
VERKLARING MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

 

Inleiding 

Deze MVO verklaring is opgesteld door Metaalketen Hengelo. Metaalketen is een 

technische groothandel met ca. 25 medewerkers in Hengelo. Zij richt zich met name op 

de industrie met als klanten machinefabrieken, constructiebedrijven, apparatenbouw, 

carrosseriebedrijven en gevelbouw. Als dienstverlener in de branche staan wij midden 

in de maatschappij. Het creëren van een servicegerichte omgeving en het aanbiedingen 

van gedegen materiaaloplossingen is hetgeen waar Metaalketen zich op richt. 

 

De MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden 

van onze organisatie.  

 

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het 

omschrijven van het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij MVO kiest 

Metaalketen voor de best beschikbare materiaal oplossing die realiseerbaar is tegen een 

redelijke kostprijs. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen Mensen, Aarde 

(Duurzaamheid) en Winst (continuïteit); oftewel People, Planet en Profit . 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen 

onze bedrijfsvoering en cultuur. MVO betekent voor Metaalketen streven naar een 

balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van 

de medewerkers en de maatschappij. Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze 

verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten, 

leveranciers en andere stakeholders. 

 

Metaalketen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Metaalketen maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier 

om met haar mensen, klanten, leverancier en omgeving. Metaalketen respecteert en 

handelt conform de wet en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. 

Metaalketen heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie en 

het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere 

belanghebbenden (stakeholders). 

 

Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven 

onze medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen 

waarborgen en wij investeren veel in kwaliteit en efficiency voor alle partijen. 

Metaalketen stelt hoge eisen aan het kwaliteitsmanagement. Momenteel zijn wij bezig 

met het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat. De verwachting is dat wij dit medio 

2016 hebben behaald. Niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de 

samenleving als geheel, het milieu, hebben naast het behalen van winst een centrale plek 

binnen onze organisatie.  

 

Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige 

werkomgeving te creëren. Goed toegepaste veiligheids en Arboregels zijn in het belang 

van onze organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Voor Metaalketen is een 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en getoetst. 


