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MVO Duurzaamheidsverklaring  
 
Sinds 1956 een begrip als familiebedrijf  
Sinds de oprichting in 1956 is Pillen Group specialist in de metaalbewerking. Pillen is gegroeid uit de wortelen 
van een familiebedrijf. De tradities van het familiebedrijf vertrouwen in elkaar en samenwerken – blijven de 
basis van de onderneming ook in de toekomst.  
 
Deskundigheid in alle bedrijven  
Decennia lange deskundigheid en ervaring heeft Pillen gemaakt tot de meest toonaangevende toeleverancier 
in fijn- en groot mechanische verspaning en in de plaatbewerking. Met behulp van onze 
technische/specialistische medewerkers en de modernste technieken kunnen wij praktisch alle vormen van 
metaalbewerking aan, van relatief simpele tot hoog complexe samenstellingen in klein tot grote series in lean 
trajecten. Door de jaren heen is de organisatie ook verder (inter)nationaal doorgegroeid en bestaat inmiddels 
uit verschillende bedrijven met eenieder een eigen specialisme; van toelevering in de fijnmechanische industrie 
tot eindproduct in de interieurbouw.  
 
Duurzame Ketenrelaties  
Wij zijn zeer trots op de duurzame ketenrelaties die wij hebben weten op te bouwen in diverse markten zoals; 
Gas & Offshore industrie, Medische industrie, Petrochemische industrie, OEMérs, Agriculture, Automotive, 
Interieurbouw en de Verlichtingsindustrie. Naast dat wij een toeleverancier zijn voor de metaal, kunnen wij u 
volledig ontzorgen en / of adviseren in de bewerking van andere materiaalsoorten zoals hout, kunststoffen en 
het verzorgen van complete assemblages ook in onze ESD montagelocaties.  
 
Profit, Planet & People  
Voor ons betekent MVO dat wij naast het streven naar winst (Profit) ook rekening houden met het effect van 
onze activiteiten op het milieu (Planet) en dat wij oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten onze 
organisatie (People). Als ondernemende organisatie gaat het er om, om een balans te vinden tussen deze 3 P’s.  
 
Onze Visie  
De visie van de verschillende bedrijven binnen de Pillen Group kan als volgt samengevat worden:  
"Als Pillen streven wij ernaar om met klanten internationaal door te groeien in expertise en innovatieve 
productieoplossingen om een concurrerende marktpositie te behouden."  
 
Missie van de verschillende bedrijven  
Door de diversiteit aan competenties van de Pillen Group zijn er 3 missies geformuleerd binnen de Pillen Group 
die eenieder betrekking hebben op haar bedrijven.  
 

 Missie als toeleverancier, OEMér in de metaalbewerking / metaalindustrie;  
(Pillen Precision bv, Pillen Sheetmetal bv, Pillen Industries bv)  
 
"Wij vervullen behoeftes voor onze opdrachtgevers in de toelevering van alle facetten van de 
metaalbewerking: verspaning, gecertificeerd lassen, fijnmechanica & plaatbewerking."  
 

 Missie als ontwikkelaar, producent en leverancier van checkouts/werkplekken;  
(Pillen Checkout Systems bv)  
 
"Wij leveren kassameubelen en excelleren voor klanten in beleving, innovativiteit en hoge kwaliteit in 
afwerking en functionaliteit."  
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 Missie als producent van verschillende eindproducten;  

(Pillen Products bv)  
 

"Wij verbeteren met de focus op duurzaamheid het comfort op werkplekken met licht, geluid en 
warmte."  

 
De Pillen Group en de aan haar gerelateerde bedrijven verklaren het volgende:  
 

 Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis 
aan anderen die het vak willen leren.  

 

 Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 

 Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten 
en hoe we de kwaliteit bewaken.  

 

 Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het 
een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.  

 

 Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen 
zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.  

 

 Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door 
vrijwilligerswerk.  

 

 Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame 
karakter van ons bedrijf.  

 

 Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op 
goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheid en/of 
sociaal keurmerk.  

 
Februari 2016, Lichtenvoorde  
 
Namens de Directie. 


