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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid nemen een 
belangrijke plaats in bij Bouwbedrijf Klanderman b.v. 

 

De bouw heeft grote impact op duurzaamheid. Van alle aardse grondstoffen in de 
wereld wordt 50% gebruikt in het bouwproces. Bovendien is de gebouwde omge-
ving verantwoordelijk voor één derde van alle broeikasemissies. Bouwafval is éém 
van de grootste afvalstromen. Daarom is er bij Bouwbedrijf Klanderman b.v. veel 
aandacht voor het verduurzamen van het bouwproces of te wel duurzaam bou-
wen. 

 

Duurzaam bouwen betekent dat gebouwen zowel gebouwd als gebruikt worden 
met zo min mogelijk schade aan mens en milieu. Toepassing van minder, her-
bruikbare en duurzame bouwmaterialen spelen hierbij een belangrijke rol. Bouw-
bedrijf Klanderman b.v. is voortdurend op zoek naar innovatieve werkmethodes. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met adviseurs, leveranciers en onderaanne-
mers. Duurzaam bouwen betekent ook het flexibel maken van de functionaliteit 
van gebouwen, waardoor ze een blijvende gebruikswaarde hebben. 

 

Om de bouw te verduurzamen moeten de komende jaren grote stappen worden 
gezet. Deze stappen kunnen niet alleen door Bouwbedrijf Klanderman b.v. worden 
gezet, samenwerking en vertrouwen zijn hierbij van essentieel belang. Daarbij zijn 
thema’s als integriteit en integraal bouwen van cruciaal belang. 

 

Oog hebben voor de omgeving betekent voor Bouwbedrijf Klanderman b.v. zowel 
rekening houden met de impact van de eigen activiteiten als rekening houden met 
de wens van opdrachtgevers om hun projecten op een duurzame manier uit te 
voeren en vorm te geven. Doelstelling hierbij zijn minder CO2-uitstoot en energie-
verbruik, minder afval en betere afvalscheiding, verminderen van grondstofver-
bruik en toepassing van duurzame materialen. 
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Dit houdt in dat Bouwbedrijf Klanderman b.v. bewust en structureel inhoud geeft 
aan onze maatschappelijke rol, op een wijze die leidt tot toegevoegde waarde 
voor het bedrijf en de samenleving. Hierbij is aandacht voor sociale aspecten 

(people), milieuaspecten (planet) en financiële zaken (profit). 

 

People: 
 

Bouwbedrijf Klanderman b.v. wil een duurzaam beleid voeren waarin een explicite 
raltie wordt gelegd tussen welzijn en ontwikkeling van medewerkers. Pijlers hier-
voor zijn integratie tussen strategie, medewerkers en maatschappij, betrokkenheid 
van de medewerkers bij de onderneming, flexibiliteit in de mogelijkheden die wij 
de medewerkers bieden en kwaliteit van de productie en dienstverlening. 

 

Planet: 
 

Oog hebben voor de omgeving betekent voor Bouwbedrijf Klanderman b.v. zowel 
rekening houden met de impact van de eigen activiteiten als rekening houden met 
de wens van opdrachtgevers om hun projecten op een duurzame manier uit te 
voeren en vorm te geven. Doelstelling hierbij zijn minder CO2-uitstoot en enern-
gieverbruik, minder afval en betere afvalscheiding, verminderen van grondstofver-
bruik en toepassing van duurzame materialen. 

 

Profit: 
 

De visie van Bouwbedrijf Klanderman b.v. onder profit is niet alleen de eigen fi-
nanciële prestaties maar ook de maatschappelijke en economische bijdrage van 
Bouwbedrijf Klanderman b.v. aan de samenleving zoals, duurzame inkoop van 
materialen en sponsorbeleid. 
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Speerpunten hierbij zijn voor Bouwbedrijf Klanderman b.v.: 

 

• Niet op korte termijn denken 

• Het verminderen van grondstoffengebruik 

• Afvalstroom verminderen en zo veel mogelijk scheiden 

• Duurzaam inkopen ter verduurzaming van de keten 

• Goede zorg voor de werknemers en veilig werken 

• Reiskilometers beperken waardoor minder CO2-uitstoot 

• Verantwoord gebruik van apparatuur 

• Schone, veilige en nette bouwplaats 

• Afdrukken beperken, dubbelzijdig afdrukken, niet in kleur en gerecycled pa-
pier   gebruiken 

• Maatschappelijke initiatieven steunen 

• Durven te innoveren 

• Betrouwbaar wezen 

 

Bovengenoemde speerpunten gaan altijd in combinatie met open en eerlijk com-
municeren waardoor niet alleen winst voor Bouwbedrijf Klanderman b.v. maar ook 
voor   diens opdrachtgevers en de omgeving ontstaat. 

 

     Directie en medewerkers 

     Bouwbedrijf Klanderman b.v. 
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