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3 - Intro

Bedrijfsprofiel

Gebr. van der Steen is een

Missie

familiebedrijf dat sinds 1962 actief

Het ontzorgen van opdrachtgevers op het

is met de aanleg, onderhoud,

gebied van het ontwerpen, aanleggen,

beheer en in stand houden

beheren, onderhouden en of bedienen van
onder- en bovengrondse infrastructuur. Hierbij

van onder- en bovengrondse

richt Gebr. van der Steen Bedrijven zich op de

infrastructuur. Deze infrastructuur

lange termijn en werkt op een maatschappelijk

betreft onder andere water- en

verantwoord wijze, om zo een 'steentje' bij te
dragen aan onze samenleving.

gasleidingen, elektriciteitsen data-/telecomkabels,
rioleringen, drukleidingen,

Kernwaarden
Gebr. van der Steen is een familiebedrijf

wegenbouw en openbare- en

wat samen met onze mensen veel waarde

terreinverlichtingsinstallaties.

hecht aan duurzaam en maatschappelijk

Gebr. van der Steen verzorgen

verantwoord ondernemen met kennis én
respect. Kernwaarden van ons bedrijfs-DNA

samen met hun vakmensen zowel

zijn hierbij de navolgende zaken:

het ontwerp, de aanleg, het beheer

1. Veiligheid voor onze medewerkers, partners

als het onderhoud.

		 en omgeving
2. Kwaliteit, continuïteit én zelfstandigheid als
		familiebedrijf

Visie
Het ontzorgen van onze opdrachtgevers
op het gebied van ontwerpen, beheren,
aanleggen, onderhouden en/of bedienen
van onder- en bovengrondse infrastructuur,
co-creërend en vooruitstrevend zijn,

3. In verbinding zijn met mensen, omgeving en
		milieu
4. Co-creërend zijn met opdrachtgevers, co		 makers en andere stakeholders
5. Ontzorging bij realisatie van projecten 		
		 middels een proces gestuurde aanpak

samen met onze mensen, opdrachtgevers
en stakeholders, zorgdragend voor een
veilige werkomgeving voor eenieder met
aandacht voor het milieu, maatschappij en
samenleving.
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MVO verklaring
Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat hoog in het vaandel bij de Gebr.

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We com-

Van der Steen Bedrijven. Al voordat de term MVO gemeengoed werd, droeg Gebr. Van der

mitteren ons aan:

Steen hier zijn 'steentje' aan bij. Vanaf de oprichting van het bedrijf was men zich bewust
van de maatschappelijke rol die het bedrijf vervulde voor zijn mensen en hun omgeving. Het
bedrijf ontleent immers zijn bestaansrecht aan het werken voor en door mensen. Hierbij
hebben zij aandacht voor hun medewerkers, hun opdrachtgevers en onze samenleving.

• Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de 		
gemeenschap, de economie en de omgeving;
• Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de
gemeenschap en de omgeving;

Scope
Constructie, onderhoud en management van ondergrondse infrastructuur, en andere constructie activiteiten bovengronds door Gebr. van der Steen (Participatiemaatschappij Gebr.
van der Steen B.V., Kamer van Koophandel 16071049), gevestigd in Nederland. Werkmaatschappijen B.V. Aannemingsbedrijf Gebr. van der Steen, B.V. Wegen- en Waterbouw Gebr.
van der Steen en Elektrotechnisch Installatie- en Montagebedrijf Gebr. van der Steen B.V.
zijn ook in scope.

Ons Commitment
Gebr. Van der Steen onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders
en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).

• Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
• Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen
van onze belanghebbenden;
• Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
• Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale 		
gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
• Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen
van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.
Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en bijbehorende doelen
vaststellen, een MVO-programma en managementsysteem ontwikkelen en onderhouden en
voldoende middelen beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Management en
medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen.
Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen
dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.
Wij zullen het MVO-Register gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare
informatie over ons MVO-programma.

Aldus naar waarheid verklaart te Berlicum
JGM van der Steen
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Bestuurlijke Verantwoording
De directeur van Gebr. van der Steen Bedrijven, dhr. J.G.M. van der Steen, is
eindverantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
MVO is onderdeel van de jaarlijkse managementcyclus in het kader van het kwaliteits-,
milieu- en veiligheidsbeleid. Kansen en bedreigingen worden daarin geïdentificeerd en
er wordt, indien nodig, actie op ondernomen.
Gebr. van der Steen is een familiebedrijf waarin MVO-doelstellingen op bedrijfsniveau
worden geëvalueerd, niet op individueel niveau.
De integriteitscode die gehanteerd wordt bevat een clausule inzake nevenactiviteiten
en het voorkomen van belangenverstrengeling. Monitoring hiervan is onderdeel van de
periodieke rapportage aan SBIB.
Er wordt gebruik gemaakt van een meldingenregistratie voor meldingen van stakeholders
en medewerkers van Gebr. van der Steen, ook op het gebied van MVO
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Waardeketen
De waardeketen geeft een overzicht van de inkoop- en
waarde toevoegende activiteiten van Gebr. van der Steen
Bedrijven en wordt gebruikt om MVO risico’s en kansen te
identificeren voor deze organisatie.

Leveranciersketen

Gebr. van der Steen

Producten / Diensten

Inkoop materialen

Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen

Aanleg reconstructie en
onderhoud gas, water, elektra

Materieel

Elektrotechnisch en Montagebedrijf

en datacommunicatie

Gebr. van der Steen
Aanleg buiteninstallaties zoals

Brandstof
Grond-, Wegen- en Waterbouw
Faciliteiten

Collegiale samenwerking/inhuur

10 - Waardeketen

Gebr. Van der Steen

Ondersteunende activiteiten

openbare- en sportveldverlichting
en drukrioleringsgemalen

Aanleg van o.a. riolering,
persleidingen, open en dichte
verhardingen

11 - Waardeketen

Stakeholder Matrix
De stakeholder matrix geeft een overzicht van de interne en
externe belanghebbenden die relevant zijn voor Gebr. van der
Steen Bedrijven, beoordeeld op MVO belang en de mate waarin er
sprake is van beïnvloeding van de besluitvorming

Hoog

Eigenaar
Leveranciers/collegiale
samenwerking
Opdrachtgevers

Medewerkers

MVO BELANG

Afvalverwerkers

Overheid

Branche organisaties

Laag

Omwonenden/eindgebruikers

Laag

Hoog
INVLOED
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Stakeholder Management
Weergave van de manier waarop de belangrijkste stakeholdergroepen
betrokken worden bij het MVO-beleid van Gebr. van der Steen Bedrijven.
Stakeholder groep

Betrokkenheid

Brancheorganisaties

Bouwend Nederland en Techniek Nederland. Vanuit de

Medewerkers

Circa 80% in de buitendienst, 20% op kantoor en in de
werkplaats.

branche is onder andere duurzaamheid gespreksonderwerp

Doorlopend en reguliere overleggen:

met de overheid, Netbeheer Nederland e.d.

• Planningsoverleg: 1x/wk met projectleiders, uitvoerders, 		
werkvoorbereider

Eigenaar

Per 15-1-2020 is Participatiemaatschappij Gebr. van

• Uitvoeringsvergadering: min. 1x/4 wk met projectleiders, 		

der Steen onderdeel van het familiebedrijf Van Dorp.

uitvoerders, chef werkplaats en werkvoorbereider

Vanuit de Participatiemaatschappij is er periodiek een

• Toolboxmeeting: min. 1x/4 wk met voorman, fitter, monteur en

aandeelhoudersoverleg. Ten aanzien van beleid van Gebr. van

overig CAO-personeel

der Steen is er niets veranderd en de algemeen directeur blijft

• Personeelsvergadering: min. 1x/jr, al het personeel

eindverantwoordelijke binnen de Gebr. van der Steen Bedrijven.

• MTO: ca. 1x/3 jr
• Q-instructie: min. 1x/jr, al het personeel

Leveranciers/collegiale

Collegiale samenwerking/inhuur is met name extra capaciteit.

samenwerking

Wederzijdse afhankelijkheid is groot. Er wordt veelal

• Startwerkvergadering: bedrijfs-/projectleider, uitvoerende
medewerker

samengewerkt met vaste partijen.
Bij leveranciers van materialen, gereedschappen en materieel

Omwonenden/

Omwonenden, passanten en 'de klant van de klant'

eindgebruikers

(eindgebruikers) van projecten waar Gebr. van der Steen

in de ruimste zin van het woord worden bestellingen geplaatst.

werkzaam is. Deze stakeholders kunnen meldingen en

Materialen worden overigens grotendeels voorgeschreven/

complimenten altijd aankaarten

geleverd door opdrachtgevers.
Opdrachtgevers

Dit zijn overheid, nutssector, inrichtingen, bedrijven en of
instellingen. Er zijn o.a. een aannemersplatform van Alliander
en diverse overleggen en activiteiten van Synfra en AC-Zuid.l,
waarin Gebr. van der Steen participeert.

Overheid

Voldoen aan wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat voor
bepaalde activiteiten vergunningen worden aangevraagd door
Gebr. van der Steen.
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MVO Impact Analyse

Index:
In drie kleuren wordt aangegeven hoe de
onderwerpen zijn gelinkt aan de waardeketen:

Producten/Diensten

Overzicht van belangrijkste MVO kansen en risico’s, zoals geïdentificeerd
door Gebr. van der Steen Bedrijven op basis van de MVO onderwerpen uit

Bedrijf

ISO 26000 Richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.

Leveranciersketen

Voor de volledige analyse verwijzen we naar het MVO rapport op
www.mvo-register.nl

Kansen

Werk voor

Goed werkgeverschap

kwetsbare groepen

Gezond en veilig werken

(social return)

Risico’s

CO2 reductie

Creatie werk- en
leerervaring

Ontwikkeling medewerkers

Milieuvervuiling in
de keten

Mensenrechten
in de
leveranciersketen

Ethisch gedrag

Goede

Eerlijke concurrentie

dienstverlening

Maatschappelijk
verantwoord inkopen

Sociale dialoog

Toekomstige
impact

Lage impact

Voorkomen

MVO promoten in

milieuvervuiling

de sector

Duurzaam

Betrekken
onderaanneming

Gemeenschapsontwikkeling

Veiligheid omwonenden

materiaalgebruik
Natuurbescherming

Geen

Politieke invloed

impact

Beschermen van
eigendomsrechten

Eerlijke marketing

Educatie en cultuur

Duurzame consumptie

Technologie

Dataprotectie

Inkomen en welvaart

Toegang tot essentiële

Gezondheid

diensten

Maatschappelijke investering

MVO bewustzijn consumenten

Mensenrechten
16 - MVO impact analyse

Arbeid

Milieu

Eerlijk zakendoen

Consumenten

Gemeenschap
17 - MVO impact analyse

Materialiteitsmatrix
De materialiteitsmatrix laat zien hoe relevante
MVO onderwerpen worden beoordeeld door Gebr.
van der Steen Bedrijven en haar stakeholders. Voor
Creatie werk- en leerervaring

Kansen

een volledig overzicht van de materialiteitsmatrix
verwijzen we naar het MVO rapport op
www.mvo-register.nl.

Werk voor kwetsbare groepen (social return)
Medewerker gezondheid en veiligheid
Gezond en veilig werken voor onderaanneming
Ontwikkeling medewerkers

Index

vormen kansen voor de duurzame
ontwikkeling van de organisatie
Risico’s: Deze onderwerpen
vormen een significant risico voor
de organisatie, de stakeholders
en/of het milieu

Risico’s

Kansen: Deze onderwerpen

STAKEHOLDERS

CO2 reductie

Eerlijke arbeidsrelaties
Ethisch gedrag
Maatschappelijk verantwoord inkopen
Goede dienstverlening

Risico’s

Kansen

GEBR. VAN DER STEEN
18 - Materialiteitsmatrix
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MVO Programma
Kernthema

Maatschappelijk verantwoord

Het MVO-programma beschrijft

ondernemen staat hoog in het

de operationele strategie voor alle

vaandel bij Gebr. van der Steen

materiële MVO-aspecten, zoals

Bedrijven. Al voordat de term

geselecteerd door Gebr. van der

gemeengoed werd droeg Gebr.

Steen Bedrijven en de belangrijkste

van der Steen hier letterlijk en

stakeholders. De uitwerking van

figuurlijk 'haar steentje aan bij'.

Beleid, Maatregelen en Certificaten

Gebr. van der Steen bedrijven

die hier worden opgevoerd is

kenmerkt zich als een sociale

terug te vinden in de betreffende

onderneming door te streven naar

hoofdstukken van dit rapport.

MVO onderwerp

Mensenrechten

Werk voor Kwetsbare Groepen (Social Return)

Arbeid

Goed werkgeverschap

Bijdrage aan SDG

Gezondheid en Veiligheid op het Werk

Gezondheid en Veiligheid op het Werk voor Leveranciers

het bijstaan van haar mensen in

Duurzame Inzetbaarheid & Ontwikkeling

raad en daad: in het werk, middels
opleidingen en indien gewenst
ook door het aanstellen van een

Milieu

Efficiënt Gebruik van Materialen & Hulpbronnen

raadspersoon in de privésfeer. De
Energie Efficiëntie en Duurzame Energie

visie hierachter is dat het de sfeer
en werkvreugde en daarmee de
kwaliteit en veiligheid ten goede
komt.

Eerlijk
zakendoen

Daarnaast staat Gebr. van der

Ethisch Gedrag

N.V.T

Duurzaam Inkopen

Steen midden in de maatschappij
door het leveren van bijdragen
aan diverse projecten in regio, in
dienst hebben van mensen met

Consumenten
aangelegenheden

Klachten- & Geschillenafhandeling

Gemeenschap

Creëren van werk- en leerervaring

N.V.T

afstand tot de arbeidsmarkt,
volop in te zetten op CO2-reductie
en rekening de houden met
duurzaamheid bij haar inkopen.

20 - MVO Programma

21 - MVO Programma

Mensenrechten

hebben, is professionele hulp in de vorm
van een sociaal bemiddelaar beschikbaar
(regeling Bouwend Nederland).

Werk voor Kwetsbare Groepen
(Social Return)
Social return betekent het creëren
van werkgelegenheid voor kwetsbare
groepen: werklozen, laagopgeleiden,
arbeidsmigranten, etnische achtergrond,
gehandicapten, enz.
Dit onderwerp is ten eerste relevant als
werkgever met betrekking tot wet- en
regelgeving. Bovendien streeft Gebr. van der
Steen ernaar om een sociale werkgever te
zijn. Gebr. van der Steen ziet kansen voor
het scheppen van werkgelegenheid voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Beleid ten aanzien van discriminatie
en ander sociaal ongewenst gedrag is

Bovendien zijn er al jaren een aantal
medewerkers met afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst, waaronder
Wajongers, herintredende WAO-ers en
jongeren in opleiding. De doelstelling voor
2021 is, net zoals in 2019 en 2020, om
tenminste 5% social return te realiseren.
Daarnaast wil Gebr. van der Steen ook
ruimte bieden aan medewerkers die na hun
pensioen door willen blijven werken.
Streven naar verhoogde betrokkenheid
van medewerkers bij Gebr. van der Steen
Bedrijven. Social return in 2019 was 8,4%
en in 2020 was dit 6,04%.
Er was 1 werkzaam persoon die de
pensioengerechtigde leeftijd al bereikt had.

opgenomen in de Gedragsregels van de
organisatie.

KPI-waarde: Social return

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven
Het is de ambitie van Gebr. van der Steen
om plek te bieden aan mensen met afstand

15%

tot de arbeidsmarkt.
Objectives Gebr. van der Steen Bedrijven

10%

- Social return: Ieder jaar wordt ten
minste 5% van de loonsom besteed
aan medewerkers met afstand tot de 		

5%

Target

arbeidsmarkt.
'16

'17

'18

'19

'20

Sociale maatregelen waaronder social
return
Gebr. van der Steen vindt het van groot
belang om goed voor haar medewerkers te

Management Review

zorgen. Voor alle medewerkers wordt de

Gebr. van der Steen streeft naar verhoogde

meest gunstige van twee van toepassing

betrokkenheid van medewerker bij de

zijnde Cao's (Bouw en Klein metaal)

organisatie. Om dit te realiseren wil de

gehanteerd door de directie. Daarnaast

organisatie goed voor haar medewerkers

worden er regelmatig bedrijfsfeesten

zorgen. Bovendien zijn er al jaren een

gefaciliteerd. Voor medewerkers en hun

aantal medewerkers met afstand tot de

gezin die moeilijkheden in de privésfeer

arbeidsmarkt in dienst. De doelstelling
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die hieraan is gekoppeld is om minimaal

Ketenaansprakelijkheid wordt ten eerste

5% van de loonsom aan social return

de identiteit van eigen medewerkers

te besteden. In 2020 is het percentage

gecontroleerd en betaalde loonheffingen

gezakt ten opzichte van 2019, maar

aangetoond middels een verklaring van

nog steeds boven de 5%. Een daling

de belastingdienst en door gebruik te

in het behaalde percentage is ook niet

maken van een G-rekening. Daarnaast

onverwacht, aangezien het niet onlogisch

worden de identiteit en sociale

is dat medewerkers met afstand tot de

afdrachten van medewerkers van

arbeidsmarkt na een bepaalde tijd niet

onderaannemers gecontroleerd. Daarbij

meer als zodanig meetellen. Gebr. van der

wordt gebruik gemaakt van controle van

Steen gaat hen echter niet ontslaan, dus er

identiteitsbewijzen en een G-rekening

zal fluctuatie in dit percentage voorkomen.

voor die onderaannemers die personeel in

Er wordt nog steeds voldaan aan gevraagde

dienst hebben.

bijdragen in social return bij diverse

Er wordt voldaan aan de Wet

projecten.

Ketenaansprakelijkheid.
Management Review
Het doel van Gebr. van der Steen is
om op dit onderwerp te voldoen aan
wet- en regelgeving en bij te dragen
aan eerlijk zakendoen en goede
arbeidsomstandigheden. De organisatie

Goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap betekent onder

heeft systemen en processen ontwikkeld
waardoor deze doelen worden bereikt.

de Arbeidsomstandighedenwet. Het

veilige mobiliteit. Als lid van Veilig Verkeer

uitgangspunt is hierbij ten alle tijde: 'werk

Nederland onderschrijft dit bedrijf het recht

veilig of werk niet'.

van alle verkeersdeelnemers om veilig over
straat te kunnen gaan. Als deelnemer aan

Doelstellingen Gebr. van der Steen

VEILIGRIJDEN.NU zet dit bedrijf zich in om

Bedrijven

tot meetbare resultaten te kunnen komen.

• Gemiddeld ziekteverzuim: Ziekteverzuim

Daarnaast worden er diverse cursussen

zonder medewerkers die ingezet worden

verzorgd om veilig rijden te bevorderen. In

voor andere werkzaamheden is lager dan

2019 ging dit onder andere over achteruit

5%.

inparkeren.

• Aantal bedrijfsongevallen: Het streven is
dat het aantal bedrijfsongevallen 0 is.

Medewerkers van Gebroeders van der Steen
waren in 2020, net zoals voorgaande jaren,

KAM-VGM-Energie Jaarplan

geregistreerd bij VEILIGRIJDEN.NU en

Op basis van een jaarlijkse

werden gemonitord op veilig rijden. Er zijn

directiebeoordeling wordt er een jaarplan

door verscheidene medewerkers in 2020

KAM, VGM en Energie gemaakt of

oorkonden en certificaten ontvangen voor

bijgesteld, met verbeterdoelstellingen op

het aantal jaren veilig rijden:

het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu

Oorkonde goud/verguld, voor 30 jaar: 1;

(KAM); veiligheid, gezondheid en milieu

Oorkonden brons: 6 (voor 20 jaar: 1, voor 10

(VGM) en energie. Het jaarplan heeft een

jaar: 3 en voor 5 jaar: 2;

horizon van 3 jaar en wordt ieder jaar

Jaarcertificaten: 35.

bijgesteld.
In 2019 hebben zich 18 incidenten

andere het aangaan van arbeidscontracten

Kwaliteit-, VGM- en Energie Beleid

voorgedaan, waarvan 9 ongevallen

met mensen die mogen werken voor

Het beleid bevat de algemene

met uitsluitend materiële schade en 9

medewerkers en onderaannemers, inclusief

uitgangspunten en doelstellingen op

verkeersovertredingen.

werkvergunningen, pensioenuitkeringen,
verzekeringen, etc.

Gezondheid en Veiligheid
op het Werk

het gebied van kwaliteit, veiligheid-,
gezondheid-, milieu (VGM) en energie.

Het bieden van een veilige en gezonde

Veilig werken
Er zijn verscheidene veiligheidsrisico's

Gebr. van der Steen ziet de relatie

werkomgeving voor medewerkers

Arbo- en veiligheidsplan

bij de werkzaamheden die uitgevoerd

met hun werknemers als de basis voor

en onderaannemers op bedrijfs- en

Alle medewerkers, leveranciers en

worden. Het is daarom voor Gebr. van der

haar bedrijfsvoering. Daarnaast is dit

klantlocaties, waaronder vitaliteit,

onderaannemers dienen een bijdrage

Steen van groot belang dat er voorgedaan

onderwerp relevant in het kader van

gezond leven, preventie van blessures en

te leveren aan het verbeteren van

veilig gewerkt wordt. Hiertoe zijn er een

wet- en regelgeving en Cao's, voor zowel

beroepsziekten.

arbeidsomstandigheden in de zin van de

Arbo plan en een standaard V&G-plan

Arbeidsomstandighedenwet. De directie

beschikbaar. Voor bijzondere projecten

Veiligheid en gezondheid is van groot

vindt het een primaire taak voor het

en bij vervuilde grond wordt, in verband

eigen werknemers als voor collegiale
samenwerking/inhuur.

belang voor Gebr. van der Steen.

management erop toe te zien dat eenieder

met classificatie als verhoogd risico,

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

Van de reguliere risico's bij bedrijven met

veilig en gezond zijn werkplek bereikt, veilig

een op maat V&G-plan gemaakt. Deze

Gebr. van der Steen wil op dit onderwerp

deze type werkzaamheden is met name

en verantwoord kan werken en veilig en

informatie wordt beschikbaar gesteld

voldoen aan wet- en regelgeving en

werken met verontreinigde grond een

gezond thuis kan komen.

aan medewerkers middels een fysiek

bijdragen aan eerlijk zakendoen en goede

verhoogd risico.

Het uitgangspunt is ten alle tijde: werk

instructieboekje en via tablet/mobiele

veilig of werk niet!

telefoon. Er worden toolboxmeetings

arbeidsomstandigheden in de sector.
Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

gehouden (al dan niet gecombineerd met

Controle identiteit en sociale afdrachten

Alle medewerkers dienen een bijdrage

Veilig rijden

personeelsoverleg), medewerkers volgen

In het kader van de Wet

te leveren aan verbetering van de

Gebr. van der Steen zet zich actief in voor

diverse veiligheid gerelateerde opleidingen

arbeidsomstandigheden in de zin van
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KPI-waarde: Ziekteverzuim

(al dan niet met persoonscertificering), er

verzuimcijfer, daar dit ook in de landelijke

wordt toezicht gehouden, incidenten worden

benchmark wordt gehanteerd. Hiermee

geregistreerd en geanalyseerd (eigen en

blijken we dan ook al jaren aan de

die van collega's) en Gebr. van der Steen is

doelstelling te hebben voldaan. Ook gezien

VCA** gecertificeerd. Daarnaast krijgen alle

de coronapandemie zijn we voor 2020 niet

medewerkers jaarlijks een PAGO (periodiek

ongelukkig met het ziekteverzuim.

10

arbeidsgezondheidskundig onderzoek), niet
Certificaten

alleen degenen met een verhoogd risico.

• VCA
Eind 2018 heeft de organisatie

• Veilig Bewust Certificaat

afscheid genomen van Arbo Unie als

• CKB

verzuimcoördinator, in verband met het

• Risico-Inventarisatie en Evaluatie

5
Target
'13

niet nakomen van afspraken en slechte

'14

'15

'16

'17

'18

'19

'20

verzuimbegeleiding.
In 2020 waren er 2 ongevallen waar letsel

KPI-waarde: Bedrijfsongevallen

uit voortgekomen is. Gezamenlijk hebben
ze geleid tot 23 verzuimde werkdagen. Per
jaar worden 2 percentage gerapporteerd,

6

ziekteverzuim/ vrijgesteld van werk.

5

2020: 10,17%/ 4,5%
2019: 7,94%/ 3,35%

4

2018: 7,94%/ 2,36%

3

2017: 6,41%/ 3,5%

2

2016: 8,03%/ 2,77%
2015: 6,31%/ 3,5%

1

Met ingang van 2020 is onze doelstelling

Target

0

aangepast naar het laagst vernoemde

'09

KPI-waarde: Ongevallen met verzuim
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Management Review

de onderaannemers die voor hen werken, net

De directie van Gebr. van der Steen ziet

zoals eigen werknemers, op de hoogte zijn

het als primaire taak om ervoor te zorgen

van alle interne richtlijnen op dit gebied.

dat eenieder veilig en gezond zijn werkplek

Daarnaast is dit onderwerp relevant

bereikt, veilig en verantwoord het werk kan

omdat opdrachtgevers die de werkplekken

uitvoeren en gezond thuiskomt. Om dit te

regelmatig bezoeken, om zich te verzekeren

bewerkstelligen heeft de directie meerdere

dat er veilig wordt gewerkt, dit niet altijd op

processen en maatregelen opgezet, welke in

een passende wijze doen. Hierdoor kunnen

het jaarlijkse KAM-VGM-Energie plan worden

tegenstrijdigheden voor de werknemer

beoordeeld. Het uitgangspunt is ten alle tijd:

ontstaan over de manier waarop veilig

werk veilig of werk niet! Dit uitgangspunt

gewerkt moet worden, naast dat de wijze

wordt op meerdere manieren onder de

van aanspreken niet altijd als juist en

aandacht gebracht en zal een belangrijk

gelijkwaardigheid kan worden ervaren.

punt van aandacht blijven. Al met al zijn we
tevreden met het ziekteverzuim in verband

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

met de coronapandemie.

Veiligheid en gezondheid van collegiale
samenwerking/inhuur is voor Gebr. van

Een trend waar we rekening mee moeten

der Steen net zo belangrijk als van haar

houden is dat de gemiddelde leeftijd

eigen medewerkers. Ook zij dienen daarom

van de medewerkers hoger wordt en er

een bijdrage te leveren aan verbetering

een hoger risico is op ziekten en langere

van de arbeidsomstandigheden in de zin

herstelperioden. Er wordt al ruim ingezet

van de Arbeidsomstandighedenwet; en

op het opleiden en interesseren van

veiligheidsinstructies zonder uitzondering na

jonge mensen voor het vak, al gaat dit

te leven.

niet makkelijk. Daarnaast is Gebr. van
der Steen in 2019 overgestapt naar een

Daarnaast is het de ambitie dat

andere arbodienst, die intensievere

opdrachtgevers die werkplekken regelmatig

verzuimbegeleiding biedt. Vooralsnog zijn

bezoeken, om zich te verzekeren dat er veilig

er verder geen aanvullende maatregelen

wordt gewerkt, de werknemers met respect

nodig. Gebr. van der Steen is daarom redelijk

behandelen en dat tegenstrijdigheden over

tevreden met het gevoerde beleid.

veiligheidsinstructies overlegd kunnen
worden.

Gezondheid en Veiligheid
op het Werk voor
Leveranciers
Met name relevant voor collegiale
samenwerking/inhuur en voor relaties met
opdrachtgevers.
Gebr. van der Steen verwacht van haar
leveranciers dat zij voldoen aan alle geldende
wettelijke voorschriften en verordeningen
en dit ook verwachten van hun eigen
leveranciers. Gebr. van der Steen vindt het
bovendien essentieel dat de werknemers van

Doelstellingen Gebr. van der Steen Bedrijven
- Aantal bedrijfsongevallen 			
		 incl. onderaannemers: Het streven 		
		 is dat het aantal bedrijfsongevallen (incl.
		 onderaannemers) 0 is.
Code of conduct Suppliers
Gebr. van der Steen Bedrijven vragen al
hun leveranciers bij te dragen aan hun
duurzaamheidsdoelstellingen. Hiertoe wordt
gevraagd dat een leverancier de volgende
zaken op orde heeft: werknemersrechten

28 - MVO Programma

voor haar eigen personeel,

Management Review

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

onderaannemers en toeleveranciers incl.

De directie van Gebr. van der Steen ziet

De ambitie voor opleiding en ontwikkeling is

uitsluiten van kinderarbeid, gedwongen

het als primaire taak om ervoor te zorgen

dat iedereen de verplichte opleidingen volgt

arbeid en discriminatie; veiligheid en

dat eenieder veilig en gezond zijn werkplek

en de opleiding die hij of zij wenst, indien dat

gezondheid van haar eigen personeel,

bereikt, veilig en verantwoord het werk kan

past in het vakprofiel.

(toe)leveranciers, klanten en de direct

uitvoeren en gezond thuiskomt. Dit geldt

omgeving; milieubescherming; en naleven

niet alleen voor haar eigen medewerkers,

Opleidingsplan

van wetsvoorschriften.

maar ook voor collegiale samenwerking en

Het is van belang dat er voldoende

Het Arbo- en veiligheidsplan en het

inhuur. Om dit te bewerkstelligen heeft de

vakbekwame medewerkers in dienst zijn, om

KAM-VGM-Energie Jaarplan is ook

directie meerdere processen en maatregelen

de aan Gebr. van der Steen toevertrouwde

van toepassing op leveranciers en

opgezet, welke in het jaarlijkse KAM-VGM-

projecten op een juiste manier uit te kunnen

onderaannemers

Energie plan worden beoordeeld. Hieruit

voeren. Ook dienen de medewerkers op de

kwam naar voren dat het beleid ten aanzien

hoogte te zijn van ontwikkelingen in uitvoering

Cultuur

van collegiale samenwerking en inhuur naar

en materialen op hun vakgebied. Dit wordt

Samen met andere organisaties in de

behoren werkt, maar dat er nog stappen zijn

ook verwacht van collegiale samenwerking/

branche en opdrachtgevers, onder andere

te nemen ten aanzien van de afstemming

inhuur. Een speciaal aandachtspunt in het

onder de vlag van Synfra en Bouwend

met opdrachtgevers over veiligheid op de

opleidingsplan is veiligheid, gezondheid,

Nederland, is Gebr. van der Steen bezig

werkplek. Dit zal dan ook een aandachtspunt

welzijn en milieu (VGWM). Het opleidingsplan

met het thema cultuur. Het project

blijven voor de directie.

heeft een planningshorizon van 3 jaar en

‘Super’ loopt nog steeds, als aanjager.

wordt jaarlijks of wanneer nodig bijgesteld.

Daarnaast is er vooruitgang geboekt in

Het is nog steeds noodzakelijk de relatie

verschillende werkgroepen op concrete

met opdrachtgevers, die veiligheid komen

punten.

controleren op de werkplek, te verbeteren.

De motivatie is hierbij tweeledig:

Het verbeterplan over cultuur dat opgestart is

goede samenwerking en veiligheid.

in 2016 wordt doorgezet.

Opleiding en instructie
Er worden diverse periodieke en nietperiodieke vakopleidingen gevolgd door de
verschillende medewerkers. Dit stimuleert
Gebr. van der Steen, onder andere via
het personeelsoverleg, het bedrijfsblad
en tijdens persoonlijk overleg. Op basis
hiervan:
1 Wordt een lijst met behoefte aan 		
opleidingen opgesteld
2 Wordt een selectie gemaakt en evt. 		
aanvullend een enquête uitgezet om
behoefte te peilen
3 Geselecteerde medewerkers
ingeschreven
4 De directie bezoekt een medewerker 		
min. 1x tijdens de opleiding en evt. 		
problemen worden doorgenomen
5 Nadat examens positief zijn afgesloten 		
wordt een presentje gegeven en
eventuele vervolgopleidingen besproken.

Samenwerking met ketenpartners en
bejegening van elkaar is daarbij van
belang om een goede basis te leggen. Er
wordt o.a. gewerkt aan een eenduidige

Duurzame Inzetbaarheid
& Ontwikkeling

beoordelingssystematiek voor kwaliteit
en veiligheid. Opdrachtgevers brengen

Duurzame Inzetbaarheid betekent

regelmatig inspectiebezoeken aan

ontwikkeling van medewerkers door

werken.

vergroting van kennis, vaardigheden

In 2020 hebben we in totaal zo’n 1.468

en capaciteit. Kansen voor duurzame

WPI, TOM- en QPS-beoordelingen en

inzetbaarheid (vergrijzing beroepsbevolking,

ca. 25 KIWA-audits gehad. Dit laat

horizontale en verticale mobiliteit).

geen afwijkingen zien t.o.v. 2019 die
aanpassingen nodig maken.

Gebr. van der Steen stimuleert het volgen van

Een volgende stap is mogelijk eenduidige

opleidingen door werknemers van harte, niet

KPI's te hanteren in contracten tussen

alleen omdat sommige opleidingen verplicht

opdrachtgevers en aannemers. Dat

zijn, maar ook omdat we van mening zijn dat

zou in kunnen gaan met de volgende

dit de sfeer, de werkvreugde en daarmee de

contractperiode vanaf 2022.

kwaliteit en veiligheid op het werk ten goede

Bijdrage aan veilig werken voor

komt.

medewerkers, collegiale samenwerking/
inhuur en omwonenden.
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Daarnaast is het streven dat Gebr. van

Ook in de personeelsruimte van Gebr. van der

der Steen ieder jaar plek biedt aan ten

Steen in Berlicum is er eentje te bewonderen,

minste 2 stagiaires, zowel van reguliere

trots bezit van de personeelsvereniging.

opleidingsinstituten als 'zij-instromers' van
opdrachtgevers.
Streven naar een bijdrage aan welzijn,
kwaliteit, veiligheid en milieuverantwoord
gedrag op het werk. In 2020 zijn er 111
opleidingen gevolgd, betaald door Gebr. van
der Steen.
Er is in 2020 plaats geboden aan 1 stagiaire,
met overloop naar maart 2021. In verband
met corona is deze stageplek gedeeltelijk
via thuiswerk gedaan. In 2020 zijn er geen
monteurs van een opdrachtgever in opleiding
geweest. De precieze reden hiervoor is
onduidelijk, maar zal ongetwijfeld te maken
hebben met corona en de landelijke aanwas
van monteurs.
Management Review
Gebr. van der Steen is tevreden met de
voortgang.
Het is van belang dat er voldoende
vakbekwame medewerkers in dienst zijn, om
de aan Gebr. van der Steen toevertrouwde
projecten op een juiste manier uit te kunnen
voeren. Ook dienen de medewerkers op
de hoogte te zijn van ontwikkelingen in
uitvoering en materialen op hun vakgebied.
Dit wordt ook verwacht van collegiale
samenwerking/inhuur. Een speciaal
aandachtspunt in het opleidingsplan is
veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
(VGWM).

Efficiënt Gebruik van
Materialen & Hulpbronnen
Efficiënt Gebruik van Materialen &
Hulpbronnen beteken hergebruik producten,
verminder de hoeveelheid hulpbronnen,
recycle materialen (voorkom downcycling),
gebruik hernieuwbare materialen en start
terugwinningsprogramma's.
Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven
Zo efficiënt mogelijk omgaan met toegepaste
materialen, alleen gebruik maken van
gerecycled PVC en zoveel mogelijk materialen
(laten) hergebruiken en recyclen.
Rioolklep wordt biljartballenpoetsmachine
Al jaren gebruikt Gebr. van der Steen alleen
gerecycled pvc en levert dit materiaal
ook weer gescheiden in. Nu is echter een
nieuwe toepassing gevonden voor gebruikt
pvc-materiaal, die als ‘upcycling’ kan
worden aangemerkt: het toepassen in
een hoogwaardiger gebruik dan voorheen.
Gebr. van der Steen stelt namelijk
pvc-materialen uit de afvalcontainer
beschikbaar aan een oud-medewerker, die
er biljartballenpoetsmachines van maakt.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren,
afhankelijk van de ‘geoogste’ buizen én
voorzien van een ex-riooldeksel. Het geheel
wordt aangestuurd door een tweedehands
motortje. De standaardmodule kan drie ballen
tegelijkertijd poetsen, maar er is ook een deluxe uitvoering voor 8 ballen. Beschikbaarheid
afhankelijk van het formaat buizen in de
afvalcontainer!
Inmiddels hebben circa 40
biljartballenpoetsmachines hun weg gevonden
naar bejaardencentra, verenigingen en
verzorgingstehuizen.
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Helaas is de competitie stil gelegd in 2020
in verband met het coronavirus. Er is geen
volledige competitie gespeeld in 2020 en ook
in 2021 ligt deze geheel stil.
Afvalscheiding, hergebruik en recycling
Gebr. van der Steen hecht veel waarde aan
duurzaam omgaan met materialen.
Het PVC dat gebruikt wordt heeft een
hergebruikgarantie: het is gemaakt van
PVC dat al eerder is gebruikt. Daarnaast
wordt door Gebr. van der Steen het afval
zoveel mogelijk gescheiden, zodat het
voor hergebruik of recycling kan worden
aangeboden, zowel van eigen terrein als op
projectlocaties. Het gaat hierbij van eigen
terrein o.a. om kunststofafval, blikken, hout,
papier en puin.
Ook de armaturen van de verlichting die
Gebr. van der Steen inneemt worden door
de opdrachtgever ingezameld met de
mogelijkheid voor hergebruik. Er is een
leidraad voor openbare verlichting opgesteld
in de sector voor duurzaam inkopen, over o.a.
recyclebare armaturen en LED-verlichting,
die Gebr. van der Steen in zoverre mogelijk
hanteert.
Als laatste zet Gebr. van der Steen bewust in
op circulariteit door materieel te repareren in
plaats van af te schrijven.
In het algemeen: streven naar reductie van
gebruik van materialen en reductie van afval
in de Nederlandse samenleving.
Van de afvalstromen die Gebr. van der Steen
zelf af heeft laten voeren was 75% geschikt
voor hergebruik en recycling in 2020.
Digitaal Samenwerkings Platform
Van der Steen is mede-initiatiefnemer van
het 'Digitaal Samenwerkings Platform' (DSP)
via Bouwend Nederland. In 2009 was het nog

een pilot. Inmiddels is het uitgegroeid tot
een veelgebruikt platform van verschillende
landelijke samenwerkingscombinaties,
gefaciliteerd door Mijnaansluiting.nl. In
2015 ging het nog om ca. 300 opdrachten, in
2019 al om ca. 300.000 opdrachten via het
DSP.
Het DSP is gericht op procesverbetering en
automatisering, waardoor samenwerking
tussen opdrachtgevers en aannemers
verbeterd wordt. Belangrijkste voordelen:
voorkomen van dubbel werk (bijvoorbeeld
invoeren van data) en foutreductie door
digitale uitwisseling van informatie.
Doelstellingen hierbij: werk in 1x goed
opleveren, binnen 24 uur.
Eind 2019 is er een nieuw centraal portaal
geopend voor aanvragen door klanten.
Procesmatige doelstelling: nog meer
deelnemers betrekken, waarbij na 2021
naast aansluitingen van gas, water, elektra,
glasvezel, CAI ook het verwerken van
afvalwateraansluitingen.
Enkele successen die geconstateerd zijn:
- Inhoudelijk is de ondersteuning van het 		
		 gehele traject van aannemer tot 		
		 de afronding voor gas, water en elektra 		
		 gerealiseerd, en deels voor glasvezel 		
		 en CAI. Niet alleen voor nieuwbouw, maar
		 ook voor saneringen.
- In 2019 is voortgang geboekt in de 		
		 ontwikkeling van DSP Analytics 		
		 (waarmee eenvoudig inzicht verkregen 		
		 kan worden in de status van
		 opdrachten); en is een nieuwe versie 		
		 van DSP gelanceerd om opdracht-		
		 verstrekking en -afmelding te 			
		 verbeteren.
- Het aantal deelnemers aan het DSP is 		
		 uitgebreid.
- Het aantal verwerkte opdrachten is met
		 ca. 5% gestegen in 2019.
- De klanttevredenheid van de nieuwe 		
		 website was 3,1 (van max. 4).
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		 voor ledverlichting in 2020 ten opzichte 		
		 van 2014.
- Verlagen CO2-uitstoot/gereden km: 10%
		 reductie van CO2-uitstoot/gereden km in
		 2025 ten opzichte van 2017.
- Verlagen CO2 uitstoot op kantoor: 10% 		
		 reductie van CO2-uitstoot door gebruik 		
		 van gas en elektriciteit op kantoor in 2025
		 ten opzichte van 2017.
Milieubeleidsplan
Het doel van het beleidsplan is het minimaal
waarborgen van voldoen aan wet- en
regelgeving op het gebied van milieu,
specifiek op het gebied van chemisch afval en
actief bij de dragen aan verlaging van CO2uitstoot. Het milieubeleidsplan is gericht op
de volgende onderwerpen: selectiecriteria
bouwmaterialen, gereedschappen en
materieel; geluidshinder; gevaarlijke
stoffen; maatregelen t.a.v. vegetatie;
milieuvergunningen en ontheffingen;
afvalstromen; en CO2- en energiereductie.
De inhoudelijke doelstellingen worden ook
gemonitord:
- Het percentage binnen 24u was begin 		
		 2021 ca. 95%.
- Het percentage in 1x goed was begin 2021
		 ook ca. 90%.
Hierdoor worden materialen, energie en
kosten bespaard.
Management Review
Gebr. van der Steen wil zo efficiënt mogelijk
omgaan met de toegepaste materialen
en werkt sinds 2009 via DSP om dubbel
werk te voorkomen en het aantal fouten
te reduceren. Tevens wordt het afval
zoveel mogelijk gescheiden zodat het voor
hergebruik of recycling in aanmerking komt
en heeft het PVC dat gebruikt wordt de
garantie dat het al eerder is gebruikt. De
organisatie zal zich blijven inzetten om dit te
verbeteren.

33 - MVO Programma

Energie Efficiëntie en
Duurzame Energie

Energiebesparing en CO2-reductie
Gebr. van der Steen voldoet aan de CO2prestatieladder niveau 5. Er zijn veel

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie gaat

maatregelen ingevoerd de afgelopen jaren,

over het inzetten van hernieuwbare energie

waaronder: zonnepanelen; Ledverlichting,

en energie-efficiëntie in de bedrijfsvoering,

zuinige auto's, busjes en vrachtwagens en in

inclusief efficiënte mobiliteit en distributie.

overleg met opdrachtgevers (scope 3).
In 2020 is er een analyse van het wagenpark

CO2-reductie is een speerpunt van het

uitgevoerd, omdat deze het grootste deel

milieubeleid van Gebr. van der Steen,

van de CO2-uitstoot veroorzaken (in 2020:

zoals tot uitdrukking gebracht in het CO2

88%). Tevens is in september 2020 de eerste

Prestatieladder certificaat niveau 5.

elektrische auto gaan rijden.
Plannen voor 2021 zijn: verbeteren van het

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

brandstofregistratiesysteem, herhalen

Voortdurend werken aan verbeteren van

cursus het nieuwe rijden, diesel met een deel

energie-efficiëntie en verminderen van de

biobrandstoffen onderzoeken.

CO2-uitstoot van Gebr. van der Steen.

In 2019 is er een ketenanalyse over transport
van materialen opgesteld, aangezien het vaak

Doelstellingen Gebr. van der Steen Bedrijven

korter is om deze direct op de bouwplaats af

- Verlagen CO2 uitstoot geïnstalleerde 		

te leveren. Hierover is Gebr. van der Steen

		 verlichting (scope 3): 75% van de 		

in gesprek geweest met Enexis en Liander

		 te vervangen armaturen vervangen 		

in 2019 en 2020. Een nieuwe doelstelling die

hiervoor opgesteld is: 30% van de projecten
direct te laten beleveren in 2022.
In totaal was de CO2-uitstoot in 2020 644 ton
CO2. Hiermee is er 6% CO2-uitstoot bespaard
ten opzichte van 2019 (21% ten opzichte van
2017). Daarnaast wordt ook voor het totaal
gemonitord op CO2-uitstoot/gereden km,
omdat de omvang van de bedrijfsactiviteiten
in ontwikkeling is: in 2020 was de besparing
-2% CO2-uitstoot/gereden km ten opzichte
van 2019 (11% ten opzichte van 2017).
De doelstelling was 10% besparing in 2025
ten opzichte van 2017 per gereden km.
Deze doelstelling is dus in 2019 behaald,
maar sindsdien is een kleine stijgende lijn
zichtbaar.
Op de subdoelstellingen kantoren: is er
64% CO2-uitstoot bespaard op gebruik
van elektra en gas (gekoppeld aan het
aantal graaddagen) in 2020 t.o.v. 2017. De
doelstelling was 10%, dus deze is behaald.
Op de subdoelstelling brandstof: is er 19%
CO2-uitstoot bespaard op brandstof wagens,
machinepark en materieel/gereden km in
2020 t.o.v. 2017. De doelstelling was 10%,
dus deze is behaald.
Certificaten
- CO2 Prestatieladder
Management Review
Gebr. van der Steen werkt aan het
verbeteren van de energie-efficiëntie en
het verminderen van de CO2-uitstoot. Het
beleid dat hiervoor is opgesteld werkt naar
behoren, zoals ook blijkt uit de externe
audits.
Wel zal dit jaar overwogen moeten worden
welke nieuwe doelstelling voor 2025 op te
stellen. Vorig jaar was de doelstelling al
aangescherpt, omdat deze behaald was en
ook dit jaar was dit het geval. Het is niet
de bedoeling ieder jaar een nieuwe lange
termijn doelstelling te formuleren.
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KPI-waarde: Totale CO2-uitstoot/gereden km

Integer werken
Gebr. van der Steen vinden het van groot
0,5

belang dat er integer gewerkt wordt. Ze

0,4

Ethisch Gedrag

hebben hiertoe een gedragsregels opgesteld

Ethisch gedrag betekent integriteitsprincipes

zijn in het Instructieboekje, dat ieder

voor werknemers, inclusief anti-omkoping,

werknemer uitgereikt heeft gekregen -fysiek

eerlijk omgaan met middelen en informatie.

en via een tablet of mobiele telefoon.

0,3
0,2
0,1

inclusief een sanctiebeleid, die opgenomen

Zij hebben branchecode SBIB (Stichting

0
'17

'18

'19

'20

Integer werken is belangrijk voor Gebr.

Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid)

van der Steen, zoals tot uiting komt in het

ondertekend. Eén keer in de twee jaar

ondertekenen van de Bedrijfscode Stichting

moet er gerapporteerd worden aan SBIB

Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB)

over het resultaat. Daarnaast wordt het

en de Interne en Sociale gedragscode.

punt integriteit behandeld tijdens het
personeelsoverleg.

KPI-waarde: CO2-uitstoot in scope 1 en 2

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

Via het meldingssysteem wordt integriteit

Gebr. van der Steen verwacht van al haar

gemonitord.

medewerkers dat zij integer en zorgvuldig
10
5

handelen, dat wil zeggen: rechtmatig,

Naast deze algemene regelingen houdt

waarbij alle transacties namens het

Gebr. van der Steen een betaalmoraal

bedrijf vastgelegd worden, volgens de

aan van facturen van 5-8 werkdagen. Dit

0

regels gehandeld wordt bij aannemen van

is een uitzondering in een branche waar

-5

geschenken, nevenactiviteiten gemeld

vaak termijnen van 30 en 60 werkdagen

worden, vertrouwelijke bedrijfsgegevens

overschreden worden.

geheimgehouden worden en overtredingen

Als laatste is er een convenant met de

gemeld worden.

belastingdienst voor horizontaal toezicht,

-10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

'17

dat blijk geeft van een groot vertrouwen in
Doelstellingen Gebr. van der Steen Bedrijven
- Niet-naleving: Aantal gevallen van niet-		

de integere handelswijze van Gebr. van der
Steen.

		 naleving van de interne gedragscode =0
Streven naar integer werken, door zowel

KPI-waarde: CO2-uitstoot/gereden km

Code of conduct

directie als medewerkers van Gebr. van der

Bedrijfscode Stichting Beoordeling

Steen. In 2020 was het aantal gevallen van

Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) wordt

niet-naleving 1.

5

onderschreven. De code omvat de

Uit het meldingssysteem kwam wel naar

0

volgende onderwerpen: integer handelen,

voren dat er 12 integriteitsmeldingen

onrechtmatig handelen, wijze van

waren. Bij behandeling van de meldingen

vastleggen gegevens, giften/geschenken,

bleek dat 3 meldingen medewerkers

nevenactiviteiten, geheimhoudingsplicht,

betroffen, voor lichte overtredingen, en

melding van overtredingen, toepasselijkheid,

1 van een onderaannemer/leverancier.

toezichthouder, sancties, compliance

De overige meldingen waren gerelateerd

programma en hoe om te gaan met

aan handelswijzen van anderen. Daarom

onvoorziene gevallen. De SBIB-code gaat

zijn deze meldingen niet opgenomen in de

met name over de relatie opdrachtgever en

registratie voor SBIB.

10

-5
-10

'18

'19

'20

aannemer.
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KPI-waarde: Integriteit -niet naleving

3

Arbo- en milieueisen, interne normen,

op- of aanmerkingen zijn geweest. Gebr.

nationale en internationale wetgeving en in

van der Steen wil in gesprek blijven met

overeenstemming is met het MVO Beleid.

leveranciers omtrent de prestaties en

Gebr. van der Steen Bedrijven vragen al

duurzaamheid van de geleverde producten.

hun leveranciers bij te dragen aan hun
duurzaamheidsdoelstellingen.

2

Duurzaam inkopen
1

Bij inkopen worden duurzaamheidscriteria
toegepast voor de materialen die niet worden
voorgeschreven en ingekocht dienen te
Target

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

worden bij opdrachtgevers.

'20

Daarnaast worden jaarlijks leveranciers van

Klachten- &
Geschillenafhandeling

materialen en collegiale samenwerking/
Management Review

Gebr. van der Steen vindt het belangrijk

Van medewerkers wordt verwacht dat

om samen te werken met leveranciers

zij integer en zorgvuldig handelen. De

die aandacht hebben voor MVO en heeft

organisatie onderschrijft dan ook de

daartoe haar verwachtingen ten aanzien van

bedrijfscode van Stichting Beoordeling

MVO neergelegd in een handvest dat van

Integriteit Bouwnijverheid. Uit het

toepassing is op collegiale samenwerking/

meldingssysteem kwam naar voren dat er

inhuur, leveranciers en verder in de keten.

in 2020 1 overtreding was, maar deze was
slechts licht van aard. Overige meldingen

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

waren gerelateerd aan handelswijzen van

Samenwerken met leveranciers die aandacht

anderen en daarom niet opgenomen in de

hebben voor MVO.

registratie. Het doel van de directie is om
terug te keren naar 0 gevallen van niet-

Code of conduct Suppliers

naleving van de code.

Gebr. van der Steen Bedrijven vragen al
hun leveranciers bij te dragen aan hun
duurzaamheidsdoelstellingen. Hiertoe wordt

Duurzaam
Inkopen

gevraagd dat een leverancier de volgende
zaken op orde heeft: werknemersrechten
voor haar eigen personeel, onderaannemers

Materialen, onderdelen en werkkleding

en toeleveranciers incl. uitsluiten van

worden vaak geproduceerd en/of

kinderarbeid, gedwongen arbeid en

verwerkt in risicolanden. Zaken als veilige

discriminatie; veiligheid en gezondheid van

arbeidsomstandigheden, leefbaar loon,

haar eigen personeel, (toe)leveranciers,

dwang- en kinderarbeid, anti-corruptie,

klanten en de direct omgeving;

preventie van vervuiling en landroof zijn

milieubescherming; en naleven van

relevant voor deze toeleveringsketens.

wetsvoorschriften.

Duurzaam inkopen betekent dat bedrijven
samenwerken en hun toeleveringsketen

Inkoopbeleid

beïnvloeden door verantwoorde

Ten aanzien van het inkoopbeleid streeft

inkoopbeslissingen en/of samenwerking.

Gebr. van der Steen naar een zo voordelig
mogelijke inkoop, die voldoet aan kwaliteits-,
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inhuur, bij wie meer dan voor 20.000 Euro

Goede dienstverlening is belangrijk voor

wordt ingekocht en over wie klachten, op-

Gebr. van der Steen Bedrijven, inclusief

of aanmerkingen zijn geweest, beoordeeld

adequate klachtenafhandeling.

middels de procedure leveranciers- en
onderaannemer beoordeling. Als zij niet aan

Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven

hun verplichtingen en afspraken hebben

Zorgvuldig afhandelen van ontvangen

voldaan op het gebied duurzaamheid wordt

klachten en complimenten, om de relatie

dienovereenkomstig gehandeld.

met stakeholders en de dienstverlening te
kunnen verbeteren.

Op 22 januari 2021 heeft er een evaluatie
van leveranciers en onderaannemers

Digitaal Samenwerkings Platform

plaatsgevonden en hieruit kwamen voor het

Van der Steen is mede-initiatiefnemer van

eerst geen op- of aanmerkingen. Hierdoor

het 'Digitaal Samenwerkings Platform' (DSP)

heeft er geen leveranciersbeoordeling

via Bouwend Nederland. In 2009 was het nog

plaatsgevonden en hoefden er ook geen

een pilot. Inmiddels is het uitgegroeid tot

vervolgstappen ondernomen te worden.

een veelgebruikt platform van verschillende
landelijke samenwerkingscombinaties,

Management Review

gefaciliteerd door Mijnaansluiting.nl. In

Het doel van Gebr. van der Steen is om

2015 ging het nog om ca. 300 opdrachten, in

met leveranciers samen te werken die

2019 al om ca. 300.000 opdrachten via het

aandacht hebben voor MVO. Hiervoor

DSP.

heeft de organisatie een code of conduct

Het DSP is gericht op procesverbetering en

voor leveranciers en een inkoopbeleid

automatisering, waardoor samenwerking

opgesteld. Voor de inkopen die niet

tussen opdrachtgevers en aannemers

zijn vastgelegd (materialen die zijn

verbeterd wordt. Belangrijkste voordelen:

voorgeschreven of die dienen te worden

voorkomen van dubbel werk (bijvoorbeeld

ingekocht bij de opdrachtgevers) worden

invoeren van data) en foutreductie door

duurzaamheidscriteria toegepast.

digitale uitwisseling van informatie.

Leveranciers van een bepaalde

Doelstellingen hierbij: werk in 1x goed

grootte worden beoordeeld in de

opleveren, binnen 24 uur.

leveranciersbeoordeling wanneer er klachten,
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Eind 2019 is er een nieuw centraal portaal

Meldingen van klanten (klachten,

minste 2 stagiaires, zowel van reguliere

geopend voor aanvragen door klanten.

complimenten en andere meldingen)

opleidingsinstituten als 'zij-instromers' van

Procesmatige doelstelling: nog meer

worden door Gebr. van der Steen centraal

opdrachtgevers.

deelnemers betrekken, waarbij na 2021

geregistreerd en iedere 4 weken tijdens het

naast aansluitingen van gas, water, elektra,

kwaliteitsoverleg besproken. Opvolging wordt

glasvezel, CAI ook het verwerken van

ook in dit overleg gemonitord, waarbij een

afvalwateraansluitingen.

termijn van 4 weken geldt: alle meldingen

Creëren van werk- en
leerervaring
Gebr. van der Steen vindt het belangrijk

van het vorige overleg dienen bij het volgende
Enkele successen die geconstateerd zijn:
- Inhoudelijk is de ondersteuning van het 		
		 gehele traject van aannemer tot de 		

om door middel van leerwerkplekken

overleg adequaat zijn afgehandeld. Dit

en stageplaatsen bij te dragen aan de

overleg wordt voorgezeten door één van de

vaardigheden van studenten en ziet kans tot

directeuren van Gebr. van der Steen.

het bieden van werkgelegenheid voor mensen

		 afronding voor gas, water en elektra 		
		 gerealiseerd, en deels voor glasvezel en

Alle meldingen, inclusief klachten en andere

		 CAI. Niet alleen voor nieuwbouw, maar 		

meldingen van klanten, worden binnen 4

		 ook voor saneringen.

weken afgehandeld. Gebr. van der Steen

- In 2019 is voortgang geboekt in de 		
		 ontwikkeling van DSP Analytics 		

met afstand tot de arbeidsmarkt.
Ambitie Gebr. van der Steen Bedrijven
De ambitie is bij te dragen aan het creëren van

wordt door klanten hoog beoordeeld als het

werkgelegenheid en vaardigheden, door het

gaat om kwaliteit.

bieden van leerwerkplekken en stageplekken

		 (waarmee eenvoudig inzicht verkregen 		
		 kan worden in de status van opdrachten);

voor studenten.

Certificaten

		 en is een nieuwe versie van DSP

- ISO9001

		 gelanceerd om opdrachtverstrekking en

- Erkend Bestratingsbedrijf SEB

Doelstellingen Gebr. van der Steen Bedrijven
- Stageplekken studenten: Er zijn ten minste

- afmelding te verbeteren.
- Het aantal deelnemers aan het DSP is 		

		 2 stagiaires per jaar.

KPI-waarde: Klanttevredenheid

		 uitgebreid.

- De klanttevredenheid van de nieuwe 		

Er worden diverse periodieke en niet10
Target

5

der Steen.
Er is in 2020 plaats geboden aan 1 stagiaire,
met overloop naar maart 2021. In verband
met corona is deze stageplek gedeeltelijk
via thuiswerk gedaan. In 2020 zijn er
geen monteurs van een opdrachtgever
in opleiding geweest. De precieze
reden hiervoor is onduidelijk, maar zal
ongetwijfeld te maken hebben met corona
en de landelijke aanwas van monteurs.
Certificaten
- Erkend Leerbedrijf
KPI-waarde: Leerwerk- en stageplekken

3

verschillende medewerkers. Dit stimuleert

2

Gebr. van der Steen, onder andere via het

1

persoonlijk overleg. Op basis hiervan:

gemonitord:

1. Wordt een lijst met behoefte aan 		
0
'15

'16

'17

'18

'19

'20

- Het percentage in 1x goed was begin 2021

Target

Hierdoor worden materialen, energie en

Management Review

kosten bespaard.

Door klachten en complimenten zorgvuldig

Milieubeleidsplan

af te handelen, wil Gebr. van der Steen de
relatie met stakeholders en de dienstverlening

Klanttevredenheid & behandeling van

verbeteren. Klachten en opmerkingen van

meldingen w.o. complimenten en klachten

stakeholders worden geregistreerd en

Klanttevredenheid wordt gemeten in een

afgehandeld, zoals ook omschreven in het ISO

online register waarin Gebr. van der Steen,

9001 managementsysteem. Tevens wordt de

samen met alle andere bedrijven in deze

klanttevredenheid jaarlijks gemeten. In 2020

sector, worden beoordeeld.

werd deze weer beoordeeld met een 9, een
trend die de directie graag wil doorzetten.

0
'16

'17

'18

'19

'20

		 opleidingen opgesteld
2. Wordt een selectie gemaakt en evt. 		
		 aanvullend een enquête uitgezet om 		

		 ook ca. 90%.
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opleidingen gevolgd, betaald door Gebr. van

personeelsoverleg, het bedrijfsblad en tijdens

De inhoudelijke doelstellingen worden ook

		 2021 ca. 95%.

gedrag op het werk. In 2020 zijn er 111

periodieke vakopleidingen gevolgd door de

		 website was 3,1 (van max. 4).

- Het percentage binnen 24u was begin 		

kwaliteit, veiligheid en milieuverantwoord

Opleiding en instructie

- Het aantal verwerkte opdrachten is met
		 ca. 5% gestegen in 2019.

Streven naar een bijdrage aan welzijn,

		 behoefte te peilen
3. Geselecteerde medewerkers 			
		 ingeschreven
4. De directie bezoekt een medewerker 		
		 min. 1x tijdens de opleiding en evt. 		
		 problemen worden doorgenomen
5. Nadat examens positief zijn afgesloten
		 wordt een presentje gegeven en
		 eventuele vervolgopleidingen besproken.
Daarnaast is het streven dat Gebr. van
der Steen ieder jaar plek biedt aan ten

Management Review
Het is van belang dat er voldoende
vakbekwame medewerkers in dienst
zijn, om de aan Gebr. van der Steen
toevertrouwde projecten op een juiste
manier uit te kunnen voeren. Ook dienen
de medewerkers op de hoogte te zijn
van ontwikkelingen in uitvoering en
materialen op hun vakgebied. Dit wordt ook
verwacht van collegiale samenwerking/
inhuur. Een speciaal aandachtspunt in het
opleidingsplan is veiligheid, gezondheid,
welzijn en milieu (VGWM).

40 - MVO Programma

Certificaten, Keurmerken
en Beoordelingen
Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles en
toetsingen, uitgevoerd door onafhankelijke derden.

CO2 Prestatieladder

CO2-Bewust Certificaat, niveau 5.
Type: Klein bedrijf

BRL 7000 (SIKB)

de waterbodem; door Gebr. Van der Steen bedrijven

Scope: Het ontwerpen, aanleggen en leveren van grond-, gas, water-, elektro- en montagewerken, alsmede van weg- en
waterbouwkundige werken.

BRL 7000 - Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in

CKB

Erkenningscertificaat - Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven.
Gebr. Van der Steen Bedrijven gehanteerde kwaliteitssysteem

Is van toepassing op: alle Gebr. van der Steen Bedrijven die

en de toepassing daarvan voldoen aan de Certificatieregeling

vallen onder Fira: BV Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen, BV

Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie 2014/1 voor de

Wegen- en Waterbouw Gebr. Van der Steen en Elektrotechnisch

Scope “Kabelinfrastructuur” en Scope “Buizenlegbedrijven”.

Installatie- en Montagebedrijf Gebr. van der Steen BV. Daarnaast
valt ook een ander bedrijf van de groep onder dit certificaat:
Skippon BV.

Erkend Bestratings-

Gebr. van der Steen Bedrijven

bedrijf SEB
ISO 14001

Milieumanagementsysteem van Gebr. van der Steen Bedrijven. Scope:
Het ontwerpen, aanleggen en leveren van grond, kabel, gas, water,
elektro en montagewerken, alsmede van wegen waterbouwkundige

Erkend Leerbedrijf

(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

werken.
ISO 9001

gas-, water-, elektro- en montagewerken, alsmede van weg- en
waterbouwkundige werken.

VCA

erkend als leerbedrijf voor verschillende functies, vanaf de
jaren '90.

Kwaliteitsmanagementsysteem van Gebr. van der Steen Bedrijven.
Scope: Het ontwerpen, aanleggen en leveren van grond-, kabel-,

VCA** voor Gebr. van der Steen Bedrijven.
Scope: Het ontwerpen, aanleggen en leveren van grond-, kabel-,
gas-, water-, elektro- en montagewerken, alsmede van weg- en
waterbouwkundige werken.

Veilig Bewust

Veiligheidsmanagementsysteem van Gebr. van der Steen

Certificaat

Bedrijven.

Gebr. Van der Steen Bedrijven is door SBB

Risico-

Tijdens de RI&E zijn Arbo- en verzuimbeleid, veiligheid,

Inventarisatie en

bedrijfshulpverlening, gezondheid, lawaai, gevaarlijke stoffen,

Evaluatie

fysieke belasting, voorlichting en onderricht, welzijn en
persoonlijke beschermingsmiddelen geëvalueerd. Voor allen is
een laag risico vastgesteld. Daarnaast heeft in 2019 een Arbo
ronde plaats gevonden door een deskundige, waarbij de risico's
opnieuw zijn beoordeeld.

Scope: Aannemen, voorbereiden, uitvoeren van werkzaamheden
met betrekking tot kabelinfra.
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Prijzen en Erkenningen

Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings en andere
erkenningen.

InstallQ erkenning
Gebr. van der Steen is een erkend gas-, water- en elektrotechnisch installateur, door
InstallQ (voormalig Sterkin en KvINL).
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MVO Scorecard
Gebr. van der Steen
De MVO prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door FIRA
Sustainability beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in welke mate
er sprake is van een volwassen MVO programma dat past bij de
activiteiten en het formaat van de organisatie, alsmede naar het
ambitieniveau en de daadwerkelijke impact.

Bijdrage aan SDG

Huidige prestatie

Bijdrage aan SDG

Huidige prestatie

Efficiënt Gebruik van Materialen & Hulpbronnen
Bijdrage aan SDG

Huidige prestatie

ISO 26000 klasse: Bescherming van biodiversiteit en
natuurlijke leefgebieden

Werk voor Kwetsbare Groepen
Energie Efficiëntie en Duurzame Energie

ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

ISO 26000 klasse: Mitigatie van en adaptatie aan
klimaatverandering

Bijdrage aan SDG

Huidige prestatie

Eerlijke Arbeidsrelaties
ISO 26000 klasse: Werkgelegenheid en arbeidsrelaties

Ethisch Gedrag
Gezondheid en Veiligheid op het Werk

ISO 26000 klasse: Anti-corruptie

N.V.T

ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

Duurzaam Inkopen
ISO 26000 klasse: Het bevorderen van maatschappelijke

Gezondheid en Veiligheid op het Werk voor

verantwoordelijkheid in de waardeketen

Leveranciers
ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling

Bijdrage aan SDG

Huidige prestatie

ISO 26000 klasse: Persoonlijke ontwikkeling en training
op de werkplek

Klachten- & Geschillenafhandeling
ISO 26000 klasse: Dienstverlening aan consumenten,
ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen

N.V.T

Bijdrage aan SDG

Huidige prestatie

Creëren van Werk- en Leerervaringen
ISO 26000 klasse: Werkgelegenheid en vaardigheden
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Verificatieverklaring

Samenvatting FIRA Bevindingen
We complimenteren Gebr. van der Steen met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze
bevindingen is gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste
bevindingen:
• Balans & Volledigheid: We complimenteren Gebr. van der Steen met zijn volledige en effectieve		
MVO-managementsysteem, inclusief beleidsaanpak voor alle materiële MVO-onderwerpen, inclusief 		

Participatiemaatschappij Gebr. van der Steen B.V. (hierna Gebr. van der Steen) heeft opdracht gegeven aan

concrete doelstellingen voor de meeste onderwerpen. We moedigen Gebr. van der Steen aan om voor alle

FIRA Sustainability B.V. (hierna FIRA) voor externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie

onderwerpen concrete, smart geformuleerde doelstellingen toe te gaan voegen om voortgang te kunnen

over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring

monitoren. We complimenteren Gebr. van der Steen tevens met maatregelen op alle materiële

is gebaseerd op onze beoordeling van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare

onderwerpen. Maatregelen zijn gericht op social return, afdracht sociale premies en legale arbeidsrelaties,

bewijslast, zoals weergegeven in het MVO-rapport en de MVO-scorecard van Gebr. van der Steen. Deze
verklaring is bedoeld voor klanten en andere belanghebbenden, die (beroepsmatige) interesse hebben in de
duurzaamheidsprestaties van Gebr. van der Steen.

Scope
De scope voor deze opdracht is: Constructie, onderhoud en management van ondergrondse infrastructuur,
en andere constructie activiteiten bovengronds door Gebr. van der Steen (Participatiemaatschappij Gebr.
van der Steen B.V., Kamer van Koophandel 16071049), gevestigd in Nederland. Voor meer details over
gerelateerde bedrijfsentiteiten en activiteiten verwijzen we naar het MVO-Register.

MVO-rapport
Gebr. van der Steen onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft
inzicht in haar ambities inzake materiële MVO-onderwerpen zoals geselecteerd door Gebr. van der Steen,
relevante belanghebbenden en het MVO-Register, inclusief management aanpak, beleid, maatregelen en
plannen. Governance, de dialoog met belanghebbenden en managementsystemen zijn ingericht.

veilig werken inclusief het verbeteren van de veiligheidsdialoog, medewerker ontwikkeling, hergebruik
en recycling van materialen, CO2-reductie, integer werken, duurzaam inkopen, goede dienstverlening, het
aanbieden van stageplaatsen en lokale maatschappelijke bijdragen.
• Gedragscode: Een ethische gedragscode is beschikbaar.
• MVO Commitment: We moedigen Gebr. van der Steen aan om te werken aan een bedrijfsspecifieke MVOverklaring gebaseerd op materiële onderwerpen.
• Governance: MVO-verantwoordelijkheden zijn belegd op directieniveau.
• Management Systeem: We moedigen Gebr. van der Steen aan KPI's te ontwikkelen voor alle MVO-		
onderwerpen.
• Waardeketen: Er is beperkte informatie beschikbaar ten aanzien van Gebr. van der Steen indirecte 		
leveranciers. We moedigen Gebr. van der Steen aan additionele informatie te ontsluiten voor product 		
gerelateerde leveranciers.
• Inclusiviteit en Dialoog met Belanghebbenden: Gebr. van der Steen heeft een gestructureerde dialoog
met alle belangrijke stakeholders geïmplementeerd. Niet alle MVO-onderwerpen worden afgedekt, we
moedigen Gebr. van der Steen aan om de dialoog uit te breiden naar alle relevante onderwerpen. Het
verbreden van de dialoog met belanghebbenden kan de huidige materialiteitsanalyse beïnvloeden.

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden
Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register in lijn met ISO 26000. FIRA
verifieert alle claims en informatie in het MVO-rapport op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan
gerelateerde informatie in het MVO-rapport worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze door
Gebr. van der Steen beschikbaar is gesteld aan FIRA om de betrouwbaarheid van de informatie vast te

Datum van uitgifte: 16 augustus 2021
Namens FIRA,

stellen. FIRA waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn
met auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele integriteit, en onafhankelijkheid.

Conclusie

Dhr. E.V. de Wit
Lead Assessor & Technical Verifier

Gebr. van der Steen rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde
werkzaamheden concluderen wij dat de claims en informatie in het MVO-rapport in het MVO-Register
betrouwbaar zijn.
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Stichting
MVO-REGISTER

Dit rapport is opgesteld op basis van de
MVO-informatie van Gebr. van der Steen
Bedrijven in het MVO-Register. De informatie
in dit rapport is door FIRA Sustainability
geverifieerd. Een verificatieverklaring is
opgenomen in dit rapport.

Naam
Straat
PostcodePlaats
Land

Gebr. van der Steen Bedrijven
De Ploeg 16
5258 EZ Berlicum
Nederland

www.steen.nl

