
 

Van der Windt Verpakking BV

MVO  
Het MVO beleid is bij Van der Windt volledig geïntegreerd in haar bedrijfsvoering. Dit doen wij aan 
de hand van de internationale richtlijn ISO 26000. ISO 26000 helpt ons bij het bepalen van een 
heldere MVO-focus.  
Bedrijven en consumenten verwachten een duidelijk en eerlijk verhaal. Ook als het gaat om de 
herkomst van verpakkingen. Verantwoordelijkheid nemen gaat samen met verantwoording afleggen. 
Daarom weten medewerkers, klanten en andere belanghebbenden precies wat ze van ons kunnen 
verwachten. Naast een helder verhaal willen wij vooral ook andere bedrijven inspireren met onze 
MVO-visie en -strategie. Samenwerken is hierbij essentieel.” 
 
BSCI    
“Belangrijke thema’s binnen onze bedrijfsvoering zijn arbeidsomstandigheden, mensenrechten, 
milieu en eerlijk zakendoen. Wij zetten ons actief in om onze milieuprestaties te verbeteren en wij 
hechten veel waarde aan goed werkgeverschap. Van onze toeleveranciers vragen wij dezelfde 
garanties. Daarom zijn wij onder meer aangesloten bij BSCI, een internationale gedragscode gericht 
op het verbeteren van arbeidsomstandigheden.” 

Milieu 
“Wij ondernemen verschillende activiteiten om onze impact op de omgeving te minimaliseren. 
Hierbij richten wij ons zowel op onze bedrijfsvoering als op de producten die wij verkopen. Op dit 
moment werken wij bijvoorbeeld aan een slimmere energiehuishouding conform MJA. Wij nemen 
bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van afvalscheiding en duurzaam transport. Zo streven wij 
naar een maximale beladingsgraad van onze vrachtwagens. Dit is uiteindelijk ook direct in het 
voordeel van onze klanten.”  

Voedselveiligheid  
“Voor wat betreft onze producten staat transparantie over de herkomst en de gebruikte materialen 
centraal. Zeker in het kader van voedselveiligheid is het belangrijk om te weten hoe de verpakking is 
samengesteld. Wij beschikken over een eigen kwaliteitsdienst en een geavanceerd 
onderzoekscentrum The LCA Centre. Onze medewerkers kennen alle regels en richtlijnen waaraan 
verpakkingen moeten voldoen en zijn op de hoogte van de eisen bij certificering en voedselveiligheid. 
Ons bedrijf heeft zelf ook de benodigde certificaten, waaronder BRC-IOP, FSC, ISO 9001-2008 en ISO 
14001. Klanten zijn met Van der Windt verzekerd van een betrouwbare leverancier en kwalitatief 
hoogwaardige producten.” 
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 The LCA Centre  
Packaging Life Cycle Assessment  

The LCA Centre is een initiatief van PACOMBI GROUP (waar Van der Windt Verpakking BV  
onderdeel van uitmaakt) . Hier onderzoeken wij de samenstelling en de fysieke en mechanische 
eigenschappen van verpakkingen en disposables. Met deze informatie helpen wij klanten om 
verantwoorde keuzes te maken aangaande hun verpakkingsassortiment en helpen wij bij het 
formuleren van verdedigbare milieuclaims.  

Life Cycle Assessment  
Om de milieu-impact van verpakkingen en disposables te bepalen werken wij volgens de LCA 
methode. Hierbij kijken wij naar de verbruikte grondstoffen, de verbruikte energie, het 
geproduceerde afval en de emissies die in het milieu terechtkomen, gedurende alle stadia van de 
levenscyclus van een product. Van grondstofwinning tot aan de afvalverwerking en/of recycling.  

Erkende methode  
De Europese Commissie stelt dat een Life Cycle Assessment (LCA) op dit moment het beste 
instrument is voor het bepalen van de milieu-impact van producten. De LCA methode is tot stand 
gekomen in samenwerking met academische partners in binnen- en buitenland en op basis van onze 
jarenlange ervaring in de verpakkingsbranche. De methode voldoet aan alle relevante internationale 
(ISO) normen.  

Eco-innovatie  
Inzicht in de milieu-impact helpt ons en onze klanten om op zoek te gaan naar 
verpakkingsalternatieven met een lagere impact. Wij geloven in het concept van eco-innovatie: het 
ontwikkelen van producten en diensten die economisch interessant zijn en gelijktijdig een bijdrage 
leveren aan de reductie van de milieu-impact.  

Maatschappelijk belang 
Bedrijven werken voornamelijk samen met The LCA Centre vanuit een maatschappelijk belang. De 
inzet is immers, om de milieubelasting te reduceren. Als een bedrijf bijvoorbeeld overweegt om over 
te stappen van glas naar plastic als verpakkingsmateriaal, dan kan The LCA Centre onderzoek doen 
naar de milieu-effecten van die overgang.  

Financiële voordelen  
Daarnaast helpt The LCA Centre ook bij het ontwikkelen van innovatieve verpakkingsoplossingen, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe, verrassende verpakkingsmaterialen. Innovatie is 
belangrijk om je als bedrijf te kunnen (blijven) onderscheiden. Met onze innovatieve verpakkingen 
helpen wij klanten, om hun marktaandeel te vergroten. Daarnaast kan een alternatieve verpakking 
ook direct een financiële winst opleveren. Bijvoorbeeld wanneer uit het onderzoek blijkt, dat er 
minder materiaal nodig is voor de verpakking, zonder dat je hierbij inlevert op kwaliteit.  

Stop wasting, start saving. Kijk voor meer informatie op www.thelcacentre.com.  

 


