteninitiatieven
De organisatie doet mee aan vrijwilligersacties in de lokale gemeenschap
Het aanbieden van duurzame alternatieven
Maatregelen om natuur te bevorderen of geen schade aan te brengen
Respecteren van de werktijden
Tegengaan van discriminatie in de eigen organisatie

Cijfer

0
0
0
0

8,5
8,2
8,2
8,2

5
4
3
0
0
1

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat Netterden volgens de medewerkers goed scoort op
onderwerpen uit de MVO kernthema's Arbeidspraktijk en Ontwikkeling van de Gemeenschap.
Werknemers waarderen de koers van het bedrijf, vooral met betrekking tot natuurherstel en
baanzekerheid. Uit deze nulmeting kwamen de onderwerpen als duurzaam inkopen, inzicht in
financiële prestaties en het berekenen van de CO2 footprint naar voren als ontwikkelingspunten.

2.2 De ISO26000 richtlijn - MVO Zelfverklaring
De ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie.
Deze geeft een organisatie een kader om zelf gestructureerd met haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid aan de slag te gaan. Deze norm leidt niet tot een certificaat, maar een
organisatie kan laten zien dat zij werkt volgens deze norm door het publiceren van de MVO
Zelfverklaring. In deze Zelfverklaring omschrijft een organisatie hoe zij werkt vanuit de 7 MVOprincipes, zoals omschreven bij de nulmeting onder medewerkers, betrekt ze hierbij haar
stakeholders en bekijkt samen welke maatschappelijke thema’s voor hen relevant zijn en prioriteit
hebben.
Wij hebben deze MVO zelfverklaring in 2017 ingevuld. Als eerste hebben wij gekeken welke van de
37 MVO onderwerpen relevant zijn voor onze organisatie. Hierna hebben wij, door het interviewen
van verschillende stakeholders bepaald welke MVO onderwerpen significant zijn. Als laatste hebben
wij gekeken welke onderwerpen prioriteit hebben om in de komende drie jaar op te pakken. De
onderwerpen die een gemiddelde van 7 of hoger scoorden werden de MVO speerpunten voor
Netterden. Het overzicht van de MVO speerpunten en de ingeplande acties voor de komende
periode staan omschreven in tabel 2.

6

Onderwerp
Gezondheid en veiligheid op het werk

Score
Actie(s)
prioriteit
8
Voorlichting aan werknemers over beleid respirabele
silica. Vaker beoefenen van het noodplan.

Creëren van werkgelegenheid en het
ontwikkelen van vaardigheden

8

Onderzoeken van mogelijkheden voor plaatsing stagiairs,
re-integratie of WSW-indicatie.

Voorkomen van milieuvervuiling

7

Uitstoot in kaart brengen en waar nodig uitstoot
reduceren. Meest zuinige machines inkopen en transport
inhuren. Cursus zuinig materieelgebruik.

Klimaatverandering

7

Energie management systeem opzetten: inzicht en
besparing realiseren. Onderzoek aanleg zonne-eiland.

Bescherming van het milieu,
biodiversiteit en herstel van natuurlijke
leefgebieden

7

Kansen voor natuurwaarden (blijven) benutten.

Anti-corruptie

7

Juridische voorlichting inwinnen en vastleggen: meer
bewustwording op dit thema krijgen.

Dienstverlening aan consumenten
ondersteuning, oplossen van klachten
en geschillen

7

Betrokkenheid bij de gemeenschap

7

Maatschappelijke investeringen

7

Klachtenregistratie analyseren en het actief opvolgen van
klachten naar de klant. (Blijven) Maken van duidelijke
afspraken. Versterken van communicatie, zowel intern
als extern.
In gesprek blijven. Buurtbarbecues voortzetten en open
dag organiseren.
Bijdragen aan de gemeenschap meer uitlichten.
Sponsorbeleid vaststellen (budget, criteria). Waar
mogelijk continueren van support zoals aan Min40
Celsius.

Tabel 2: MVO speerpunten Netterden

Afbeelding 3: Oever aan Noordplas
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3. Uitgevoerde maatregelen 2017
Naast het doorlopen van de MVO Zelfverklaring hebben wij in 2017 op onze speerpunten de
volgende concrete stappen gezet:
MVO speerpunt

Getroffen maatregelen

Gezondheid en veiligheid op het
werk

-

BHV-herhalingscursus gehouden (4 deelnemers)
Aanschaf en plaatsing AED op winning Azewijnse Broek

Creëren van werkgelegenheid,
ontwikkelen van vaardigheden

-

Twee werknemers aangenomen (beiden 26 jaar oud)

Voorkomen van milieuvervuiling

-

Klimaatverandering

-

Toezicht laten houden door BOA op achterlaten afval op de
winningen Azewijnse Broek en Omsteg
Aantal energiebesparende maatregelen getroffen op de
winning, onder andere het afvoeren van warme lucht uit de
laagspanningsruimte, waardoor geen airco meer nodig is
Subsidieaanvraag gedaan in samenwerking met NUON voor
aanleg drijvend zonnepark Azewijnse Broek (levert op termijn
helft benodigde energie)
Rapportage op laten maken van natuurinventarisaties op
Azewijnse Broek
Nieuwe plas-draszone aangelegd langs Azewijnsestraat

-

Bescherming van het milieu,
biodiversiteit en herstel van
natuurlijke leefgebieden

-

Anti-corruptie/eerlijk zakendoen

-

Meer bewustwording op dit thema laten groeien door
agendering op overleggen op directieniveau.

Dienstverlening aan
consumenten ondersteuning,
oplossen van klachten en
geschillen

-

Betrokkenheid bij de
gemeenschap

-

Maatschappelijke investeringen

-

Klachtenregistraties geanalyseerd; klachten van klanten actief
opgevolgd en opgelost (onder andere optreden van
verkleuringen en verontreinigingen in beton)
Werk- en locatiebezoeken met prospects georganiseerd
(aanleg van halfverhardingen met Achterhoeks Padvast®)
Vergaderingen dorpsbelangenverenigingen bezocht
Bezoek van burgemeester aan bedrijf georganiseerd
Rondleidingen op de winning gegeven aan scholen en
(ouderen)organisaties
Diverse met name lokale verenigingen en evenementen
gesponsord
Diverse investeringen in voorzieningen bij bezoekerscentrum
Min40celsius.
Geïnvesteerd in duurzame erfafscheiding tussen
winningsterrein en buren op winning Azewijnse Broek
De aanleg van een grote vissteiger aan de winning Omsteg
voor gehandicapte vissers

-

-

-
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4. Resultaten
Voor elk speerpunt hebben we hieronder de bijpassende kerngetallen weergegeven. Deze
kerngetallen zijn aangevuld met een uitleg over wat momenteel goed gaat en waar we nog tegen
dilemma’s aanlopen.

4.1 Gezondheid en veiligheid op het werk
Kerngetallen
Veiligheid
Ongevallen
BHV
Gezondheid Verzuim

Welzijn

Opleidingen

Functioneren

Aantal ongevallen per jaar
Aantal BHV-ers op winning en kantoor
Verzuimcijfer per periode
(Lost Time Injury Frequency Rate)
Aantal periodieke medisch onderzoeken per
jaar (PAGO)
Percentage PAGO op totaal
personeelsbestand
Percentage medewerkers dat per jaar een
opleiding c.q. training vanuit het bedrijf
heeft genoten
Percentage medewerkers dat per jaar
functioneringsgesprekken heeft gehad

2015
1
4

2016
0
3

2017
1
5

0,27

0,37

0,38

2

0

3

10%

0%

16%

40%

58%

52%

75%

75%

80%

Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving heeft bij Netterden de hoogste prioriteit. Dit
moet een basis zijn waar vanuit al het werk wordt gedaan. Daarnaast willen wij met een focus op
duurzame inzetbaarheid, onze medewerkers de kans bieden om tot het ingaan van hun pensioen op
een gezonde manier door te kunnen blijven werken. In 2017 hebben we de jaarlijkse BHVherhalingscursus aangeboden en een AED geplaatst op de winning Azewijnse Broek.

Afbeelding 4: De medewerkers van de winning Azewijnse Broek
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De ambitie van Netterden rondom de veiligheid van onze medewerkers is om geen ongevallen te
hebben op het werk. Eind 2017 heeft er op een winning in Duitsland, tot groot verdriet van ons allen,
een ongeluk plaatsgevonden waarbij twee mensen, waaronder een naaste collega, om het leven zijn
gekomen. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren en wij zetten alles op alles om dit in de toekomst
te voorkomen. Dit zullen we onder andere doen door het bewustzijn van veilig werken onder onze
medewerkers verder te verhogen en hen hierin te trainen.

4.2 Voorkomen van milieuvervuiling en tegengaan van klimaatverandering
Kerngetallen
Gasverbruik

Aantal M3 aardgas per jaar
Aantal kWh per jaar
Elektraverbruik
kWh per ton verkocht product
Aantal liters dieselolie per jaar
Brandstofverbruik
Aantal liters benzine per jaar
Totaal kWh aan elektra
Energie Opwekking
energie
opgewekt per jaar

CO2 uitstoot

Afval

Ophaalfrequentie

CO2 uitstoot aardgas
CO2 uitstoot elektriciteit
CO2 uitstoot dieselolie
CO2 uitstoot benzine
CO2 uitstoot totaal per jaar
Aantal ledigingen per maand
papier
Aantal ledigingen per maand
restafval

2015
2016
8.118
10.500
2.697.000 2.571.000
3,99
3,82
76.719
79.620
3.808
9.825
0

2017
6.845
2.341.000
3,97
78.299
8.431

0

13.313

15.343
19.845
1.519.309 1.668.579
252.906 257.173
10.434
26.921
1.797.992 1.972.517

12.937
1.750.353
247.802
23.101
2.034.193

6

6

6

6

8

8

Door het optimaal inrichten van het zandwinningsproces hebben wij bij de productie weinig impact
op het milieu. Zo gebruiken wij alleen water van de omliggende plas wat na gebruik weer terug
vloeit. Ook komen er geen chemicaliën te pas aan het proces. Het winnen van zand kost wel veel
energie en daarom zijn wij in 2017 gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om een
drijvend zonnepark te creëren, om daarmee voor een deel in onze eigen energiebehoefte te
voorzien. Momenteel hebben wij al zonnepanelen op het dak van de werkplaats liggen, maar deze
wekken niet genoeg elektriciteit op voor het kantoor en de installaties op de winning.
Daarnaast hebben wij in 2017 meerdere energiebesparende maatregelen getroffen en de BOA
toezicht laten houden op het achterlaten van afval op de winningen Azewijnse Broek en Omsteg.
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Afbeelding 5: De opslag van de zandfracties, basis voor elk productrecept

Een uitdaging op dit speerpunt is het produceren op een energieneutrale manier. Daarom hebben
we ons zelf als doel gesteld om in 2035 energieneutraal te opereren. Hierbij hebben we de volgende
strategische doelstellingen geformuleerd:


Wij stellen ons ten doel om per 2023 de volgende reducties te behalen per ton verkocht
product.
o 10% CO2-reductie behalen in scope 1 (brandstoffen en verwarming),
o 10% CO2-reductie behalen in scope 2 (elektriciteit),
o 5% CO2-reductie behalen in scope 3 (o.a. uitbesteed transport).



Als doelstelling voor het verminderen van het energieverbruik hanteren we de doelstellingen
die we ook op onze Duitse winningen hebben vastgesteld in het kader van de certificatie
conform ISO 50001, namelijk 1% per jaar bij gelijkblijvende omstandigheden. Belangrijke
factoren voor het energieverbruik zijn onder andere de afstand van de zuiger tot de
verwerkingsinstallatie en de grofheid van het te winnen materiaal.
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4.3 Bescherming van het milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke
leefgebieden
Kerngetallen
Natuurontwikkeling

Percentage investeringen in
CO2/natuurcompensatie per jaar
ten opzichte van de omzet

2015

2016

2017

0,4%

0,8%

0,5%

De aard van ons werk heeft impact op de directe omgeving. Omdat er een natuurproduct wordt
gewonnen is het van groot belang dat er na wordt gedacht over hoe deze impact zo laag mogelijk
gehouden kan worden. Ons doel is om naar verhouding meer natuur te creëren dan teniet te doen.
Hierin zijn keuzes niet altijd gemakkelijk en zal er in samenwerking met klanten en leveranciers
nagedacht moeten worden hoe dit gerealiseerd kan worden.
Eén van de belangrijkste stappen die we hebben gezet om dit te realiseren is de oprichting van de
Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn in 2011. De Stichting is met name actief in de
Gelderse Achterhoek om het beheer te verzorgen van gebieden die na ontgronding opgeleverd
worden als natuur- en recreatiegebied. Op de winning Azewijnse Broek hebben we daarnaast een
wandelroute ontwikkeld waar genoten kan worden van de plas die is ontstaan door het ontgronden
en de natuur die er omheen is gecreëerd.
In 2017 hebben wij minder uitgegeven aan natuurontwikkeling dan de jaren ervoor. Dit willen wij in
de komende jaren aanzienlijk verhogen om onze doelstellingen te bereiken. Deze doelen zien met
name op het verder vormgeven van de omgeving richting het natuurdoeltype Rietzanger. Daarnaast
hebben wij in dit jaar in het kader van de monitoring van de ontwikkelingen een rapportage laten
opmaken van de natuurinventarisaties op het Azewijnse Broek en een nieuwe plas-draszone
aangelegd langs de Azewijnsestraat.

Afbeelding 6: Het hoofdkantoor en de winning Azewijnse Broek uit de lucht
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4.4 Eerlijk zakendoen
Dat alle activiteiten binnen onze organisatie eerlijk worden uitgevoerd is voor ons erg belangrijk.
Aspecten rondom eerlijk zakendoen gaan hand in hand met onze kernwaarden. Het blijft echter een
lastig onderwerp om concrete doelstellingen voor te formuleren. Daarom zullen wij in 2018 samen
met een jurist een beleid vormen rondom eerlijk zakendoen en dit ook met onze medewerkers delen
zodat iedereen kan werken conform deze afspraken. Vanaf 2018 kunnen wij dan ook waar mogelijk
beginnen met het melden van kerngetallen rondom dit onderwerp.
In 2017 zijn wij begonnen met het verhogen van het bewustzijn rondom dit onderwerp door het als
agendapunt in directie-overleggen mee te nemen.

4.5 Dienstverlening aan consumenten en ondersteunen en oplossen van
klachten en verschillen
Kerngetallen
KlachtenOmgang met
management
klanten en
Stakeholderleveranciers
management

2015

2016

2017

Aantal klachten per jaar

2

8

5

Aantal gesprekken met klanten en
leveranciers per jaar over verduurzaming

0

7

0

Uit stakeholdergesprekken en directe feedback van onze klanten komt regelmatig naar voren dat
onze partners blij met ons zijn. Hier zijn wij trots op! Zo hebben wij met het merendeel van onze
klanten een lange termijn relatie en werken wij al jaren tot wederzijdse tevredenheid samen. In 2017
hebben wij de klachtenregistraties geanalyseerd en klachten van klanten actief opgevolgd en
opgelost. Verder hebben wij werk- en locatiebezoeken georganiseerd met prospects.

4.6 Betrokkenheid bij de gemeenschap en maatschappelijke investeringen
Kerngetallen

Regionale
ontwikkeling

Investeringen

Regionale inkoop
(binnen straal van
50 km)
Medewerkers uit
regio (binnen
straal van 25 km)
Investeringen in
regio

Inkoop in de regio als
percentage van de totaal
inkoop
Percentage
medewerkers uit directe
omgeving
Sponsoring in de regio
als percentage van de
omzet

2015

2016

2017

31,0%

37,0%

25,0%

74,0%

74,0%

75,0%

1,0%

0,8%

0,8%

Door de aard van ons werk werken wij aan een sterke relatie met de regio en omwonenden. Zij zien
immers hun omgeving door ons werk veranderen. Wij betrekken de omgeving door verschillende
activiteiten, zoals het organiseren van open dagen waarin omwonenden kunnen zien wat er precies
gebeurt op de winning en ook organiseren wij regelmatig een buurtbarbecue. Wij willen dat
omwonenden altijd naar binnen kunnen lopen met vragen of bezorgdheden. Omdat wij verder in
willen zetten op de ontwikkeling van de regio kopen wij daarnaast zoveel mogelijk lokaal in en ook
zoeken we actief naar medewerkers uit de regio.
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In 2017 hebben wij rondom dit onderwerp vergaderingen van dorpsbelangenverenigingen bezocht,
een bezoek georganiseerd van de burgemeester en rondleidingen op de winningen gegeven aan
scholen en ouderenorganisaties.

4.7 Creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden
Kerngetal
Aantal medewerkers

Aantal FTE’s

Aantal vrouwelijke
Aantal vrouwelijke FTE’s
medewerkers
Werkgelegenheid Aantal mannelijke
Aantal mannelijke FTE’s
medewerkers
Aandeel man-vrouw in
Percentage vrouwen
management

2015

2016

2017

19,2

19,0

20,1

3,4

2,4

3,5

15,9

16,6

16,7

18%

13%

17%

Zoals uit de bovenstaande kerngetallen opgemerkt kan worden is het aantal FTE’s vrij consistent.
Hier zijn wij trots op. Ook hebben wij in 2017 twee medewerkers aangenomen Waar wij nog
verbetering op willen realiseren is de verhouding man/vrouw op de werkvloer en in het
management. Dit is nog een forse uitdaging gezien de verhouding die tot op heden in de branche
gebruikelijk is.
Momenteel geeft Netterden nog geen ruimte aan stagiaires en afstudeerders. Op deze manier zou
Netterden wel bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van vaardigheden in de regio. Daarom zal er
gekeken worden naar de mogelijkheden op dit gebied.

Afbeelding 7: Vissteiger voor mindervaliden aan de Omsteg, gerealiseerd in 2017
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5. Plannen 2018
In 2018 zetten we lopende zaken van 2017 door. Daarnaast zal de focus liggen op de volgende zaken:









In 2018 gaan we ons MVO beleid concretiseren. Hiervoor zullen we in een sessie met de
directie en bedrijfsleiders duidelijke lange en korte termijn doelen opstellen. Op elke winning
willen wij daarnaast een nulmeting uitvoeren. Dit zal inzicht geven in hoeverre wij nog van de
doelen verwijderd zijn. Daarnaast zal er per winning nagedacht worden over welke acties
ingezet kunnen worden om de doelen te realiseren.
Ook gaan wij inzetten op verbetering van de communicatie rondom ons MVO beleid en
activiteiten. Zo hebben wij op onze website een tabblad toegevoegd voor MVO en gaan wij
een communicatieplan opstellen. Het opstellen van dit MVO jaarverslag is ook uit deze
doelstelling voortgekomen.
In 2018 zullen wij samen met een jurist verder invulling geven aan een beleid rondom eerlijk
zakendoen. Wij vinden dit onderwerp ontzettend belangrijk en daarom gaan wij hier op deze
manier concrete afspraken over maken.
In 2018 zullen wij verder gaan met het uitvoeren van stakeholdergesprekken. Hiervoor willen
wij zowel met onze klanten als met leveranciers in gesprek gaan over MVO.
Het opstellen van een duurzaam inkoopbeleid moet ons bewust maken van de impact die wij
hebben in onze keten. Op deze manier kunnen we door onze inkoop maatschappelijke
verantwoorde keuzes maken.
Als laatste willen wij ons in 2018 laten certificeren voor het CSC keurmerk. Dit is een
keurmerk voor duurzaam beton. Door deze certificering willen wij laten zien dat we serieus
bezig zijn met MVO en dat onze producten en onze processen voldoen aan de eisen
hieromtrent.

6. Conclusie
Netterden is serieus bezig met het implementeren van MVO in haar activiteiten. Uit hoofdstuk 2:
status Netterden en MVO, komt naar voren dat er al een goede basis ligt en dat er daarnaast ruimte
blijft voor verbetering. In 2018 gaan we de basis verder verstevigen en daarnaast blijven we gericht
MVO acties inzetten. Op deze manier werken we toe naar een organisatie die niet alleen het beste
resultaat wil bereiken om haar bestaansrecht te verzekeren, maar daarin zoekt naar wat het beste is
voor haar medewerkers, omgeving en stakeholders.
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