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Duurzaamheid
dé pijlers
pijlers onder onze werkzaamheden
Als modern sloop- en asbestaannemer hebben wij het belang van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzaamheid centraal staan. Wij werken vanuit de overtuiging dat iedere onderneming
de plicht heeft om zijn omgeving en het milieu te beschermen.

Duurzaam slopen is
volledig geïntegreerd
in onze
bedrijfsvoering.

Per project kiezen wij voor de meest efficiënte en duurzaamste oplossing voor hergebruik en hoogwaardige
recycling van bouw-grondstoffen en op onze bedrijfslocatie zijn energiebesparende maatregelen en de
nieuwste en duurzaamste technologieën toegepast. Onze bedrijfs- en vrachtwagens zijn euro-klasse 6
en ons ultramoderne equipment is voorzien van Common Rail-technologie t.b.v. CO2 en NOx reductie.
Wij zijn grote voorstanders van een circulaire economie, waarbij het scheiden en demonteren van alle
afkomende materialen voor hergebruik, reeds aan de bron geschiedt (levenscyclus perspectief).
Duurzaam slopen is volledig geintegreerd in onze bedrijfsvoering 98% van alle bouwgrondstoffen en
restmaterialen die vrijkomen tijdens onze sloopprojecten worden hergebruikt of krijgen een tweede leven in
de vorm van nieuwe producten hiervoor zijn doelstellingen en procedures vastgesteld in het handboek
kwaliteitsmanagement- en milieubeleid met de navolgende
normen:
SVMS-007

Beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen.

VCA**

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Procescertificaat Asbestverwijdering

Asbestverwijdering certificaat.

NEN-EN-ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem.

NEN-EN-ISO 14001

Milieumanagementsysteem.

VSM Sloopwerken B.V.
Veilig Slopen voor Mens en Milieu

Hoogwaardig hergebruik of recycling.

People

Wij hebben een juiste balans tussen winst en het milieu gevonden door continu aandacht te besteden
aan sociale, milieu en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van onze
projecten staat het milieu altijd centraal, investeren wij in concrete activiteiten op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, zoals sponsoring en donatie van sport
en maatschappelijke doelen en het geven van werkgelegenheid aan arbeid en re-integratieplaatsen.
De winst die we behalen dient niet alleen de continuïteit van de onderneming. We zien het als onze
morele plicht om ook een actieve en duurzame bijdrage te leveren aan een betere wereld.
Om dit te waarborgen is ons MVO & Duurzaamheidbeleid onderdeel van ons kwaliteitsmanagementen milieubeleid.

Ons MVO & Duurzaamheidbeleid is gebaseerd op drie
uitgangspunten People, Planet en Prosperity.

Als wij niet op een
eerlijke, integere manier
zaken kunnen doen, dan
doen wij helemaal geen
zaken.

Milieubewustzijn van onze medewerkers te verbeteren doormiddel van opleidingen en audits;
Gratis verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen;
Gelijke kansen en beloning voor alle medewerkers, gelijkheid man-vrouw;
Werving en selectie op diversiteit en antidiscriminatie;
Het voeren van evaluatiegesprekken met alle medewerkers over welzijn en welbevinden;
Het geven van werkgelegenheid aan arbeid en re-integratieplaatsen.
Tijdens de uitvoering van sloopwerkzaamheden een volledig scheiding van afvalstromen t.b.v.
98% recycling;
Duurzaam slopen, protocol hergebruik restmaterialen;
Duurzaamheid bij de uitvoering van onze projecten en investeringen.
Integriteitcode dat als wij niet op een eerlijke, integere manier zaken kunnen doen, dan doen wij
helemaal geen zaken.
Het sponsoren van sportverenigingen;
Schenkingen aan maatschappelijke doelen.
Social Return:
Door ons Social Return beleid helpen wij (potentiële) medewerkers om aansluiting te vinden en te
houden met de arbeidsmarkt. Door mensen hun talenten te ontwikkelen helpen we ze niet alleen aan een
betere carrière, maar ook aan een prettiger leven.
Deze medewerkers kunnen bestaan uit:
Personen als werkloos werkzoekend ingeschreven, al dan niet met een uitkering op grond
van de WW of de Participatiewet;
Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong);
Personen die vallen onder de werkingssfeer van de Wsw;
Scholieren die een stageplek of werkplek (HBO, MBO BOL, MBO BBL, PrO/VSO) zoeken;
Personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet.

Planet

Wij kiezen altijd voor
de meest efficiënte en
duurzaamste oplossing
t.b.v. hoogwaardig
hergebruik of recycling.

Alle bouwgrondstoffen en restmaterialen worden aan de hand van de stoffeninventarisatie die door
ons is opgesteld volgens de SVMS-007, Cradle-to-Cradle en de Ladder van Lansink per afvalstroom
gesorteerd voor de meest efficiënte en duurzaamste oplossing t.b.v. hoogwaardig hergebruik of recycling.
Waardevolle en historische bouwmaterialen zoals dakpannen, balken, vloerdelen, deuren, armaturen
en PVC buizen en profielen etc. worden handmatig gedemonteerd en opgeslagen t.b.v. hoogwaardig
hergebruik.

Percentageoverzicht recycling/hergebruik per deelstroom:
Beton- en metselpuin zal door een mobielepuinbreker op locatie separaat tot granulaat
worden gebroken waarbij het puingranulaat met fracties 4-16mm en 4-32mm wordt hergebruikt
als grindvervanger in de betonwaren- en mortelindustrie en het metselpuingranulaat 4-16mm
wordt hergebruikt als fundering onder wegen.
Gipspuin zal na recycling als poeder worden terug geleverd als secundaire grondstof aan
de gips verwerkende industrie t.b.v. diverse gips- en cellenbeton producten.
50% van het A- en B-Hout zal worden opgeslagen t.b.v. hoogwaardig hergebruik en 50%
wordt gerecycled t.b.v. de spaanplaatproductie. 100% van het C-Hout wordt gerecycled als
brandstof t.b.v. energieopwekking.
Vlakglas wordt 100% gerecycled t.b.v. secundaire grondstof van nieuwe glasproducten in de
glasindustrie.
Hard PVC zoals buizen en profielen worden voor 50% opgeslagen t.b.v. hoogwaardig hergebruik
en 50% zal worden gerecycled t.b.v. secundaire grondstof in de kunststofverwerkende industrie.
EPS (Expanded Polystyrene of Geëxpandeerd Polystyreen) wordt 100% gerecycled t.b.v. secundaire
grondstof voor nieuwe EPS producten.
Zachte vloerbedekkingen 100% gerecycled t.b.v. secundaire grondstof voor nieuwe
vloerbedekkingen;
Ferro en non-ferro wordt 100% gerecycled t.b.v. secundaire grondstof voor nieuwe ferro en
non-ferro producten.
Recycling en hoogwaardig hergebruik zorgt voor een winwin-winsituatie: onze opdrachtgevers zijn
voordeliger uit én wij leveren dagelijks een bijdrage aan een betere toekomst voor mens en milieu

Prosperity

Wij staan midden in de maatschappij. Daarom vinden wij het niet meer dan normaal een bijdrage te
leveren aan maatschappelijke initiatieven en goede doelen. In feite kan iedere vereniging, instelling of
particulier een aanvraag bij ons indienen.

Duurzaamheid en
maatschappelijk betrokken
niet als visitekaartje, maar
met volle overtuiging in de
praktijk gebracht.

Sponsoring is een overeenkomst waarbij wij financiële middelen beschikbaar stellen waarop een
passende tegenprestatie (b.v. naamsvermelding) kan worden gevraagd. Er is dus sprake van een
tegenprestatie. Wij hanteren de volgende inhoudelijke criteria waaraan een sponsorverzoek moet
voldoen. Een verzoek om sponsoring moet voldoen aan een van de drie onderstaande criteria:
1.
2.
3.

De aanvrager, is een organisatie of persoon die zich inzet voor het maatschappelijk belang waarbij
de activiteit, het evenement of project toegankelijk is voor een breed publiek.
De activiteit, het evenement of project heeft raakvlakken met ons.
De aanvrager, is een organisatie of persoon die afhankelijk is van een gemeentelijke
sportstimuleringfonds of over onvoldoende financiële middelen beschikt.

Bij een gift stellen wij financiële middelen beschikbaar waarvoor geen tegenprestatie wordt gevraagd.
Wij benoemen aan het begin van het jaar een organisatie die in aanmerking komt voor een gift.
De organisaties die in aanmerking komen voor een gift moet voldoen aan een van de twee
onderstaande criteria:
1.
2.

De aanvrager, is een organisatie of persoon die zich inzet voor het maatschappelijk belang
waarbij de activiteit, het evenement of project toegankelijk is voor een breed publiek.
De organisatie is werkzaam binnen ons werkgebied een uitzondering vormt een grootscheepse
landelijke hulpactie.

Wij sponsoren en geven giften aan:

handtekening is ondoorzichtig
gemaakt
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Algemeen directeur
VSM Sloopwerken B.V.
VSM Asbestverwijdering B.V.

Bij voorkeur activiteiten, evenementen, projecten of personen die een positieve invloed hebben op
sociale- en maatschappelijke vraagstukken waarbij de activiteit, het evenement of project
toegankelijk is voor een breed publiek.
Jeugdigen die financiële ondersteuning nodig hebben om hun sport/activiteit te kunnen uitvoeren.
Geen religieuze of politieke activiteiten.
Geen activiteiten, evenementen of projecten van commerciële organisaties of met louter een
commerciële doelstelling.

