Duurzaam ondernemen is verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die onze
bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu. We maken bewuste keuzes om een goede
balans te bereiken tussen de aspecten people, planet en profit. Deze balans leidt tot betere
resultaten voor ons bedrijf en onze omgeving.
People
Onze medewerkers vormen samen Zuidkoop. We vinden het dan ook belangrijk dat
medewerkers met plezier werken en hechten veel waarde aan goede
arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving.
Onze medewerkers werken daar waar mogelijk in groene, inspirerende ruimtes. Daarnaast
zorgen wij ook bij onze klanten voor een gezonder binnenklimaat.
De ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij van belang. Daarom investeren wij in
onze medewerkers middels passende trainingen en cursussen.
Planet
Wij hebben respect voor onze omgeving. In alle aspecten van ons werk spelen de natuur en
natuurlijke materialen een belangrijke rol. We streven dan ook naar een bedrijfsvoering die
onze footprint zo klein mogelijk maakt. Concreet doen we het volgende:
Energie
• In 2018 zijn op ons kasdak 780 zonnepanelen geplaatst. Hierdoor zijn we volledig
zelfvoorzienend geworden qua elektriciteit.
• Alle kantoren zijn voorzien van automatische led-lichtsystemen waardoor we aan een
vermindering van ons stroomgebruik werken.
• Voor een aantal apparaten in het atelier wordt gebruik gemaakt van perslucht om
elektriciteit te besparen.
Vervoer
• We hebben een oplaadpunt voor het opladen van elektrische auto’s.
• Onze bedrijfsauto’s voldoen aan de EURO 5 of EURO 6 norm. Daarnaast worden
routes zo optimaal mogelijk ingepland zodat zoveel mogelijk brandstof wordt
bespaard.
• Vanaf 2021 elektrificeren wij bij uitbreiding of vernieuwing, waar mogelijk, ons
wagenpark.
• Voor groot transport naar binnen- en buitenland maken wij gebruik van een
transporteur. Ook de wagens van onze transporteur voldoen aan de EURO 5 of
EURO 6 norm met EEV motoren. Deze motoren hebben als groot voordeel dat ze
aan de hoogste milieunormen voldoen en minder geluidsoverlast veroorzaken. De
wagens zijn geluidsarm door de geruisloze laadkleppen en de luchtbediende
tipkleppen. Naast alle moderne technieken, voldoen de wagens ook aan de HACCPnorm, waardoor transporten voor de foodsector adequaat en volgens regelgeving
uitgevoerd worden.
Afval
•

Al onze afvalstromen worden gescheiden. Dit geldt ook voor het afval dat op locatie
geproduceerd wordt. Het afval wordt meegenomen naar het bedrijf in De Lier alwaar
het gescheiden wordt afgevoerd of hergebruikt. Bij beurzen en tentoonstellingen
volgen wij hierin het beleid van de beursgebouwen.
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Groenten en fruit wat overblijft nadat de beurs is afgelopen, wordt gedoneerd aan de
voedselbank.
Hergebruik van materialen: onze drie afdelingen gaan zorgvuldig met te gebruiken
materialen om en hergebruiken veel. Zo worden stands na beurzen afgebouwd,
opgeslagen en hergebruikt. Onze afdeling Interieurbeplanting kweekt planten welke
terugkomen van projecten opnieuw op tot weer bruikbare planten en onze afdeling
Bloemkunst verwerkt materialen die uit projecten komen in creatieve objecten.
Binnen projecten worden standwanden, vloeren, verlichting, AV apparatuur en
meubilair op huurbasis aangeboden en zijn zodoende herbruikbaar.

Milieuvriendelijke producten
• We maken gebruik van PVC vrije doeken.
• Het hout dat wij gebruiken voor het realiseren van onze projecten kopen we in bij
leveranciers die op een verantwoorde manier met het milieu omgaan en initiatieven
voor duurzaam bosbeheer stimuleren. De aangeleverde producten zijn afkomstig uit
aantoonbaar duurzaam beheerde bossen, zoals die van de Forest Stewardship
Council (FSC) en Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC).
• Onze leverancier van verfproducten, welke wij gebruiken bij het realiseren van onze
projecten, neemt deel aan het programma ‘coatingscare’ waarbij op de meest
milieuverantwoordelijke manier verfproducten worden geproduceerd en aandacht
wordt besteed aan het terugdringen van vluchtige of schadelijke oplosmiddelen. In
ons eigen atelier vinden spuitwerkzaamheden plaats in een speciale cabine welke is
uitgerust met uitstekende afzuiging. Onze medewerkers dragen speciale kleding en
ademen gefilterde lucht in.
Voor al het decor dat we realiseren wordt uitsluitend gebruik gemaakt van water
gedragen verf.
• Door onze designers ontworpen printproducten zoals logoborden, sfeerprints etc.
worden gedrukt door onze leverancier welke een geheel CO2 neutraal pand heeft en
werkt met op water gebaseerde inkten.
• De potgrond waarmee wij werken beschikt over het Keurmerk Goede Grond. Dit is
een onafhankelijk keurmerk voor potgrond en is ontwikkeld om de kwaliteit en
gebruiksveiligheid van het product te waarborgen. De product- en proceseisen
waaraan Goede Grond moet voldoen worden bewaakt en regelmatig getoetst door
het onafhankelijke en wereldwijde keuringsinstituut Control Union Certifications.
• Bij het maken van onze creaties selecteren we bloemen die voldoen aan de diverse
keurmerken die staan voor duurzame teelt en goede sociale werkomstandigheden.
Zoals MPS-A, MPS+, One the way to Planet Proof, etc. Ook onze planten worden
ingekocht bij leveranciers die voldoen aan de hoogste milieueisen en sociale eisen en
worden hierop gecontroleerd.
• Onze leverancier van hydrocultuurplanten beschikt over het MPS A, MPS-Florimark
Trade en MPS-Florimark TraceCert certificaat. Deze certificaten van stichting MPS
staan voor duurzaamheid en tonen aan dat het bedrijf voldoet aan wet- en
regelgeving. MPS-Florimark Trade kijkt specifiek naar de kwaliteit en
betrouwbaarheid van handelsbedrijven. Met een MPS-Florimark TraceCert certificaat
geeft een organisatie inzicht en laat het zien dat de producten met aandacht en zorg
verwerkt worden. Met MPS-Florimark TraceCert voldoet een bedrijf aan de eisen ten
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aanzien van versheid, ingangscontrole, opslag, voorraadbeheer en verdeling.
https://www.nieuwkoop-europe.com/nl/certificeringen
Wij hebben een eigen plantenkas van waaruit beplantingen direct kunnen worden
geleverd. In de plantenkas wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische
vormen van bestrijding of natuurlijke vijanden tegen ziekten en plagen. Watergift vindt
plaats in een gesloten systeem, zodat er geen water met voedingsstoffen geloosd
hoeft te worden.

Profit
• Een deel van onze winst wordt ieder jaar beschikbaar gesteld voor sponsoring van
goede doelen. Daarbij richt Zuidkoop zich op doelen die een bijdrage leveren aan
natuur, welzijn of sport. We streven ernaar dat projecten in deze gebieden een relatie
hebben met het werkterrein van Zuidkoop (geografisch of inhoudelijk), aansluiten op
de interessegebieden van onze klanten, relaties en medewerkers en passen bij onze
kernwaarden truth, wisdom en magic.
• Wij steunen Stichting Stunt. Deze organisatie richt zich op het begeleiden van
jongeren en volwassenen die door welke omstandigheden dan ook zijn aangewezen
op een uitkering.
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