
MVO Prestatieladder Niveau 3 van V.O.F. Energie Zuinige Bouwers 
 
 

MVO-11, versie 1, 10-05-2019 

 
 
 
 
MVO-beleid 
 
 
  
Drie vooruitstrevende aannemers besloten in 2014 samen te ontdekken welke voordelen een 
samenwerking zou opleveren. Deze aannemers zijn Webbink Bouw (Vriezenveen), 
Bouwbedrijf Maneschijn (Vroomshoop) en Aannemersbedrijf Warmes (Lattrop). Drie reeds 
succesvolle, nuchtere partijen met een gedeelde visie: Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dit 
bracht, en brengt ons nog steeds, naar een hoger niveau. Met een no-nonsense “dorpse 
werkwijze”, weten wij de opdrachtgever van planvorming, communicatie tot oplevering 
volledig te ontzorgen en de bewoners te enthousiasmeren. 
 
V.O.F. Energie Zuinige Bouwers voert werkzaamheden uit, die als volgt zijn samen te vatten 
(scope): 
 
Het uitvoeren van werkzaamheden in de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. 
 
V.O.F. Energie Zuinige Bouwers zal hoofdzakelijk projecten aannemen met beperkte risico’s, 
hierbij rekening houdend met onderstaande aandachtspunten: 

• Vaste klanten met name woningbouwcorporaties; 
• Het werken met vaste onderaannemers; 
• Het werken met vaste adviseurs; 
• Het werken met vaste leveranciers; 
• Het werkgebied is Oldenzaal, Twenterand en Dinkelland 

 
 
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Binnen V.O.F. Energie Zuinige Bouwers staan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel. Dit laten we o.a. terugkomen in onze bedrijfsvoering en 
renovatiewerkzaamheden. Momenteel zijn we bezig om het MVO Prestatieladder Niveau 3 
certificaat te behalen. Dit systeem is speciaal ontwikkeld om bedrijven als V.O.F. Energie 
Zuinige Bouwers optimaal te ondersteunen bij het verder groeien en door ontwikkelen van 
de aandachtsgebieden binnen het systeem. Speciale aandacht daarbij betreft de verdere 
verduurzaming van onze werkzaamheden en organisatie. 
 
 
Missie 
V.O.F. Energie Zuinige Bouwers streeft ernaar een klantgericht bedrijf te zijn, waarbij 
kwaliteit en duurzaamheid ten grondslag ligt aan alle bouwprojecten. Tevens wil V.O.F. 
Energie Zuinige Bouwers graag inspelen op de ontwikkelingen ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij valt te denken aan: positieve bijdrage 
leveren aan de maatschappij, bijdragen aan verhoogde medewerkerstevredenheid, bijdragen 
aan verlaagde milieubelasting, een goede corporate governance als randvoorwaarde voor ons 
handelen en realisatie van een duurzame interne bedrijfsvoering. 
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Visie 
V.O.F. Energie Zuinige Bouwers wil haar opdrachtgevers hoogwaardige, duurzame 
oplossingen bieden waarbij de opdrachtgever zo veel mogelijk ontzorgd wordt. Daartoe 
leveren wij organisatievermogen, flexibiliteit, kennis, productiecapaciteit en vakkundigheid 
om samen te bouwen aan de toekomst. Wij stellen als doel middels goede communicatie, 
transparantie en betrokkenheid een langdurige relatie op te bouwen met opdrachtgevers en 
onderaannemers. Tevens streven wij ernaar voor de ingehuurde medewerkers een prettige 
werksfeer te creëren voor nu en later. 
 
 
Certificaten, keurmerken en erkenningen 
V.O.F. Energie Zuinige Bouwers is niet in het bezit van certificaten, keurmerken en/of 
erkenningen.  
 
V.O.F. Energie Zuinige Bouwers is bezig met het behalen van de volgende certificaten, 
keurmerken en erkenningen: 

• MVO Prestatieladder Niveau 3 certificaat (auditproces is gestart) 
 
 
 
 
 
 
De heer G.E.J. Warmes, algemeen directeur  ………………………………………………… 
Gezien d.d. 10-05-2019 
 
 
De heer J.H. Webbink, algemeen directeur  ………………………………………………… 
Gezien d.d. 10-05-2019 
 
 
De heer W.D. de Groot, algemeen directeur  ………………………………………………… 
Gezien d.d. 10-05-2019 


