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MVO verklaring 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Koninklijke Drukkerij De Vries 
een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. Koninklijke 
Drukkerij De Vries is zich ervan bewust dat zorg voor het milieu een maatschappelijke 
‘must’  is om onze omgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst. 
 
Basis van het product dat Koninklijke Drukkerij De Vries vervaardigd, namelijk in offset 
bedrukte vouwkartonnage verpakkingen van karton voor de food en non-food, is dat 
kartonafval dat ontstaat door de fabricage of door de consument van verpakkingen wordt 
verzameld en gerecycled, waarna het vervolgens onder andere weer voor diezelfde 
industrie wordt in gezet.  
Daarnaast is Koninklijke Drukkerij De Vries FSC gecertificeerd en draagt daarin bij, dat 
gekapte bomen voor de karton en papier industrie opnieuw gepland worden.  
 
Als producent van verpakkingen staan wij midden in de maatschappij. De mens en haar 
ontwikkeling hebben een centrale plek binnen ons bedrijf. Van waaruit we ook trachten 
mensen middels bijvoorbeeld projecten weer een kans te geven om deel te nemen aan 
het arbeidsproces. Ook zorgen wij voor trainingen van onze medewerkers op de diverse 
van toepassing zijnde gebieden.  
 
Middels deze beleidsverklaring geeft de directie van Koninklijke Drukkerij De Vries haar 
visie en beleid weer ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 
het algemeen, en meer specifiek op het gebied van de MVO deelgebieden: (medewerker) 
ontwikkeling, milieu, maatschappelijke ontwikkeling en goed bestuur. Wij zien het als 
onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij 
onze klanten. 
 
 
 
 
 
Sneek, 30 januari 2020 
 
 
 
Koninklijke Drukkerij De Vries – Vouwkartonnage B.V. 
B.A. Teunissen, Algemeen Directeur 
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