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duurzaamheid

De Van Leeuwen Buizen Groep uit Zwijndrecht is een internationaal 

opererende,  industriële handelsonderneming in stalen buizen, 

buiscomponenten en afsluiters. Producten en diensten worden geleverd 

aan bedrijven uit diverse sectoren, zoals agro, bouw, infrastructuur, 

chemie, energie, machinebouw, petrochemie, transportmiddelen, 

voedingsmiddelen en woning- en projectinrichting. De buizenspecialist 

telt meer dan veertig vestigingen verspreid over Europa, Azië, Midden-

Oosten, Australië en Noord-Amerika en exporteert naar vrijwel alle landen 

in de wereld. De Van Leeuwen Buizen Groep is hiermee toonaangevend 

in de branche, mede dankzij verregaande kennis op het gebied van 

producten, materialen en toepassingen. Modern voorraadbeheer en 

logistiek, innovatieve materiaalbewerkingen en dienstverlening op maat 

geven de producten en dienstverlening meerwaarde, waardoor de 

onderneming in een sterk concurrerende markt haar leidende positie 

weet te handhaven en verder uit te breiden.

DuurzaamheiD in De genen
Handelsonderneming Van Leeuwen streeft ernaar om bedrijfsprocessen 

en interactie met medewerkers en klanten zodanig in te richten dat 

de onderneming een positieve invloed heeft op de samenleving. 

Balans 
tussen 
People, 
Planet 
en Profit

MAAtscHAPPELijk VErANtwOOrD ONDErNEMEN 

(MVO) EN DuurZAAMHEiD ZijN HOt tOPics iN HEt 

BEDrijfsLEVEN. OOk DE VAN LEEuwEN BuiZEN GrOEP 

wiL HiEr DOELtrEffEND iNVuLLiNG AAN GEVEN. OM tE 

VOLDOEN AAN HuN DuurZAAMHEiDsDOELstELLiNGEN, 

scHAkELDE HEt BEDrijf ONLANGs 

OrGANisAtiEADViEsBurEAu BErENscHOt iN. NAAr 

AANLEiDiNG VAN DE wOrksHOP ‘DuurZAAMHEiD: 

MVO VAN ONBEwust NAAr BEwust’ wErD iNtErN 

MEEr structuur AANGEBrAcHt EN wErD EEN 

systEEMkEuZE GEMAAkt, ZODAt cONcrEtE PLANNEN 

kONDEN wOrDEN uitGEwErkt EN GEïNtEGrEErD iN DE 

DAGELijksE BEDrijfsPrOcEssEN.

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) in de praktijk

“Duurzaamheid zit in onze genen”, stelt directeur operations wil Livius. 

“Van Leeuwen is een familiebedrijf. continuïteit, veiligheid, een goede 

werkomgeving en respect voor de mensen en omgeving waar we 

in werken zijn verankerd in onze bedrijfsvoering. Daarmee vinden 

we het belangrijk om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

en duurzaamheid op een vanzelfsprekende manier te integreren in 

onze bedrijfsvoering.” wel worstelde Van Leeuwen met de manier dit 

te communiceren naar klanten en andere stakeholders. “Het zijn toch 

enigszins abstracte begrippen, waar ook onze klanten ieder op een eigen 

manier invulling aan geven. De één beperkt zich tot algemene vragen 

over duurzaam beleid, de ander eist een intentieverklaring en dient een 

complete checklist in. Het speelt overal, maar is tegelijkertijd nog geen 

gemeengoed. Daar wilden we graag zelf structuur in aanbrengen. want 

waar begin je? Hoe breng je je filosofie in de praktijk? in tijden van harde 

concurrentie is het daarnaast natuurlijk ook prettig als investeringen op 

den duur rendement opleveren, op welk vlak dan ook. Daar konden we 

wel wat handvatten bij gebruiken.”

Pragmatische aanPak werkt
wil Livius signaleerde een overdaad aan systemen die zijn bedacht 

om duurzaam en verantwoord ondernemen te borgen. “Er zijn talloze 

vormen van certificering: cradle to cradle, MVO Prestatieladder en cO2 

normen. Berenschot is binnen onze onderneming erg systematisch te 

werk gegaan. Een dergelijke pragmatische benadering sprak ons zeer 

aan.” Na een grondige inventarisatie van de interne organisatie, daagden 

specialisten van Berenschot medewerkers en stakeholders van Van 

Leeuwen uit om in een eendaagse workshop een containerbegrip als 

duurzaamheid te vertalen naar de praktijk. “Een uitstekende interactieve 

sessie”, blikt Livius tevreden terug. “Het leverde direct aanknopingspunten 

op, ook vanuit internationaal oogpunt.” inmiddels is op de website 

van Van Leeuwen een duurzaamheidsverslag te downloaden, waarin 

maatregelen op het gebied van MVO worden vermeld die al zijn 

doorgevoerd. Daarnaast worden momenteel de resultaten van de 

‘Duurzaam ondernemen 
speelt overal, maar is nog 
nergens gemeengoed’
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workshop verder uitgewerkt voor de nabije toekomst. “Onze organisatie 

hecht groot belang aan goed ondernemerschap (corporate governance). 

Mede dankzij Berenschot is ons beleid nu in overeenstemming met 

recente ontwikkelingen en aanbevelingen met betrekking tot duurzaam 

bedrijfsbeheer.”

PeoPle, Planet, Profit 
Berenschot biedt als organisatieadviesbureau ondersteuning en nieuwe 

inzichten aan opdrachtgevers in de publieke en private sector. Het 

onafhankelijke bureau bestaat al 75 jaar en heeft 450 medewerkers 

in de Benelux. specialisten koppelen innovatie aan creativiteit en 

zetten ingewikkelde vraagstukken om in werkbare constructies. Voor 

Van Leeuwen was de manier waarop Berenschot thema’s als People, 

Planet en Profit vertaalt naar de praktijk zeer bruikbaar. wil Livius: “MVO 

betekent een goede balans tussen people (mensen binnen en buiten 

de onderneming), planet (de gevolgen voor het leefmilieu) en profit 

(de economische effecten voor ondernemers en maatschappij). we zijn 

nu bijvoorbeeld bezig om isO 26000 te implementeren. Hiervoor zijn 

kernthema’s opgesteld, zoals transparantie, goed bestuur, mensenrechten 

en milieu. Met een aantal zaken waren we al langer bezig, maar nu wordt 

de vrijblijvendheid ondervangen en zijn we bewuster bezig.”

onDerneming met sociaal gezicht
Van Leeuwen wil zowel in- als extern betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid laten zien. “Dat geldt intern op het gebied van 

goede arbeidsomstandigheden, veiligheid, het terugdringen van het 

aantal kilometers en de manier waarop we materiaal bewerken. Ons 

nieuwe hoofdkantoor is bijvoorbeeld vrijwel energieneutraal; momenteel 

zijn we bezig met het vervangen van de verlichting in de magazijnen 

in Zwijndrecht en Deventer. Dan praat je over een investering van een 

paar ton, omdat het gaat om 80.000 vierkante meter magazijn. Door 

bewust te kijken naar het energieverbruik is een energiereductie van 50 

procent gerealiseerd.” Daarnaast is Van Leeuwen bijvoorbeeld sponsor 

van een aantal sociale projecten, waaronder in 2011 het wheel of Energy 

bij schiphol voor ‘een beter leven met kanker’ en in 2012 de roparun. 

“we zijn pro-actief en onderscheiden ons graag als maatschappelijk 

verantwoorde organisatie. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven onze 

aarde goed gebruikt in plaats van misbruikt; dan hebben we allemaal een 

toekomst.”

www.vanleeuwen.nl en www.berenschot.nl

‘Belangrijk om 
vrijblijvendheid te 
ondervangen’

maatschaPPelijk 

VerantwoorD 

onDernemen Van 

onbewust naar bewust?

Veel ondernemers worstelen met de vragen: 

MVO, wat moet ik ermee? wat kan ik ermee? 

En wat wil ik ermee? in deze mix blijkt 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

voor ieder bedrijf anders uit te pakken. in de 

groothandel is het ‘kunnen’ sterk afhankelijk van 

het toegepaste bedrijfsmodel en de positie naar 

de toeleveranciers toe. Het ‘moeten’ is vooral 

afhankelijk van de verschillende eindmarkten 

en klantsegmenten met ieder hun specifieke, 

soms ontluikende, duurzaamheideisen. Het 

‘willen’ blijkt meestal afhankelijk van het 

ondernemerschap en de cultuur binnen de 

organisatie.

Het opzetten en ontwikkelen van 

onderscheidende duurzaamheidskenmerken 

van een onderneming stijgt in complexiteit 

en strategische belangrijkheid ver uit boven 

initiatieven als het meedoen aan sociale 

evenementen en het inschroeven van 

energiezuinige lampen. Het gaat om de 

samenhang van alle mogelijke MVO elementen 

over alle afdelingen van het bedrijf heen en dit 

in nauwe relatie met zowel de afnemers als de 

leveranciers.

in de MVO wereld blijkt een geheel nieuwe 

taal te worden gebruikt zoals Eco-effectiviteit, 

ABc-X, kort-cyclische cO2, LEED, isO 26000 

enzovoorts. Bij het ontwikkelen van een 

integraal MVO beleid zijn dit begrippen die 

juist voor uw onderneming relevant kunnen 

worden.

Voor groothandelsondernemingen is de eerste 

MVO stap: van onbewust naar bewust. Een 

uitdagende, multidisciplinaire ontdekkingsreis 

maar met een prachtige eindbestemming!

Joost Krebbekx

Berenschot


