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Voor het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO beleid op
MVO indicatoren in samenspraak met stakeholders in de
technical area (Bouw en sector Construction) vanwege
Het aanbrengen van buitengevelisolatie systemen, lichte scheidingswanden, stukadoorswerk, plafond- en
wandbespuiting en (giet)dekvloeren.
door Lloyd’s Register Quality Assurance is geëvalueerd en voldoet aan de eisen van:

MVO Prestatieladder Niveau 3Conform MVO Prestatieladder Certificatienorm (versie 2013), praktische
toepassing van
ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is geregistreerd op
www.mvoprestatieladder.nl
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>> Verdieping van de MVO indicatoren naarmate het niveau toeneemt >>
>> Specifiek niveau >>
>> Algemeen haalbaar voor de branche: Niveau-3 >>
Certificatienorm
MVO
Prestatieladder

Opstap Niveau-1
1 jaar geldig

Opstap Niveau-2
1 jaar geldig

Niveau-3
3 jaar geldig

Niveau-4
3 jaar geldig

Niveau-5

3 jaar geldig

De MVO Prestatieladder bestaat uit 5 Niveaus, Opstap Niveaus-1 en -2, Algemeen haalbaar Niveau-3 en Specifieke onderscheidende Niveaus-4 en -5. De beoordeling is
gebaseerd op de MVO Prestatieladder certificatienorm en de certificatie procedures van Lloyd’s Register Nederland B.V. De aanpak, uitgangspunten, resultaten en
conclusies van deze beoordeling zijn vastgelegd in een separaat rapport waarin opgenomen de resultaten en onderbouwing voor het behaalde Niveau. Wij zijn, binnen de
hierboven aangegeven grenzen, tot dit oordeel gekomen op basis van de Certificatie criteria, gesprekken met betrokken medewerkers en onderzoek van data en
informatie. De gekozen grenzen en aangeleverde data en informatie (inclusief de portfolio) blijven de volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde onderneming(en).
Het behaalde Niveau wordt door middel van jaarlijkse onderzoeken vastgesteld of herbevestigd.
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