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MISSIE 
 

Het doel van VDL Wientjes Emmen is continuïteit op lange termijn teneinde een zo groot mogelijke 
zekerheid te bieden aan werknemers, kapitaalverschaffers, afnemers en leveranciers. Deze 
doelstelling is te realiseren door jaarlijks voldoende rendement te maken. Door middel van een 
Contextanalyse worden periodiek risico’s en kansen in kaart gebracht en waar nodig de 
doelstellingen bijgesteld. Bij het verbeteren van rendement en resultaat worden een aantal 
kernpunten en uitgangspunten in het oog gehouden. De belangrijkste kernpunten zijn: 

 
Klanten: 

 VDL Wientjes Emmen is een leverancier van hoogwaardige kunststof producten aan industriële 
afnemers. 

 VDL Wientjes Emmen streeft ernaar klantenwensen ten aanzien van logistiek zo goed mogelijk in 
te passen. (Verpakking, kan ban, communicatie, etc.). 

 VDL Wientjes Emmen zal daarnaast continu blijven streven naar verbetering van haar kwaliteit 
van zowel de producten als ook de processen.  

 
Personeel: 

 Gezondheid, welzijn en veiligheid van het personeel is een belangrijk aandachtspunt bij alle 
beslismomenten. 

 Ten aanzien van discriminatie, kinderarbeid, mensenrechten en gedwongen werkzaamheden 
werken wij volgens het Nederlands en Europees recht. Deze onderwerpen worden bij ons met 
grote zorg bewaakt. 

 
Leveranciers: 

 Bij selectie van leveranciers worden innovatie en flexibiliteit als belangrijk beschouwd. 
Milieuaspecten en het milieubeleid van leveranciers zijn belangrijke criteria bij het selecteren en/of 
beoordelen van leveranciers. 

 Ten aanzien van discriminatie, kinderarbeid, mensenrechten en gedwongen werkzaamheden 
worden onze leveranciers gescreend volgens het ter plaatse geldende recht. Daarboven gelden 
onze eigen normen en waarden die ook zwaar wegen bij de beoordeling van genoemde punten. 

 

Technieken: 

 VDL Wientjes Emmen streeft ernaar in de verwerkingstechnieken die zij beheerst een dusdanige 
positie te verkrijgen en/of te behouden, dat van wezenlijke invloed op de markt sprake is. 

 VDL Wientjes Emmen is constant alert op mogelijkheden om met nieuwe technieken in 
vergelijkbare markten de continuïteit op langere termijn te waarborgen. 
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Innovatie: 

 VDL Wientjes Emmen streeft ernaar zich in de toeleveringsmarkt voor hoogwaardige 
kunststofproducten te onderscheiden door innovatief denken (co-maker, co-designer, systeem-
leverancier), kwaliteit en flexibiliteit. 

 
Efficiency: 

 VDL Wientjes Emmen zal continu blijven streven naar product- en productie-optimalisatie 
teneinde haar positie in de markt te kunnen handhaven en uitbouwen. 
 

Milieu: 

 VDL Wientjes Emmen houdt in haar beleid rekening met de voor VDL Wientjes Emmen relevante 
milieu aspecten. Dit betekent dat vanaf het ontwerp van het product tot en met de daadwerkelijke 
productie, verpakking en transport gestreefd wordt naar een zo optimaal mogelijk milieubeheer. 

 VDL Wientjes Emmen streeft er naar om op een voor het milieu verantwoordelijke wijze te werken. 
De in de milieuwetten vervatte regels geven het kader aan, waarbinnen zal worden gewerkt. Onze 
verantwoordelijkheid voor het milieu brengt met zich mee dat verdergaande maatregelen worden en 
zijn getroffen. 

 VDL Wientjes Emmen zal het gebruik van toxische stoffen zoveel mogelijk voorkomen. Indien 
verwerking van toxische stoffen niet te vermijden is, zullen de noodzakelijke maatregelen ter 
bescherming van milieu en medewerkers worden genomen. 

 
 
Wettelijke vereisten: 

 VDL Wientjes Emmen zal de vigerende milieuvergunning en Besluiten periodiek monitoren. Bij 
veranderende wet- en regelgeving wordt pro-actief gehandeld. 

 
Omgeving: 

 VDL Wientjes Emmen ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een integraal 
onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden 
meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken. In 
onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij vier deelgebieden: 
medewerkers, producten & productieprocessen, leveranciers en maatschappij. 

 
In het jaarplan worden de jaardoelstellingen en bijbehorende acties jaarlijks vastgelegd. Dit jaarplan 
bestaat in ieder geval uit de in deze missie genoemde aandachtspunten en is de basis voor door te 
voeren verbeteringen / aanpassingen welke onder andere in de contextanalyse worden bepaald. 
Voortgangsbewaking vindt plaats tijdens de periodieke managementreview. 
 


