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Onderdeel Subonderdeel Cijfer 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen People 3 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Planet 3 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Profit 3 

Perspectief  3 

Innovatief ondernemerschap  3 

Benadering van de markt  3 
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In het oog springende punten volgens de jury: 

 Bedrijf waar het doorzettingsvermogen om het verwerkingsproces rendabel te krijgen in het 
oog springt. Dit komt tot uiting in de werkwijze en bedrijfsvoering. 

 De jury was onder de indruk van de omgang met en zorg voor het personeel.  
 Het proces van recyclen is door het bedrijf zelf ontwikkeld waarbij veel van de installaties in 

eigen beheer worden gebouwd. 
 Spectaculaire groei zowel op nationaal als op internationaal niveau. Het is een belangrijke 

speler in de kunststofrecycling. 
 Kunststof Recycling Van Werven BV ontwikkelt steeds nieuwe toepassingen en heeft 

bijvoorbeeld een uniek proces ontwikkeld om harde kunststoffen te scheiden. 
 Het bedrijf voelt een sterke verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties op deze 

aarde. Duurzaamheid staat dan ook hoog in het vaandel. 
 

Bovenstaande onderdelen heeft de jury gewaardeerd met het cijfer 1, 2 of 3, 
waarbij 3 de hoogste score is. 
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Perspectief 
Kunststof Recycling Van Werven BV is als één van de weinigen ter wereld in staat om van 
de restkunststoffen uit sloop-, en bouwafval en milieustraten, weer hoogwaardige 
grondstof te maken. Zij doen dit op verschillende vestigingen in Nederland en daarbuiten. 
Werknemers in Biddinghuizen komen niet alleen uit Nederland. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
Kunststof Recycling Van Werven BV is deel van het familiebedrijf Van Werven wat al meer 
dan 70 jaar bestaat. Binnen het bedrijf is veel aandacht en zorg voor het personeel. Dit uit 
zich onder meer in de roosters waarmee gewerkt wordt. Er zijn veel werknemers uit Oost-
Europese landen. Van Werven draagt er zorg voor dat medewerkers op reguliere basis / na 
een vaste werkcyclus teruggaan naar hun thuisadres zodat de binding met het thuisland en 
met familie blijft. Het bedrijf is zich continu bewust van de verantwoordelijkheid voor het 
personeel. Tijdens de crisis heeft het bedrijf geen mensen hoeven te ontslaan, er is een 
aantal overnames geweest om te zorgen voor blijvende en groeiende werkgelegenheid.  
 
Het thema duurzaamheid is terugkerend en één van de speerpunten van Kunststof 
Recycling Van Werven BV. Onderdeel van de bedrijfscultuur is het hebben van speciale 
verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties op deze aarde.  
 
Innovatief product- en ondernemerschap 
Het belang van duurzaamheid is zichtbaar in het door het bedrijf zelf ontwikkelde 
recycleproces van harde kunststoffen. Veel van de installaties worden in eigen beheer 
gebouwd. Processen en toepassingen blijven in ontwikkeling om deze nog meer te 
optimaliseren voor zowel producten als voor het personeel.  
Er is een sterke groei van de onderneming in de EU. Kunststof Recycling Van Werven BV 
volgt de lokale wet- en regelgeving en maakt gebruik van lokaal betrokken en ervaren 
management. 
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Nationale en internationale potenties 
Kunststof Recycling Van Werven BV is weliswaar gevestigd in Biddinghuizen, maar de 
werkzaamheden zijn landelijk en internationaal georiënteerd. De recyclingcapaciteit wordt 
tussen juli 2018 en juli 2019 met 150 % vergroot. Er worden nieuwe vestigingen geopend in 
België, Zweden, Ierland en Polen. 
 
Benadering van de markt  
Er is internationaal steeds meer sprake van sturende wet- en regelgeving waardoor 
recycling bevordert wordt. Kunststof Recycling Van Werven BV heeft door de jarenlange 
ervaring een voorsprong in innovatie. Tot op heden is er in de EU geen concurrent die 
hetzelfde doet. Alleen Van Werven maakt van 95% van de totale stroom van post consumer 
gemengde harde kunststoffen schone homogene eindproducten. Deze gerecyclede 
grondstoffen worden afgezet bij de kunststof industrie in de EU als vervanger van primaire 
grondstof. 
 
Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid 
Kunststof Recycling Van Werven BV speelt vaak een rol bij het ondersteunen van 
maatschappelijke initiatieven en evenementen waaronder sport en cultuur. Er werken in 
Biddinghuizen mensen vanuit de Social Return doelgroep. Deze vaak werkloze burgers 
hebben nu een beter bestaansrecht voor hun gezin waaronder huisvesting en scholing. 
 
Unaniem 
De jury van de verkiezing Onderneming van het Jaar 2018 was unaniem in haar keuze voor 
Kunststof Recycling Van Werven BV als winnaar in de categorie TOP Onderneming van het 
Jaar 2018. 
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