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 | Wie zijn we en wat doen we

 | Van Doorn Dakspecialist en MVO

 | Social Return: Barbara en Mohcien

• Omzet ruim 8 miljoen per jaar

• 77 FTE verdeeld over twee vestigingen, in Rilland (Zeeland) en Veldhoven (Noord-Brabant)

• Actief in heel Nederland

• Jarenlange ervaring in bitumineuze en kunststof daken, valbeveiliging en onderhoud

• Volledig onderhoud en beheer van daken

• Compleet beheer van daken in raamovereenkomsten, voor o.a. BASF, Stadlander en Sabic

MVO, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men. Een relatief nieuw begrip in het bedrijfsleven. 
Steeds meer ondernemingen ‘doen aan MVO’. Maar 
was dat vroeger anders dan? Nee, of tenminste, niet 
helemaal. Zo maken wij bij Van Doorn al jaren gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout. Tevens hebben wij 
reeds een hoop groendaken opgeleverd. Of zetten wij 
ons ervoor in, dat onze dakdekkers werken met het 
modernste materiaal en altijd conform de huidige en 
strengste veiligheidseisen. Daarnaast hebben wij voor 
een afgekeurde dakdekker, vervangend werk gevon-
den in ons magazijn. Allemaal voorbeelden van MVO; 
goed voor het milieu en goed voor de maatschappij. 

In 2015 werd de samenwerking tussen Van Doorn 
Dakspecialist en woningbouwcorporatie Stadlander 
beklonken. Wij beheren op basis van een SLA al hun 
daken in de regio Bergen op Zoom, van kleine repara-
ties tot groot onderhoud. Een van de voorwaarden, een 
van de KPI’s, voor een succesvolle samenwerking is 
onze actieve inzet m.b.t. MVO. Wij zullen daarvoor jaar-
lijks initiatieven ontplooien en in combinatie met onze 
reeds bestaande duurzame maatregelen, zien wij de 
toekomst maatschappelijk verantwoord in!

Beheer van talloze daken voor een woningcorporatie 
betekent een hoop werk en administratie om alles in 
kaart te brengen. Een hoop werk waarbij extra hulp 
geen overbodige luxe is. Daarom verwelkomden wij in 
april onze nieuwe collega’s Barbara en Mohcien. Bar-
bara en Mohcien waren al langer werkeloos en naarstig 
op zoek naar een nieuwe uitdaging.   

We zijn nu een bijna een jaar verder en we hebben Bar-
bara aan het werk op ons kantoor. Mohcien heeft voor 
ons een tijdje op het dak gestaan, maar besloot eind 
augustus voor een nieuwe en andere uitdaging te gaan. 
Inmiddels hebben we de administratie een eind op orde 
en daarnaast hebben we ook een prachtige Social 
Return on Investment, kortweg SROI, gegenereerd. 



 | Maatschappelijke initiatieven

Met ingang van 2016 verwerken wij onze inkoop- en 
verkoopfacturen digitaal. Waar we in de jaren daarvoor 
vele ordners met nog veel meer papier vulden, slaan 
we nu vele bytes aan informatie op onze server op. 
Omdat we per jaar een andere kleur papier gebruikten, 
hadden wij van de laatste paar jaren nog een aantal 
pakken geel en blauw papier liggen. Een andere part-
ner van Samen in de Regio, Algemene School Oost te 
Bergen op Zoom, zocht juist een lading papier t.b.v. 
een aantal komende knutseldagen. Zodoende konden 
wij hen blij maken met maar liefst 10.000 vellen papier. 
Leuk bijkomend detail is dat de kleuren blauw en geel 
ook de kleuren van de school zijn.

Een ander leuk voorbeeld waarin wij als bedrijf iets kon-
den betekenen, was voor Basisschool De Krabbenkooi 
te Bergen op Zoom. In het traject om een van onze 
werknemers na een ziekteperiode weer aan de slag te 
krijgen, heeft hij zich in de eerste weken ingezet om 
een aantal houten kantoortjes te timmeren. Deze kan-
toortjes worden ook wel Study Buddy’s genoemd en 
dienen ter ondersteuning van leerlingen met concentra-
tieproblemen. Door een slim systeem met scharnieren 
kunnen deze makkelijk opgevouwen en opgeborgen 
worden. Een mooi voorbeeld hoe wij een terugkerende 
werknemer in kunnen zetten en daar tegelijkertijd een 
mooie maatschappelijke waarde aan kunnen hangen.

Helaas had Samen in de Regio eerder dit jaar te kam-
pen met technische problemen m.b.t. de website, 
waarbij via een crowdfundingsactie Van Doorn de 
stichting een duwtje in de goede richting heeft gege-
ven middels een donatie.

Om MVO binnen van Doorn echt vorm te geven, hebben wij naast onze bestaande 

maatregelen, ook enkele initiatieven ontplooit. Initiatieven met een gesloten beurs, tot stand 

gekomen via onze partner Samen in de Regio. Deze initiatieven worden ook wel ‘matches’ 

genoemd en komen in alle soorten en maten voor, op alle maatschappelijke niveaus. Door het 

‘out of the box’ denken en met medewerking van Samen in de Regio hebben wij een aantal 

aantrekkelijke en verrassende matches kunnen maken. Een greep:
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 | Gemeten: Milieubarometer en  
 duurzaam ondernemen

Sinds 2015 werken wij ook met de Milieubarometer. Een handige tool om ons werkelijke  

gebruik en impact op het milieu in kaart te brengen. Wanneer we alle energierekeningen  

e.d. over 2016 binnen hebben, kunnen we een vergelijk met 2015 maken. De resultaten 

verschijnen t.z.t. op onze website.

Enkele andere voorbeelden van duurzaam onderne-
men die wij in 2016 realiseerden:

• Integratie van ons portaal Dakinspect in het onder-
houd van daken, een volledig papierloos inzicht 
in de staat van de daken, 24/7 inzichtelijk voor de 
professionele vastgoedbeheerder.

• Een opfriscursus Werken op Hoogte voor onze  
dakdekkers, waarmee we conform de hoogste 
veiligheids normen blijven werken.

ONLINE
vandoorndakspecialist.nl
dakinspect.nl

RILLAND
De Poort 77
Postbus 38
4410 AA Rilland
T 0113 55 77 88

VELDHOVEN
Van Vroonhovenlaan 53
Postbus 78
5500 AB Veldhoven
T 040 253 66 00

• Ingebruikname van WinDream, vanaf 2016 archiveren 
wij alles papierloos en digitaal en verwerken wij onze 
inkoop- en verkoopfacturen ook volledig digitaal.

• De inzet van kleinere bussen, door een betere  
logistieke indeling. Het materiaal wordt rechtstreeks 
op het werk geleverd, dat betekent een afname in 
het werkverkeer, dus minder uitstoot CO².

• Daar waar nog wel papier benodigd is,  maken  
we alleen nog gebruik van papier met het milieu-
kenmerk FSC.


