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Sinds de oprichting van Wavin in 1955 speelt ‘duurzaamheid’ een 

centrale rol in de organisatie. Dit maakt Wavin vandaag de dag 

tot koploper in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

in haar branche. Belangrijk voor Wavin, maar ook voor klanten 

en andere stakeholders. Wavin helpt hen bij het oplossen van 

duurzaamheidsvraagstukken.

Wavin is in ruim vijftig jaar tijd uitgegroeid tot een 

beursgenoteerde wereldspeler die haar verantwoordelijkheid 

kent en rekening houdt met People, Planet & Profit: de 

speerpunten van MVO. Dit vormt een structureel onderdeel 

van onze langetermijnstrategie. Het recent geïmplementeerde 

en gecertificeerde MVO managementsysteem – dat Wavin 

hoog op de MVO Prestatieladder plaatst – getuigt hiervan. Dit 

managementsysteem is goed verankerd in alle bedrijfsprocessen 

en is georiënteerd op het continu verbeteren van de economische, 

sociale en milieuaspecten. Wij betrekken onze stakeholders actief 

bij het realiseren van deze verbeteringen.

we believe 

Jan-Willem Viets
Country Director Wavin Nederland

Sustainability is in our DNA 

De economische crisis heeft niets afgedaan aan het belang 

van duurzaam ondernemen. Integendeel: het onderwerp wint 

terrein. Duurzaamheid vormt een onderscheidende factor. Onze 

focus op het ontwikkelen van intelligente oplossingen voor 

watermanagement en oppervlakteverwarming en -koeling is 

grotendeels gebaseerd op deze overtuiging. Ook binnen onze 

bestaande productrange besteden wij blijvend aandacht aan 

duurzaamheid. Innovatie is hierbij een belangrijk instrument. Al 

jaren komt vijftien procent van Wavins jaaromzet uit producten die 

wij maximaal vijf jaar geleden hebben geïntroduceerd.

Wavin is trots op haar positie als Europees marktleider én als 

maatschappelijk verantwoorde onderneming. De uitstekende 

score op de MVO Prestatieladder in 2010 motiveert ons om voort 

te bouwen op de ingeslagen weg. Zo zijn wij permanent op zoek 

naar marktkansen met een goede balans tussen economische, 

sociale en milieubelangen. En hebben wij duidelijke, transparante 

doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. De 

voortgang van deze doelstellingen publiceren wij jaarlijks in een 

GRI-rapport, conform internationale richtlijnen.

Op deze manier probeert Wavin haar klanten en andere 

stakeholders zo goed mogelijk te dienen en leveren wij 

een bijdrage aan het verbeteren van onze maatschappij en 

leefomgeving.

Jan-Willem Viets

Country Director Wavin Nederland
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we are
Persistently working for a sustainable future
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(Nederland) gaat hij aan de slag met kunststof. En met succes! 

In 1953 slaagt Keller erin de eerste kunststof persleidingen 

voor drinkwaterdistributie te produceren, met diameters van 

100 millimeter en meer. De ‘geboorte’ van een duurzaam 

leidingsysteem.

Internationale expansie
In 1955 richt WMO Wavin op: een onafhankelijk bedrijf met 52 

medewerkers, verantwoordelijk voor de productie van de kunst-

stof leidingen. Binnen enkele jaren ontwikkelt Wavin zich tot 

een Europese speler. Er ontstaat een netwerk van fabrieken en 

kantoren in onder andere Duitsland, Denemarken en Ierland. 

Van 1962 tot 1999 bezit Royal Dutch Shell vijftig procent van de 

aandelen van Wavin. Beide partijen delen kennis over grondstoffen, 

In de vroege jaren ’50 van de vorige eeuw is Wavins 

grondlegger, ingenieur. J.C. (Johan Christiaan) Keller,  

directeur van de lokale watermaatschappij (WMO) in 

de Nederlandse provincie Overijssel. Met behulp van 

een omvangrijk waterleidingnetwerk voorziet WMO het 

voornamelijk agrarische gebied van drinkwater. Keller 

constateert echter dat er te veel water verloren gaat tijdens 

de distributie. De oorzaak: ernstige corrosie van de gietijzeren 

waterleidingen. 

Vanwege de heersende schaarste en economische efficiëntie 

zoekt Keller naar een oplossing. Zijn uitdaging is een 

corrosiebestendig leidingsysteem te ontwikkelen dat efficiënt, 

betaalbaar en duurzaam is. In een kleine werkplaats in Zwolle 

technologie en de toepassing hiervan in producten. Wavin groeit  

uit tot een beursgenoteerde onderneming met wereldstatus.

Wavin concentreert zich op twee markten: Grond-, Weg- en 

Waterbouw & Infrastructuur en Bouw & Installatie. Tegenwoordig 

is Wavin met circa 40 productievestigingen en zo’n 7.000 

medewerkers actief in 29 Europese landen. Wavin North-West 

Europe telt vijf productielocaties, verspreid over Nederland, 

Duitsland en België. Het hoofdkantoor van deze regio staat in 

Hardenberg (Nederland). 

Duurzame basis & toekomst
Kellers visie op innovatie en duurzaamheid is diep verankerd 

in Wavins basis en nog steeds actueel. Duurzaamheid speelt 

een steeds belangrijker rol. Door continu te innoveren slaagt 
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The history of a powerful idea

we are

we develop

1955
Nederlandse Watermaatschappij 
Overijssel (WMO) richt Wavin op. 

Grondlegger 
ingenieur. J.C. Keller

Eind jaren ‘50
Oprichting van een netwerk van 
fabrieken en kantoren in Nederland, 
Duitsland, Denemarken en Ierland.

Jaren ‘60
Verdere geografische expansie in 
West-Europa (Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en verder). 

Jaren ‘70
•  Oprichting afdeling  

Technology & Innovation. 
•  Oprichting centrale  

exportorganisatie Wavin Overseas.

Jaren ‘90
•  Terug naar de kernactiviteiten:  

kunststof leidingsystemen.
•  Afsplitsing van overige activiteiten.
•  Oprichting ondernemingen in Oost-Europa.

2000 – heden
•  Expansie in segment Heet & Koud  

en Oost-Europa.
• Meerdere succesvolle acquisities. 

Wavin erin de producten, systemen en oplossingen duur-

zamer te maken. Wavin kijkt daarbij kritisch naar haar eigen  

(productie)processen en die van haar belangrijkste 

leveranciers; hier liggen immers altijd kansen om milieu-

vriendelijker te produceren.

Na ruim vijf decennia is Wavin niet alleen Europees 

marktleider in kunststof leidingsystemen en -oplossingen,  

ook draagt Wavin de status van een toonaangevende 

onderneming op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen.

2006
Notering aan de NYSE Euronext 
Amsterdam.
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we do
Developing solutions for your relevant issues
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Medewerkers
Wavin is een betrouwbare werkgever met een sterk verant-

woordelijkheidsgevoel. Veel aandacht gaat uit naar het creëren 

van een stabiele, gezonde en veilige werkomgeving. Zo heeft 

Health Safety & Environment (HSE) een belangrijke positie in 

de organisatie. In ieder land waar Wavin is vertegenwoordigd, 

draagt een HSE-manager zorg voor minimale risico’s en 

maximaal veilige werkomstandigheden. In samenwerking met 

externe instituten worden regelmatig veiligheidsinspecties 

Met het in 2010 behaalde MVO-certificaat – gebaseerd 

op de MVO Prestatieladder – bewijst Wavin Nederland 

uitmuntend te scoren met haar sociale prestaties. Wavins 

aandacht voor haar medewerkers, leveranciers en lokale 

gemeenschappen heeft een positief effect op de kwaliteit 

van dienstverlening. 

uitgevoerd. Aan de hand van interne verbeteringsanalyses die 

voortvloeien uit deze inspecties vinden verbeteringen plaats. 

De voortgang hiervan wordt structureel gemonitord.

Ook aan de gezondheid van haar medewerkers besteedt 

Wavin consequent aandacht. Zo wordt bij ziekteverzuim 

een verzuimdeskundige ingezet en kunnen medewerkers  

profiteren van diverse programma’s en maatregelen die 

bijdragen aan ‘gezond werken’. Heldere communicatie is een 

instrument om voor alle partijen een optimaal werkklimaat te 

kunnen bewerkstelligen. Wavin hecht daarom veel waarde 

aan het jaarlijkse functioneringsgesprek en persoonlijke 

ontwikkelplannen. Door te voorzien in een breed pakket 

opleidingen en trainingen, stimuleert Wavin de persoonlijke 

ontwikkeling van haar medewerkers. 
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Wavin wil iedereen op de arbeidsmarkt eerlijke en gelijke 

kansen bieden. Wavins Code of Conduct verbiedt daarom 

discriminatie op grond van geslacht, religie, afkomst, seksuele 

voorkeur, handicaps of leeftijd. 

De branche
De totale keten draagt verantwoordel i jkheid voor 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door het 

ondertekenen van de Supplier Code of Conduct en de 

Sustainability Questionnaire vraagt Wavin vrijwel iedere 

leverancier te verklaren dat deze voldoet aan de sociale, 

economische en milieunormen die Wavin stelt. Daarnaast 

werkt Wavin met haar leveranciers aan de optimalisatie van 

transport en logistiek, om de CO2-uitstoot binnen deze keten 

te verminderen. 

Driven by the aim to be a responsible 
corporate citizen

we facilitate

Als prominent lid van The European Plastic Pipes and Fittings 

Association (TEPPFA), de Federatie Nederlandse Rubber 

en Kunststofindustrie (NRK), BureauLeiding en TOPBOUW 

draagt Wavin tevens bij aan de belangenbehartiging van de 

kunststofindustrie. 

Lokale initiatieven
Wavin participeert veelvuldig in lokale projecten door 

kennis, materialen of financiële middelen ter beschikking te 

stellen. Bijvoorbeeld ter verbetering van de infrastructuur, 

gezondheidszorg of onderwijsmogelijkheden. In Hardenberg 

(Overijssel) denkt Wavin mee over de mogelijkheden voor 

het oprichten van een technische hogeschool, gericht op de 

kunststofindustrie. Met een dergelijk onderwijsinstituut kan 

waardevolle kennis in de regio worden behouden. 

Ook als het gaat om het verminderen van de milieubelasting 

en energiebesparing toont Wavin zich actief. Samen met 

gemeentelijke overheden worden bijvoorbeeld projecten 

opgezet om restwarmte van fabrieken te benutten voor 

de lokale energievoorziening. Met dit brede spectrum aan 

initiatieven om de leefbaarheid in haar nabije omgeving te 

vergroten, zet Wavin de norm voor omliggende bedrijven.
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Business Unit Civils & Infrastructure

werken met ‘duurzame’ leveranciers. Door zich als zodanig te 

profileren en te bewijzen, dient Wavin een gemeenschappelijk 

belang. 

Rioleringsystemen
Voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 

van woningen en utiliteitsgebouwen produceert Wavin een 

complete range kunststof buizen, hulpstukken en systemen, 

waaronder de diverse kunststof inspectieputten uit de 

Tegra Familie. Hiermee faciliteert en stimuleert Wavin de 

verschuiving in het gebruik van traditionele materialen naar 

kunststof leidingsystemen. Kunststof heeft een levensduur 

van meer dan honderd jaar, is lekkagebestendig en licht van 

gewicht, wat leidt tot lagere transport- en installatiekosten. 

Een substantieel aandachtsgebied vormen de verbindingen 

tussen inpandige rioleringsystemen en hoofdleidingen. 

Wavin is Nederlands marktleider in grond-, weg- en 

waterbouw en infrastructuur. De Business Unit (BU) 

Civils & Infrastructure bedient de markt met onder-

grondse kunststof rioleringsystemen, gas-, water- en 

telecomvoorzieningen, industriële toepassingen en dé 

oplossing voor duurzaam watermanagement: Intesio. 

Wavin ontwikkelt innovatieve oplossingen die klanten 

helpen om zo efficiënt mogelijk om te springen met 

(schaarse) bronnen. Aan deze werkwijze ligt zowel een 

interne als externe motivatie ten grondslag. Wavin vindt 

het belangrijk om verantwoord met de omgeving om te 

gaan en hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarnaast 

ondersteunt Wavin haar klanten in het bereiken van hun 

duurzaamheidsdoelstellingen. Klanten en andere stakeholders 

worden door Europese en nationale wetgeving gestimuleerd te 

Kabelbescherming
Op het gebied van telecommunicatie speelt Wavin een 

belangrijke rol als leverancier van een breed assortiment 

kunststof buizen en hulpstukken ter bescherming van kabels. 

De mini-ducts Novomicro, Novonet, Novosplit en Novospace 

zijn specifiek ontwikkeld om glasvezelkabels te beschermen.  

Water & Gas
Voor de aanvoer van water biedt Wavin onder meer de Apollo 

waterleidingbuizen. Bij de productie van deze buizen wordt 

gebruikgemaakt van bi-axiale verstrekking, een door Wavin 

gepatenteerde techniek. Hierdoor is minder materiaal nodig 

en ontstaan lichtere, sterkere kunststof buizen. Bovendien 

zijn de Apollo-buizen volledig recyclebaar. Ook ten behoeve 

van gasdistributie beschikt Wavin over een breed assortiment 

oplossingen. Hiertoe behoort onder andere Wavin TS: een 

drielaagse kunststof buis, speciaal ontwikkeld voor toepassing 

bij sleufloze technieken. 

Watermanagement
Binnen de BU Civils & Infrastructure vormt watermanage-

ment hét groeisegment voor Wavin. Als gevolg van klimaat-

veranderingen, watertekorten en verstedelijking is dit 

wereldwijd een belangrijk onderwerp geworden. Met het 

intelligente Intesio-concept biedt Wavin een totaaloplossing 

voor de opvang, infiltratie en opslag van hemelwater. 

Providing essentials, that’s what we do

we connect
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we support
Wavin Nederland vervult een toppositie binnen het 

marktsegment Bouw & Installatie. Door dicht op de markt 

te opereren, is Wavin in staat haar aanbod continu aan 

te scherpen. Tekenend hiervoor is de ontwikkeling van 

Wavin als aanbieder van producten en systemen tot 

leverancier van intelligente totaaloplossingen, met een 

focus op duurzame ontwikkeling. 

De Business Unit Bouw & Installatie biedt oplossingen voor:

• Aanvoer van heet en koud leidingwater (Heet & Koud) 

• Binnenhuisafvoer

• Hemelwaterafvoer

• Oppervlakteverwarming en -koeling

• Elektrobescherming & mechanische ventilatie

Het brede assortiment aan innovatieve producten, systemen 

en totaaloplossingen maakt Wavin tot een belangrijke aan-

bieder in dit marktsegment. Klanten kunnen vertrouwen op 

de juiste oplossingen en ondersteuning door de technisch 

adviseurs van het Wavin Projectenbureau. Samen met de 

klant zoekt Wavin naar de meest gunstige toepassing, 

rekening houdend met de wensen en eisen op het gebied van 

duurzaamheid.

Toepassing Wavin QuickStream in ADO Den Haag Stadion

Business Unit Bouw & Installatie

A committed partner who 
thinks along  
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Business Unit Bouw & Installatie

Heet & Koud 
Traditionele leidingsystemen maken steeds vaker plaats 

voor kunststof leidingsystemen. Wavin speelt hierop in met 

onder andere de systemen Wavin Tigris (press-fit) en Wavin 

smartFIX (push-fit). Wavin smartFIX is het eerste volledig 

kunststof push-fitsysteem voor PE-X/AI-leidingen. Ook 

kunststof leidingen, fittingen en verdeelstukken behoren tot 

de productgroep Heet & Koud. 

Binnenhuisafvoer
Op het gebied van binnenhuisafvoer biedt Wavin leidingen, 

fittingen, sifons en hulpstukken, maar ook complete syste-

men, zoals het geluidsarme afvoersysteem Wavin AS. Uit 

onafhankelijke tests blijkt dat dit veruit het stilste kunststof 

leidingsysteem binnen dit marktsegment is. 

Hemelwaterafvoer
Wavin biedt een uitgebreid assortiment hemelwaterafvoer-

systemen. Variërend van traditionele afvoer tot het innovatieve 

Wavin QuickStream UV-systeem: een geïntegreerde oplossing 

voor snelle afvoer van dakhemelwater. Wavin adviseert en 

verzorgt het volledige ontwerp met behulp van zelfontwikkelde 

software. 

Oppervlakteverwarming en -koeling
Door strengere wetgeving groeit de vraag naar energie-

efficiënte gebouwen. Zo is op Europees niveau de Energy 

Performance Building Directive van kracht en gelden in vrijwel 

ieder land specifieke wetten. Met het klimaatsysteem Wavin 

Tempower® bewijst Wavin haar ambitie de markt te bedienen 

met eigentijdse oplossingen. Het systeem maakt voornamelijk 

gebruik van milieuvriendelijke bronnen en is daarmee hét 

antwoord op de vraag hoe grote oppervlaktes op een efficiënte 

manier gekoeld en verwarmd kunnen worden. Tegelijkertijd 

voldoet Wavin Tempower® aan hoge comfortstandaarden.

Elektrobescherming & mechanische 
ventilatie
Ter bescherming van elektriciteitskabels biedt Wavin 

passende oplossingen. Bijvoorbeeld de innovatieve, halo-

geenvrije ‘low friction’-buis, die zich kenmerkt door het 

grote installatiegemak en bij brand geen schadelijke stoffen 

produceert. Ook levert Wavin systemen voor mechanische 

ventilatie voor woningen en gebouwen.
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we care
Integrity and respect are our core business drivers
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het bedrijf. Daarnaast bedient Wavin haar klanten door continu 

te innoveren en oplossingen te bieden voor actuele issues, 

zoals watermanagement en duurzaam bouwen. Wavins 

intensieve ondersteuning in de vorm van adviezen, ontwerpen 

en berekeningen, blijkt voor hen eveneens van toegevoegde 

waarde. Bovendien dragen Wavins energiebesparende oplos-

singen bij aan een onderscheidende economische positie. 

Transparantie 
Wavin communiceert openlijk en intensief over haar 

inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Zo beschikt 

Wavin voor een groot aantal producten over Life Cycle 

Analyses (LCA’s). Hieruit blijkt wat het milieueffect van het 

Klimaatverandering, bevolkingsgroei en schaarser wor-

dende energiebronnen: ontwikkelingen die uiteindelijk 

hun weerslag hebben op iedereen. Wavin zoekt de balans 

tussen People, Planet & Profit; de drie speerpunten van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waar liggen 

kansen voor verbeteringen waar mens, milieu én eco-

nomie uiteindelijk baat bij hebben? 

People, Planet, Profit
In haar gehele bedrijfsvoering houdt Wavin rekening met de 

belangen van People, Planet & Profit. Personeelsbeleid staat 

hoog in het vaandel. Gemotiveerde medewerkers die zich 

thuis voelen bij Wavin zijn cruciaal voor de ontwikkeling van 

betreffende product is gedurende de totale levensfase. LCA’s 

blijken steeds vaker een bepalende factor in het keuzeproces 

van stakeholders. Daarnaast dwingen de LCA’s Wavin zich 

te blijven concentreren op innovatie en technologie om de 

milieueffecten van de producten verder terug te dringen. 

Ook de internationale richtlijnen ISO 14001 en ISO 26000 

en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) zijn 

instrumenten om de milieu- en maatschappelijke prestaties te 

monitoren, aan te scherpen en openbaar te maken.

Doelstellingen
Ondanks haar vergevorderde ontwikkeling omtrent Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen, streeft Wavin ernaar 

de lat hoger te leggen. Met gezamenlijke overtuiging en 

ambitieuze doelstellingen lukt dat. Een succesvol voorbeeld 

is de invoering van een officieel gecertificeerd MVO-mana-

gementsysteem. Een bevestiging van Wavins kennis en 

kunde én een drijfveer om de maatschappelijk verantwoorde 

activiteiten voort te zetten en nog beter te gaan presteren voor 

People, Planet & Profit. 

21we care

Realising synergies between people, planet and profit 

we pursue

Milieudoelstellingen 
2008 – 2015 

Energieverbruik  - 10%*

CO2-emissie  - 20%

Storten van afval  - 10%

Toepassing gerecyclede materialen  + 20%

Waterverbruik - 15%

* Percentages gelden per geproduceerde ton kunststof
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Focusing on the highest standards of 
business behavior

we promise

In 2010 bekroonde Kiwa Nederland Wavin met het 

gerenommeerde MVO-certificaat. Wavin is het eerste 

Nederlandse bedrijf met deze certificering. Het MVO-

certificaat is het resultaat van Wavins jarenlange 

duurzame ontwikkeling. 

Meerjarenplannen
Wavin werkt actief samen met landelijke, provinciale en 

gemeentelijke overheden. In 1989 werd het eerste convenant 

(meerjarenplan) met de overheid gesloten en sindsdien draait 

Wavin mee in diverse ‘duurzame’ overheidsprogramma’s. 

Het actuele – en inmiddels derde – meerjarenplan beslaat 

de periode van 2009 tot 2020. In dit plan zijn onder meer 

de gezamenlijke doelstellingen om energie te besparen 

vastgelegd. Samen met provincies investeert Wavin bijvoor-

beeld in oplossingen om het energieverbruik te reduceren. 

Ook op gemeentelijk niveau levert Wavin een bijdrage aan het 

behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

ISO-certificatie
Voor zowel haar eigen producten als processen streeft Wavin 

de hoogste kwaliteitsstandaarden na. Zo bezit Wavin het 

ISO 9001 kwaliteitscertificaat en dragen alle producten en 

systemen de keurmerken KOMO, KIWA, KEMA of Gastec QA. 

Tevens zijn alle vestigingen gecertificeerd volgens ISO 14001. 

Deze internationaal geaccepteerde norm betreft de kwaliteit 

van het milieumanagementsysteem. De ISO 26000 stelt 

richtlijnen om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 

te bedden in de organisatiestructuur. Wavin heeft zich volledig 

geconformeerd aan deze richtlijnen. Op basis van ISO 26000 

vindt geen certificatie plaats. De norm heeft echter gediend als 

belangrijke opmaat tot het behalen van het MVO-certificaat. 

GRI-rapport 2009
Voor de duurzaamheidsverslaglegging gebruikt Wavin 

sinds 2009 de richtlijnen van de netwerkorganisatie Global 

Reporting Initiative (GRI). Het betreft richtlijnen voor de 

rapportage van zowel financiële, maatschappelijke als 

milieuprestaties. In het GRI-rapport 2009 heeft Wavin per 

prestatie-indicator haar managementbenadering uiteengezet. 

Daarmee werd een certificaat op niveau B (op een schaal 

van C tot A+) behaald. De komende jaren zet Wavin alles op 

alles om een nog hoger level te bereiken. Vooralsnog is Wavin 

in Nederland een van de weinige grote toeleveranciers van 

bouwmaterialen die beschikt over een GRI-certificaat. 

Het GRI-rapport is online te raadplegen: www.wavin.nl/mvo.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder is een internationaal toepasbare 

(vrijwillige) certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. De ‘ladder’ omvat 33 prestatie-indicatoren, 

verdeeld over de principes People, Planet & Profit. 

De MVO Prestatieladder is ontstaan vanuit diverse duur-

zaamheidsinitiatieven, waaronder de richtlijnen ISO 9001, 

ISO 26000 en GRI. Gezien Wavins succesvolle prestaties 

op genoemde gebieden, was het beklimmen van de MVO 

Prestatieladder een logische vervolgstap. Het behaalde MVO-

certificaat getuigt ervan dat Wavin de op een na hoogste 

trede van de MVO Prestatieladder heeft bereikt: niveau 4. 

Dit betekent dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

stevig is verankerd in elk deel van de organisatie; het heeft 

geleid tot een MVO-managementsysteem. In de toekomst 

zal Wavin zich structureel blijven concentreren op duurzame 

ontwikkeling. 
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Focus op innovatie 

Innovatie is een van Wavins speerpunten. Het streven is 

jaarlijks minimaal vijftien procent van de omzet te halen 

uit producten die maximaal vijf jaar op de markt zijn. 

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de afdeling 

Technology & Innovation (T&I): het Research & Development-

centrum van Wavin. De T&I-medewerkers onderzoeken de 

innovatiemogelijkheden in de gehele keten. Zij werken nauw 

for profit
samen met de Business Units en productielocaties. Bij de 

uitwerking van nieuwe ideeën en concepten maakt Wavin 

tevens actief gebruik van de kennis van stakeholders, zoals 

klanten, investeerders, architecten, technische universiteiten 

en hogescholen. Intesio en Wavin Tempower® zijn hiervan 

recente voorbeelden.

Recycling 

Recycling vormt een centraal thema binnen de kunst-

stofindustrie. Door de toepassing van gerecycled kunststof 

is minder nieuw materiaal nodig en kan de afvalproductie 

worden beperkt. Wavin is hierin een van de leidende partijen. 

Wavin streeft ernaar in 2015 twintig procent meer gerecycled 

materiaal te gebruiken ten opzichte van 2008. 

Via het Buis Inzamel Systeem (BIS) worden op bouwterreinen 

in heel Nederland gebroken pvc-buizen ingezameld, die 

worden verwerkt in recyclingfabriek De Hoeve te Hardenberg. 

De fabriek is een joint venture van Wavin. Het gerecyclede 

materiaal wordt toegepast in nieuwe producten, bijvoorbeeld 

in de tussenlaag van de veelgebruikte afvoerbuizen Ultra 3. 

Vanwege de milieuvriendelijke eigenschappen beveelt het 

Ministerie van VROM deze buizen aan in het Nationaal Pakket 

Duurzaam Bouwen. Ook gemeenten en andere opdrachtgevers 

schrijven Ultra 3 om deze reden bewust voor.
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Een greep uit Wavins inspanningen voor People, Planet & Profit

for people

drinkwater. In 2008 werd een programma gestart in drie 

verafgelegen provincies van Papoea-Nieuw-Guinea: Eastern 

Highlands, Western Highlands en Chimbu. Dit project omvat de 

reparatie en aanleg van waterdistributiesystemen en sanitaire 

voorzieningen bij 30 gezondheidscentra en 30 scholen in 20 

dorpen. Dit geeft 5.000 schoolkinderen en 3.000 dorpelingen 

uitzicht op een beter bestaan.

Meer informatie: www.providingessentialsforchildren.com.

‘Providing essentials’ in 
ontwikkelingslanden
Gesterkt door de slogan ‘Providing Essentials for Children’ 

ontwikkelt Wavin samen met UNICEF Nederland en Aqua for 

All sanitatie- en drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. 

Wavin steunt UNICEF niet alleen financieel, maar ook met 

kennis en materialen. Medewerkers organiseren regelmatig 

fondsenwervende acties voor UNICEF. Sinds de start in 2005 

heeft het partnership al tot prachtige resultaten geleid in 

bijvoorbeeld Mali (Afrika) en Papoea-Nieuw-Guinea. 

In de regio Gao in Mali hebben nu 32.000 kinderen op 75 

scholen toegang tot sanitaire voorzieningen en schoon 

thema

familie 15

Wavin steunt UNICEF niet alleen met geld, maar ook met kennis 
en materialen, wat de samenwerking uniek maakt. Medewerkers 
van Wavin in Nederland en daarbuiten organiseren regelmatig 
fondsenwervende acties voor UNICEF. Sinds de start in 2005 heeft 
het partnership al tot prachtige resultaten geleid in Mali (Afrika) en 
Papoea-Nieuw-Guinea. 

In de regio Gao in Mali hebben nu 32.000 kinderen op 75 scholen 
toegang tot sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater.  
In 2008 zijn we gestart met een programma in drie verafgelegen 
provincies van Papoea-Nieuw-Guinea: Eastern Highlands, 
Western Highlands en Chimbu. Dit project behelst de reparatie en 
aanleg van waterdistributiesystemen en sanitaire voorzieningen 
bij 30 gezondheidscentra en 30 scholen in 20 dorpen. Dit 
geeft 5.000 schoolkinderen en 3.000 dorpelingen uitzicht op  
een beter bestaan. Meer informatie over dit project vindt u op  
www.providingessentialsforchildren.com.

Gé Harmsen van Wavin en Gemma Bennink van UNICEF op werkbezoek 
bij de Miunde Primary School in Chimbu, Papoea-Nieuw-Guinea

Wavin helpt kinderen 
in Mali en Papoea-Nieuw-Guinea

Wavin, UNICEF Nederland en Aqua for All hebben recent hun samenwerking hernieuwd. Gesterkt door de slogan 

‘Providing Essentials for Children’ zullen we ook de komende drie jaar drinkwater en sanitatieprojecten ontwikkelen 

voor kinderen in ontwikkelingslanden.
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‘Groen’ investeren
Wavin investeert in oplossingen om het verbruik van grond-

stoffen, energie en water terug te dringen. Zo wordt van iedere 

machine op de productielocaties de CO2-uitstoot gemonitord. 

Is de energieconsumptie van machines onevenredig hoog, 

dan wordt geïnvesteerd in nieuwe, energiezuinige machines. 

Wavin investeert tevens in het gebruik van alternatieve 

energiebronnen. Een voorbeeld hiervan is het uitgebreide 

warmte-koude-opslagsysteem op het fabrieksterrein in 

Hardenberg.

for planet
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Technological excellence is the key to being sustainable 
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Net zoals de markt zich blijft ontwikkelen, blijft Wavins 

afdeling Technology & Innovation zich focussen op 

de ontwikkeling van nieuwe concepten. De systemen 

Intesio en Wavin Tempower® zijn recente voorbeelden 

van Wavins innovatiekracht. Het zijn oplossingen voor 

actuele issues, zoals duurzaam watermanagement en 

oppervlakteverwarming en -koeling. Oplossingen die ook 

de duurzame ontwikkeling van Wavins klanten ten goede 

komen. 

Intesio: duurzaam watermanagement  
Klimaatverandering, verstedelijking en nieuwe wetgeving 

maken watermanagement wereldwijd tot een steeds 

belangrijker onderwerp. Met het innovatieve totaalconcept 

Intesio biedt Wavin een oplossing voor het afvoeren, tijdelijk 

opslaan, zuiveren en infiltreren van hemelwater. 

Waarom hemelwater afvoeren via het riool, als het ook 

direct kan worden teruggegeven aan de natuur? Vanuit deze 

gedachte is Intesio ontstaan. Het systeem verwerkt elke 

regendruppel vanaf het dak tot in de grond. Het hemelwater 

wordt afgekoppeld, waar nodig gefilterd, en opgevangen in 

ondergrondse infiltratie-units. Deze bestaan uit recyclebare 

kunststof infiltratiekratten met een levensduur van tientallen 

jaren. Via de units wordt het hemelwater geïnfiltreerd en 

de natuurlijke kringloop gesloten. Intesio leidt enerzijds 
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Innovation: the practice of what we preach

we innovate
tot energie- en kostenbesparing met betrekking tot water-

transport en -zuivering, anderzijds is het een innovatieve 

manier om grondwaterstanden te reguleren.

Maatwerk
Om oplossingen op maat te kunnen ontwerpen, omvat 

Intesio een compleet productportfolio. Per project bepalen de 

Intesio-professionals de ideale samenstelling. Daarbij wordt 

rekening gehouden met lokale factoren, zoals de intensiteit 

van de bebouwing, grondwaterstanden, grondsoort, mate 

van vervuiling en regenintensiteit. Het systeem is eenvoudig 

te onderhouden en alle afzonderlijke producten kennen een 

lange levensduur. Bovendien verleent Wavin een unieke 

garantie van vijftien jaar op de toegepaste producten en het 

functioneren van het Intesio-ontwerp. 
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Wavin Tempower®: 
oppervlakteverwarming en -koeling
Wavin Tempower® sluit aan bij de vraag naar duurzame 

klimaatsystemen. Met Wavin Tempower® kunnen grote 

ruimtes – bijvoorbeeld in kantoren of ziekenhuizen – efficiënt 

worden gekoeld én verwarmd. Ook is het geschikt voor de 

woningbouw. Het systeem wordt geïntegreerd in plafonds, 

wanden of vloeren en maakt traditionele systemen, zoals 

radiatoren en airco’s, overbodig. In combinatie met de vele 

afwerkingsmogelijkheden geeft dit architecten maximale 

vrijheid in ontwerp. Om een optimale werking van het systeem 

te bewerkstelligen, staat Wavin haar klanten bij met deskundig 

advies en berekeningen. 

Energie-efficiënt 
Wavin Tempower® werkt met relatief lage temperaturen 

in vergelijking tot conventionele systemen. Water wordt 

rondgepompt door kunststof leidingen. Door verhoging of 

verlaging van de watertemperatuur met slechts enkele graden 

kan snel de gewenste temperatuur in de ruimte worden 

bereikt. Vanwege het lage energieverbruik leent Wavin 

Tempower® zich uitstekend voor het gebruik van alternatieve 

bronnen, zoals solarenergie, aardwarmte en restwarmte. De 

energieoverdracht vindt plaats via straling: uiterst efficiënt én 

goed voor een comfortabel binnenklimaat. 

Ook in het kader van ‘duurzaam bouwen’ levert Wavin 

Tempower® een positieve bijdrage. Gebouwen die zijn 

uitgerust met dit klimaatsysteem kunnen rekenen op een 

hogere duurzaamheidsclassificatie volgens internationale 

energieprestatienormen, zoals de Amerikaanse LEED en de 

Britse BREEAM. En daar plukken stakeholders uiteindelijk de 

vruchten van.

Meer informatie en referentieprojecten
www.wavin.nl/intesio

www.wavin.nl/tempower
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Als marktleider moet Wavin ook op het gebied van duurzaamheid een toonaangevende rol spelen.

Hiervoor werkte de bedrijvengroep in 2008 een duurzaamheidsbeleid uit voor de jaren 2008 tot 2015,

met ambitieuze, meetbare doelstellingen. In het crisisjaar 2009 verloor Wavin de duurzaamheid

ondanks de terugval in de productiehoeveelheid niet uit het oog en boekte het een goede vooruitgang.

In vergelijking met het voorafgaande jaar zijn het energieverbruik met 2,2 % en de CO2-uitstoot met

2,3 % per geproduceerde ton gedaald. Het gebruik van recyclingmateriaal is over de hele groep met

7,6 % gestegen.

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste milieu-indicatoren.

1. Milieudoelstellingen
Resultaat

2009
Verbetering 
2008-2009

Doel
2008-2015

Doel
2015

Verlaging van het energieverbruik 3.7 GJ/ton

437 kg/ton

6.6 kg/ton

79.5 kg/ton 7.6% +20% 86.4 kg/ton

1.5 m3/ton 3.1% -15% 1.3 m3/ton

-2.2%

-2.3%

-8.4%

-10%

-20%

-10%

3.3 GJ/ton

347 kg/ton

6.4 kg/ton

Verlaging van de CO2-uitstoot

Vermindering van het stortafval

Meer gebruikmaking van
recyclingproducten

Minder waterverbruik

Direct energieverbruik
(GJ) 2006 2007 2008 2009

Stookolie 42.893

879.798

0

40.875

668.055

0

34.646

593.102

0

28.744

476.389

0

Aardgas

Brandstoffen

3. Direct energieverbruik

Indirect energieverbruik
2006 2007 2008 2009

Elektriciteit (MWh) 358.744

1.291.477

361.634

1.301.880

359.848

1.295.453

307.304

1.106.292Elektriciteit (GJ)

4. Indirect energieverbruik

Een uittreksel uit het Wavin GRI Report 2009

Cijfers over duurzaamheid
2009

2. Gebruikmaking van recyclingproducten

53.132

2006 2007 2008 2009

5.860

26.760

9.951

50.561

6.469

26.850

13.474

49.453
37.573

3.337
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Recyclingmateriaal uit eigen productie 

Recyclingmateriaal bijgekocht

Productievolume

Recyclingmateriaal uit buisafval van klanten

Recyclingmateriaal uit andere kunststofproducten
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6. Waterhoeveelheid gerecycled/opnieuw gebruikt
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Andere uitstoot
(ton CO2/geproduceerde ton) 2006 2007 2008 2009

Zwaveldioxide (SO2) 1.149

460

23

13

1.161

477

26

16

1.153

471

26

16

983

392

21

13

Stikstofoxide (Nox)

Stofemissie

Vluchtige organische
verbindingen (FOV)

11. Andere uitstoot

Relatieve CO2-uitstoot (ton
CO2/geproduceerde ton) 2006 2007 2008 2009

Elektriciteit 0.2500

0.1671

0.0000

0.2686

0.1381

0.0250

0.2797

0.1217

0.0275

0.2787

0.1174

0.0270

Brandstoffen

Brandstoffen

8. Relatieve CO2-uitstoot

Relatieve uitstoot
(ton CO2/geproduceerde ton) 2006 2007 2008 2009

Externe logistiek 0.0159

0.0000

0.0003

0.0160

0.0017

0.0003

0.0151

0.0013

0.0004

0.0148

0.0009

0.0005

Zakenreizen

Andere

10. Relatieve uitstoot
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7. Uitstoot van broeikasgassen
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Directe CO2-uitstoot

Andere indirecte

Indirecte CO2-uitstoot

Productievolume
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9. Andere relevante indirecte uitstoot van broeikasgassen
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Externe logistiek
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Productie totaal
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12. Waterlozingen
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In de riolering In de natuurlijke waterkringloop Productievolume

5.6135.120

3.8364.260

5.363 5.694
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13. Afvalverwijdering
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Recyclingmateriaal 
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