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Grensverleggers in de 

maritieme sector  
 

“In 2040 onderscheidt de 
maritieme sector zich op 

MVO-gedrag en is daarmee 
het boegbeeld voor een 

circulaire en sociale wereld” 

  

 
 
Geen concessies: 
 
0% geluid  
0% emissies 
100% blije 
mensen 
100% hergebruik 

Dat doen wij zo: 
 

1. In 2040 is elk nieuw te bouwen schip gemaakt van 100% herbruikbare 
materialen.   
 

2. In 2040 is elk nieuw te bouwen schip emissieloos en geluidloos  
 

3. In 2040 heeft de maritieme sector het modulair bouwen en gebruik 
omarmd, waarmee de levensduur, flexibiliteit en inzetbaarheid wordt 
gemaximaliseerd.  

 
4. In 2040 worden bij de bouw van schepen, slimme materialen, zoals 

composiet, vanzelfsprekend toegepast uitgaande van maximale 
functionaliteit. 

 
5. Externe kosten en baten zijn inzichtelijk met gebruik van een 

universele methodiek en ze zijn onderdeel van ons business model.  
 

6. Wij handelen transparant en werken actief samen aan open source 
innovatie, en daardoor versnellen we IMVO.  

 
7. Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en dragen dat uit. Wij 

handelen met respect voor het aquatisch milieu en de leefkwaliteit 
van mensen in onze omgeving. Daarbij bieden we een aantrekkelijke 
werkomgeving.  

 
8. In 2040 is een schip niet langer een schip. De goederenstroom over zee 

is een bewuste keuze als onderdeel van de totale logistieke keten.  

 

 

 

 

 

 

 

Over het IMVO-programma van 

MVO Nederland 

Ruim 15 Grensverleggers in de 

maritieme sector formuleerden in 

november 2014 vergaande 

ambities voor de verduurzaming 

van hun sector.  

MVO Nederland initieert met deze 

ondernemers veranderprojecten 

om hun duurzame ambities in 

praktijk te brengen. De projecten 

zijn gericht op het overwinnen 

van de hardnekkigste obstakels 

voor MVO in deze sectoren. 

 

MVO Nederland steunt de 

ondernemers met onder meer: 

 Ketenonderzoek 

 Risicoanalyses 

 Multimediale 

communicatie 

 Praktische (web)tools 

 Netwerkmanagement 

 

Het ministerie van Buitenlandse 

Zaken ondersteunt het IMVO-

programma. 

 

Ook in de sectoren leer, textiel, 

tuinbouw en stedelijke 

ontwikkeling hebben ruim 60 

ondernemers vergelijkbare MVO-

ambities bekendgemaakt.   

 

 

Meer informatie: 

Mieke Bakker 

m.bakker@mvonederland.nl 

Rowena Achterkamp 

r.achterkamp@mvonederland.nl 

 

 

Sluit je aan bij de 

Grensverleggers.  

Kijk op Grensverleggers.nl 
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