
 

Directieverklaring MVO 
 
De directie van PIBLW-Reïntegratie BV  verklaart hierbij dat zij maatregelen 
heeft getroffen  bewust  maatschappelijk verantwoord  te ondernemen en daar-
mee onder  andere de  belasting van het milieu tot een minimum te beperken. 

 
Dit houdt onder andere in dat: 

 
 PIBLW-Reïntegratie  zich op de hoogte heeft gesteld van en voldoet aan de 

voor het bedrijf/ de organisatie relevante wet- en regelgeving. Zo nodig 
zijn vergunningen, risico inventarisatie(s), beheersplannen, actuele log-

boeken en dergelijke aanwezig; 
 De directie zorg draagt voor het mogelijk maken van het wederzijds inspi-

reren van alle medewerkers als het gaat mens & milieu; 

 PIBLW-Reïntegratie maatschappelijke projecten ondersteunt; 
 PIBLW-Reïntegratie zelf activiteiten ontplooit ter ondersteuning van maat-

schappelijk nuttige initiatieven; 
 PIBLW-Reïntegratie zelf maatschappelijk nuttige activiteiten ontplooit voor 

mensen die hieraan behoefte hebben (actief of consumptief) 

 PIBLW-Reïntegratie activiteiten ontplooit die een directe bijdrage leveren 
aan de mileiuproblematiek, oa. kringloopactiviteiten 

 De directie toeziet op een eerlijke manier van samenwerken; 
 De directie de bedrijfsvoering zo heeft ingericht dat onnodige belasting van 

het milieu wordt voorkomen, onder andere door te streven naar een ‘pa-

perless  office’ (digitale dossiers), het mogelijk maken van toegang tot de 
relevante documenten vanaf elke plaats in de wereld waardoor onnodig 

printen en gebruik van USB-sticks wordt voorkomen en wanneer mogelijk 
ook vanaf de thuiswerkplek kan worden gewerkt, hergebruik van materia-
len te stimuleren en te kiezen voor duurzame materialen bij de inkoop; 

 Het inzetten van personeel op een duurzame manier, waarbij ook de mens 
met beperkingen kansen worden geboden. 

 
Waarom doet PIBLW-Reïntegratie dit? 

 
PIBLW-Reïntegratie  ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een van-

zelfsprekendheid binnen  de bedrijfsvoering en cultuur. Als zakelijk dienstverle-
ner op het gebied van re-integratie, (sociale) activering en inburgering staat  
PIBLW midden in de maatschappij.  

De mens en haar ontwikkeling staan centraal in ons bedrijf: het is onze core-
business, onze passie én verantwoordelijkheid. Wij streven naar een eerlijke on-

dersteuning en begeleiding van de ontwikkeling van kansarme groepen en indivi-
duen in de samenleving, hier en elders. 
Werken vanuit de drie-eenheid people-planet-profit is voor PIBLW dan ook lo-

gisch. PIBLW-Reïntegatie neemt MVO serieus en draagt dat ook uit, naar haar 
personeel, haar klanten én haar opdrachtgevers! 

 
Peter van den Kieboom, 
Directeur. 


