
Een mooiere 
              buitenwereld.
Ook voor later.



DUURZAAM

bepaalt ons denken en doen. Niet sinds het een modewoord en zelfs een beetje een hype 

werd. Maar wat houdt de term duurzaamheid nou precies in? Duurzame ontwikkeling is 

de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 

de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen*. 

Bij Falco kijken we al decennialang met een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar een 

mooiere buitenwereld. 

DUURZAME MATERIALEN

Voor de fabricage van al die producten gebruiken we duurzame materialen. Zoals hout 

met het FCS® keurmerk van de Forest Stewardship Council. Ook onze nieuwe brochures 

zijn op FSC® gecertificeerd papier gedrukt. Andere materialen, zoals staal en kunststof, 

kopen we verantwoordelijk in. En al het restmateriaal wordt hergebruikt of zamelen we  

volledig gescheiden in, zodat het makkelijker te recyclen is. 

SAMEN DUURZAAM

Logisch dus dat we ons ook met volle overtuiging conformeren aan de criteria voor duur-

zaam inkopen die de overheid stelt. Want duurzaam zorgen voor later doe je samen.

DUURZAME WERKGEVER

Falco zorgt ook goed voor haar medewerkers. Bijvoorbeeld door geavanceerde lasrookaf-

voer in de fabriek, gescheiden waterafvoer, maar ook door goede secundaire arbeids-

voorwaarden. Ons ziekteverzuim is dan ook lager vergeleken met andere bedrijven in 

dezelfde branche en Falco kent weinig personeelsverloop. We werken ook strikt volgens 

het Veiligheid Certificaat Aannemers en waarborgen zo een veilige werkplek voor onze 

monteurs in het land. 

Falco is in het bezit van ISO 9001 en ISO 14001. ISO 26000 is sinds de ondertekening van 

de zelfverklaring ook een officiële richtlijn voor het MVO beleid binnen Falco.

2 * World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties, rapport “Our Common Future”.

Bij Falco kijken we met een groot verantwoordelijkheidsgevoel  
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3

ISO 9001

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanage-

mentsysteem van Falco. volgens deze standaard heeft Falco het 

kwaliteitsbeleid op papier staan en dit beleid is bekend bij alle medewerkers. 

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanage-

ment. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 

14001-norm beheersen we de milieurisico’s binnen Falco en 

waar mogelijk verminderen we de milieurisico’s. 

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een or-

ganisatie. De zeven MVO principes (afleggen rekenschap, transparantie, ethisch gedrag, 

respect voor belangen van stakeholders,  respect voor de 

wet, respect voor internationale gedragsnormen, respect 

voor mensenrechten)  uit ISO 26000 zijn thema’s in de be-

staande Falco 

management-

systemen (ISO 9001, 

ISO 14001, VCA en FSC®). 

ISO 
9001:2008

ISO
14001
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ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000:2010 VAN

FALCO BV

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ORGANISATIES

Ondergetekende, de heer F. Friesacher, directeur van Falco BV,

Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te passen en dit te hebben 

onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces beschreven in NPR 9026+C1:2012.

De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en te borgen dat dit bij 

voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.

De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden.

1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.

2.	 Identificeren	en	betrekke
n	van	stakeholders.

3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.

4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op www.falco.nl

Naam organisatie: 
Falco B.V.

Straat en huisnummer: 
Weitzelweg 8

Postcode en woonplaats: 
7671EJ Vriezenveen

Directeur: 
F. Friesacher

Handtekening:                                  
Plaats en datum

 
Vriezenveen, 07-03-2014
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HET NIEUWE RIJDEN

Na het aanschaffen van nieuwe vrachtwagens, hebben alle Falco chauffeurs, monteurs en 

projectadviseurs de training het Nieuwe Rijden gehad. 

De vrachtwagens van Falco zijn vervangen door Scania P 320 EEV vrachtwagens. Deze 

hebben een laag brandstofverbruik, zijn stil en hebben een lage uitstoot en Euro 5 mo-

toren. De vrachtwagens zijn uitgerust met een EEV motor en zijn dè energiezuinige mo-

toren van dit moment. Het Nieuwe Rijden zorgt o.a. voor veiliger rijden, besparing op de 

brandstofkosten én bijdragen aan een beter milieu. De gemiddelde besparing is ongeveer 

10%. Dat levert niet alleen financieel voordeel op, maar ook een vermindering van de uit-

stoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen. Daarnaast draagt Het Nieuwe Rijden bij 

aan grotere verkeersveiligheid, meer rijcomfort en vermindert het schade en onderhoud 

(www.hetnieuwerijden.nl). Alle auto’s die Falco gebruikt hebben een a, b of c label. 

Niet alleen door het nieuwe rijden wordt het gebruik van fossiele brandstoffen terug ge-

drongen, ook door het slim inplannen van Falco monteurs wordt er resultaat geboekt. 

Sinds 2004 is er bijvoorbeeld 80.000 kilometer minder gereden.

PEOPLE

Vanaf maart 2001 is Falco BV in het bezit van het Veiligheid Certificaat Aannemers (VCA). 

Falco BV heeft veiligheid voor haar medewerkers én veiligheid op de werkplek hoog in 

het vaandel heeft staan. Ook is Falco in 2010 een intensief scholingsprogramma gestart 

voor al haar medewerkers dat in 2014 is afgerond: de FalcoAcademy. Een deel van dit 

scholingsprogramma heeft in het teken gestaan om de duurzaamheidscriteria van Falco 

te laten certificeren in het Milieuzorgsysteem ISO 14001. Falco BV doet vanzelfsprekend 

zelf ook mee aan het Nationale Fietsplan. Door dit fietsplan worden werknemers gestimu-

leerd om op de fiets naar het werk te komen. Gezond voor mens, goed voor het milieu!

Falco maakt gebruikt van Groene Stroom, hiervoor hebben we een groen-garantie-certi-

ficaat ontvangen van onze energie leverancier.

LEVERANCIERS

Falco koopt met gepaste zorg producten in. Om er zeker van te zijn dat er geen producten 

worden ingekocht waarbij de mensenrechten geschonden worden, wordt hoofdzakelijk 

in Nederland ingekocht. Falco heeft nog enkele buitenlandse leveranciers, maar door het 

beleid om de focus te leggen op eigen productie zal het aantal leveranciers in het buiten-

land sterk verminderen.

People & Planet



DUTCH CYCLING EMBASSY

De stichting Dutch Cycling Embassy heeft zich ten doel gesteld wereldwijd het fietsen 

te stimuleren en te faciliteren. Het fundament onder de Dutch Cycling Embassy is een 

breed netwerk van private ondernemingen, publiek en instanties met o.a. deskundigen 

op het gebied van infrastructuur en verkeer. Ook brengen nationale en lokale overheden 

hun kennis in, evenals onderzoekinstituten en universiteiten. De Dutch Cycling Embassy 

ontsluit haar complete netwerk voor belangstellenden uit de hele wereld. Of het nu gaat 

om de aanleg van fietspaden, parkeerfaciliteiten voor fietsers, fiets gerelateerde product-

ontwikkeling, politieke besluitvorming of e-biking. 

Dat Nederland, met 18 miljoen fietsen op 16 miljoen inwoners, veel weet van fietsen 

moge duidelijk zijn. Maar ook de positieve feiten achter het fietsen zijn voor andere lan-

den enorm interessant. We noemen bijvoorbeeld de effecten van fietsen op het milieu, 

de gezondheid en zelfs de werkgelegenheid in een land. Allemaal positieve gevolgen van 

fietsen die de Dutch Cycling Embassy met enthousiasme en passie wil gaan uitdragen. 

Zo’n “wereldwijde ambassadeur” voor het fietsen krijgt van Falco uiteraard alle steun.

Falco helpt adviseren,  met 60 jaar ervaring en expertise,  op het gebied van fietsparkeren. 

ant hoe meer fietsen, hoe meer behoefte aan een goede en veilige fietsenstalling. 

ZONNEPANELEN

Falco vindt het erg belangrijk om haar CO2 uitstoot en energieverbruik te verlagen waar 

mogelijk. Daarom zijn er 207 zonnepanelen geplaatst om een deel van de energievoor-

ziening  te vervangen door zonne-energie. Door het plaatsen van de zonnepanelen op de 

daken van het Falco bedrijfscomplex wordt er maar liefst 10% van het normale stroom-

verbruik bespaard. Hiermee is Falco voor 10% van de jaarlijkse stroombehoefte zelfbe-

hoevend.
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In 2011 is het nieuwe hoofdkantoor in gebruik genomen door Falco. In het gehele proces 

van het totstandkomen van het bouwkundig bestek is er constant naar de winst in duur-

zaamheid gekeken. Dit heeft allereerst geresulteerd in uitstekende isolatiewaarden, al het 

toegepaste hout is FSC® gecertificeerd en loopt het koelen en verwarmen grotendeels via 

een CO2-neutraal systeem dat het meest energiezuinige verwarmings- en koelsysteem is 

van dit moment. 

PLANET

De normen voor ‘ventilatie capaciteit praktijk richtlijn lasrook’ zijn in april 2010 aange-

scherpt. Falco voldoet sinds 2004 al aan deze nieuwe norm en kijkt nu opnieuw hoe we dit 

verder kunnen verbeteren. Falco bezit over een gescheiden rioolstelsel, waarbij het afval-

water en hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Het afvalwater wordt via het reguliere 

riool afgevoerd, echter het hemelwater dat op de daken valt wordt via een gescheiden 

aangelegd leidingsysteem op een sloot afgevoerd en zo teruggegeven aan de natuur. 

Falco gebruikt voor haar eigen productie van banken alleen FSC® gecertificeerd hard-

hout. Falco is al sinds de start betrokken bij FSC® en in het bezit van 

het FSC® certificaat sinds 1997. Falco BV streeft ernaar om in al haar 

producten alleen nog maar FSC PURE te verwerken. Het meest recente 

drukwerk van Falco BV is bijvoorbeeld ook op FSC® gecertificeerd pa-

pier gedrukt. 

CARBON FOOTPRINT

Falco heeft de Carbon Footprint ingevuld om te meten wat de impact is van onze activi-

teiten op het milieu. Bekend is waar welke uitstoot gemaakt. In ons milieuzorgsysteem 

zijn doelen opgenomen om de uitstoot terug te dringen. Deze doelen worden bewaakt, 

bijgesteld en gecommuniceerd in het milieujaarverslag.

Recycling
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VERPAKKINGSMATERIAAL

Falco probeert haar verpakkingsmateriaal in eerste instantie zo veel mogelijk zelf te herge-

bruiken. Indien het toegeleverde verpakkingsmateriaal zich hiervoor niet leent, levert Falco 

dit waar mogelijk gescheiden aan bij het recyclingbedrijf. We zijn continue in gesprek met 

onze leveranciers over de mogelijkheden om het verpakkingsmateriaal te verminderen. 

Alles wat wij mogelijkerwijs niet kunnen scheiden en als bedrijfsafval moeten toeleveren 

bij het recyclingbedrijf wordt hetzij via te produceren korrels hetzij rechtstreeks omgezet 

tot elektriciteit. De twaalf verbrandingsinstallaties die Nederland kent, voorzien in de elek-

triciteitsbehoefte van ca. 667.000 huishoudens. Het overgrote deel van het afval dat Falco 

“produceert”, wordt echter gescheiden aangeleverd bij recyclingbedrijven. Deze zijn als 

volgt onderverdeeld: 

HOUT

In het land van herkomst (Kameroen) wordt al het houtafval tot op de kleinste afmetingen 

verkocht. Aangezien het land van herkomst via waterkrachtcentrales 95 procent van het 

stroomverbruik opwekt, wordt hout hier minder voor energiedoeleinden gebruikt. Het 

hout dat Falco normaal gesproken inkoopt, komt op maat binnen, dus de houtimporteur 

in Nederland wordt door Falco niet met afval geconfronteerd. Het geringe afval dat Falco 

produceert evenals de storting van afgedankt houten verpakkingsmateriaal (vooral pal-

lets) wordt gescheiden aangeleverd aan een recyclingbedrijf dat dit afval verwerkt tot 

houtvezel (krullen), zaagsel, vlas en houtpallets t.b.v. energieopwekking. 

POLYCARBONAAT

Het polycarbonaat wordt door Falco op maat ingekocht. Polycarbonaat is volledig recy-

clebaar! Bij de producent is er daardoor geen sprake van afval. Reststukken worden bij 

onze handelaar verkocht aan een bedrijf dat het polycarbonaat kan recyclen tot korrels 

waarmee er nieuw polycarbonaat geproduceerd kan worden. Fysiek is er bijna geen af- of 

uitval bij Falco. 
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STAAL

Falco koopt bij voorkeur lengtes vanaf de fabriek om zo het afval tot een minimaal per-

centage te reduceren. Het afval dat overblijft wordt gescheiden ingezameld, door het 

recyclingbedrijf gesorteerd en gaat vervolgens naar een smelterij waarna het staal een 

tweede leven krijgt. 

THERMISCH VERZINKEN

Alle onderdelen van staal worden bij Falco standaard thermisch verzinkt; een behande-

ling waardoor producten een langere levensduur krijgen. Bij recycling is de verzinkte laag 

van het staal te scheiden en ook volledig te hergebruiken, net als staal. 

Het zuivere zink (99,98888) wordt aangebracht op staal. Het zink offert zich op om het 

staal te beschermen, door dit opofferen komt het zink door afregenen en oplossing met 

de lucht weer terug in de natuur en bodem. 

GLAS

Glas is een prima recyclebaar materiaal dat bij Falco gescheiden wordt in het afvalproces. 

Nederland produceert jaarlijks ca. een miljard kilogram nieuw verpakkingsmateriaal. Bij 

de productie hiervan wordt zeshonderd miljoen kilogram als glasscherven toegevoegd. 

8
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PUIN

Puin wordt bij Falco tevens gescheiden aangeleverd bij een recyclingbedrijf. Dit puin 

wordt voor meer dan 90% hergebruikt als puingranulaat voor funderingsmateriaal.

PAPIER EN KARTON

De grondstof voor de Nederlandse papierproductie bestaat voor 75 procent uit oud pa-

pier en karton. Falco houdt het papier en karton gescheiden van het andere afval. 

DUURZAME MATERIALEN

Duurzame materialen worden alleen maar belangrijker in ons dagelijks leven, in de maat-

schappij en ook in productieprocessen. 

Falco is daarom op zoek gegaan naar meer duurzame materialen voor het straatmeubi-

lair. Buitenbanken met bamboe bijvoorbeeld. Bamboe is namelijk een ecologisch verant-

woord alternatief voor hardhout; het is hard materiaal en slijtvast. Bamboe is eigenlijk 

een snelgroeiende grassoort dat zichzelf vermeerdert; een heel productiebos met bamboe 

vernieuwt zich om de ca. zes jaar. In tegenstelling tot hardhout, dat ongeveer 100 jaar

duurt. De voorraden bamboe zijn dus erg groot in vergelijking met hardhout. Bamboe 

heeft daarnaast een lange levensduur en is niet milieuverontreinigend omdat het geheel 

afbreekbaar is en bevat geen giftige stoffen.  

Falco verwerkt hoofdzakelijk thermisch verzinkt staal en FSC® gecertificeerd hardhout in 

haar producten. Dit zijn duurzame materialen door hun lange levensduur. Daarnaast is 

staal, maar ook de zinklaag volledig te recyclen en wordt FSC® gecertificeerd hardhout 

op een verantwoorde manier gewonnen. 

Onze banken worden standaard met FSC® hardhout geproduceerd 

net als een groot deel van het straatmeubilair. Bij andere producten 

met hout kan de klant kiezen voor FSC® hardhout. Passend in de 

criteria voor duurzaam inkopen want: “Duurzaam zorgen voor later 

doe je samen”.
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|   Alles voor een MOOIERE buitenwereld ook voor later direct op uw beeldscherm…
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