SAMEN VOOR
EEN DUURZAME
EN SOCIALE
TOEKOMST!

De toekomst is van ons allemaal. Daarom willen wij graag ons steentje bijdragen om de toekomst voor iedereen schoner en mooier
te maken want ondernemen is voor ons meer dan het maken van winst. In ons handelen nemen we mens, milieu en maatschappij als
uitgangspunt om bewust bezig te zijn met het leveren van ecologische, maatschappelijke, sociale en economische waarde. De B Corp is
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daarbij onze leidraad.

MILIEUBEWUST

SO

K

OCIAAL MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
WIJ BOUWEN AAN CIRCULARITEIT IN ONS HANG- EN SLUITWERK

Het Voslux hang- en sluitwerk van de Voskamp Groep is ‘Cradle to Cradle’ (C2C) gecertificeerd. Dat betekent feitelijk dat elke grondstof en elk materiaal voor ons hang- en
sluitwerk moet kunnen worden hergebruikt. Nu is dat bij recycling vaak ook het geval, maar wat C2C nog een extra dimensie geeft is het feit dat de grondstof geen waarde mag
verliezen bij het hergebruik. C2C beoordeelt ons hang- en sluitwerk op materiaalkeuze, hergebruik in technische en biologische kringlopen, energiegebruik in het productieproces, sociaal beleid en watergebruik in het productieproces. C2C is daarmee in feite de ultieme vorm van duurzaam ondernemen.

HARTWERK: MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT ONDERSTEUNEN NAAR BETAALD WERK

Wij maken samen met Bribus Keukens, Dura Vermeer, Geas Energiewacht, Installatiebedrijf Klein Poelhuis, Welbions woningcorporatie, Boll Dakmanagement, Belderink
Schildersbedrijf- en Vastgoedonderhoud, Donkergroen B.V. en tot slot Van der Geest Schilderwerken onderdeel uit van Hartwerk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
worden binnen de bedrijven begeleid, ondersteund, gecertificeerd en uiteindelijk geleid naar een vaste baan in de bedrijven. De Voskamp Groep werkt actief mee aan een duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt voor deze doelgroep omdat iedereen een gelijke kans verdient en mee kan doen in onze maatschappij.

REDUCTIE VAN PLASTICS EN AFVALKARTON

Een belangrijk speerpunt vanuit het perspectief van ecologische waarde optimaliseren is de afvalproductie binnen onze organisatie. We sturen op het verkrijgen van inzichten in
onze afvalstromen en hoeveelheden verpakkingsmaterialen/(vul)plastics en folie die in de organisatie omgaan. Onze inzet is deze zoveel mogelijk te reduceren, waarbij we deze
aanpak vanuit de keten benaderen. Door collega’s, leveranciers en klanten bewust te maken van en aan te spreken op de impact die zij hebben op het milieu kunnen mooie
stappen worden gezet in de keten.

ENERGIE IS BIJ ONS ZO DUURZAAM MOGELIJK

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. De Voskamp Groep is in het bezit van het CO2-bewust certificaat (trede 3) en ca. 80% van de eigen
energie betrekken we van Pure Energie, de groenste energieleverancier van Nederland. Aankomende jaren streven we ernaar om met een ambitieus programma op thema’s als
bijvoorbeeld mobiliteit, afvalscheiding, duurzame productlevering aan onze klant, het terugbrengen van plastics en milieubelastend verpakkingsmateriaal, onze CO2-footprint
verder te reduceren.

VERDUURZAMEN
WERKERVARING VOOR IEDEREEN

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, een landelijk meetinstrument dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt, bijvoorbeeld door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot dagbesteding, werk(ervaring) en ontwikkelingsmogelijkheden. Met betrekking tot inkoop werken wij actief
samen met organisaties welke ook een PSO-erkenning hebben. Na onze audit bleek dat de Voskamp Groep ruim bovengemiddeld presteert in het bieden van werkgelegenheid
aan de PSO-doelgroep. Voskamp Groep wil andere organisaties stimuleren ook te starten met socialer ondernemen, zo groeien we samen naar een meer inclusievere samenleving toe.

WERKKLEDING VERVEZELEN TOT ISOLATIE WANDEN

De werkkleding die we leveren is beoordeeld als duurzaam. Dat betekent dat deze vervaardigd is van materialen en grondstoffen die innoveren met het oog op duurzaamheid.
Dit wordt getoetst op 5 criteria, te weten:
1. Impact van materialen op de gezondheid van mens en milieu
2. Mate van hergebruik van materialen
3. Energiegebruik
4. Watergebruik
5. Arbeidsomstandigheden
Wij leveren niet alleen de werkkleding en PBM maar zorgen ook voor de retourlogistiek om zo een duurzame oplossing te zoeken voor deze afgedankte werkkleding en PBM.
Wij vervezelen en verwerken deze geretourneerde werkkleding tot nieuwe grondstoffen voor bijvoorbeeld de productie van wanddecoratie, - en isolatiewanden voor de bouw
en door toevoeging van granulaat tot bijvoorbeeld picknicksets, buitenmeubilair en magazijnkratten ten behoeve van de levering aan onze eigen klanten. Hierbij is ten alle tijden
het streven: maximale recycling en hergebruik, in de breedste zin van het woord.

WIJ GAAN VOOR VERDERE VERMINDERING CO2 UITSTOOT VAN EIGEN WAGENPARK

Energiebeoordeling en de CO2-emissie inventarisatie heeft ons duidelijk gemaakt dat de meeste uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark. Het betreft hier het zakelijk
personenvervoer en het zakelijk goederenvervoer met personenauto’s, bedrijfsbussen en vrachtwagens. In 2020 realiseerden we een reductie van 35% CO2-uitstoot ten
opzichte van het jaar 2015 (totale uitstoot 2020 bedroeg 2.239 ton CO2). Nieuwe ambities en doelstellingen voor de periode 2021-2025 zijn gericht op verdere reductie van onze
CO2-uitstoot door het gefaseerd vervangen van benzine- en dieselauto’s door hybride, elektrische en waar mogelijk waterstof varianten. We richten ons tevens op het beperken
van reiskilometers naar onze klanten via effectieve en efficiënte logistieke processen en een afname van rijbewegingen.

STICHTING PRESENT: SOCIALE ACTIVITEITEN VOOR EEN KWETSBARE DOELGROEP

Samen het verschil maken waar het echt nodig is! Onder die slogan heeft de Voskamp Groep zich verbonden aan de landelijke Stichting Present. Present brengt bedrijven die
willen helpen in contact met mensen die hulp nodig hebben. Het gaat hier om uitvoering van praktische klussen als hulp bij verhuizen, of een kamer opknappen. Ook kan het
gaan om een sociale activiteit met een kwetsbare doelgroep als bijvoorbeeld eenzame ouderen of dak- en thuislozen. Immers achter elke voordeur gaat weleens wat mis en
soms stapelen problemen zich wel heel hoog op door armoede, sociaal isolement of een slechte gezondheid. Reeds jarenlang biedt de Voskamp Groep financiële ondersteuning
aan Stichting Present, waarbij daarnaast het voornemen is jaarlijks een “Voskamp Doet”-dag op te zetten, waarbij medewerkers van de Voskamp Groep actief aan de slag gaan
bij hulpvragenden. Betrokkenheid bij de mensen om je heen is immers verrijkend voor iedereen en maakt het leven nog mooier!

VERANTWOORDE AFVALSCHEIDING

We leven in een wereld met bijna 8 miljard mensen. Dat geeft een enorme druk op de natuur en onze ecosystemen. ‘Plastic soup’ in onze oceanen, klimaatstijging, uitdroging van
land en de afname van biodiversiteit zijn daar de voor iedereen beruchte effecten van. Duurzaamheid begint bij ons zelf en daarom scheiden wij ons afval in speciale containers.
Ook zijn milieustraten ingericht bij onze vestigingen voor gescheiden inzameling van afval. We kiezen met Vosgreen voor artikelen in ons assortiment met een duurzame
herkomst. Biologische afbreekbaarheid, recyclebaarheid en herbruikbaarheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten in onze bedrijfsvoering!

LEVERING PER FIETSKOERIER

Wij zetten waar mogelijk zowel voor de levering van materialen en gereedschappen, als voor onze uitgaande poststukken de fietskoerier in.

REFURBISHED HARDWARE EN INVENTARIS

Voskamp kiest daar waar mogelijk voor de inzet van refurbished hardware en inventaris in haar kantoren en vestigingen. Daarnaast is onlangs de samenwerking aangegaan
met Stichting ‘Get it Free’ uit Hengelo, die zich inzet voor cliënten van maatschappelijke instanties, die over onvoldoende middelen beschikken om zelf een computer aan te
schaffen. Een team van vrijwilligers zet zich in voor het inzamelen van gedoneerde computers, herstellen ze, maken deze gebruik gereed om ze vervolgens gratis uit te geven. Zo
wordt hergebruik van spullen in de praktijk gebracht en voorkomen we onnodig afval en vroegtijdige afschrijving van spullen.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
BEDRIJFSPANDEN VERDUURZAMEN

Uiteraard onderzoeken wij de mogelijkheden om onze eigen bedrijfspanden verder te verduurzamen. Met onze panden in Amersfoort en in Enschede realiseren we nieuwbouw
die voldoen aan de vereiste BENG norm, waarbij een energielabel van A+++ gehaald wordt. Onze bestaande huisvesting wordt komende 5 jaar onderzocht en zoveel mogelijk
verduurzaamd. Naast reeds aangebrachte voorzieningen als bijvoorbeeld led verlichting, verbeterde isolatie, kozijnvervanging en kierdichting, worden mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van zonnepanelen en bijvoorbeeld het gasloos maken van (delen) van de bedrijfspanden.

LANDELIJKE DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN

De Voskamp Groep is o.a. medefinancierder van onderstaande initiatieven voor een beter milieu en een betere wereld:
- Decade of action: een initiatief dat zich inzet voor een leefbare wereld. Decade werkt met ruim 250 regeneratieve partijen en de overheid samen aan bevordering van
gezonde grond, natuurlijke voeding, herstel van biodiversiteit en een unieke CO2-klimaatoplossing.
- Stichting True Blue: we ondersteunen met deze Stichting hulpbehoevende en kansarme kinderen in Nederland en het buitenland. Zo willen we wezenlijk verschil maken in
het leven van ernstig zieke kinderen of kinderen die geen stabiele thuissituatie hebben. De doelen die True Blue ondersteunt kun je vinden op: www.stichtingtrueblue.nl
- Stichting Denktank de Hoorneboeg: deze organisatie zet zich wereldwijd in voor het versterken van een betere samenleving en een duurzame aarde. De doelen die
Stichting ondersteunt kun je vinden op: www.dehoorneboeg.nl
- Steun aan het Prinses Máxima Centrum, daar is alle hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie geconcentreerd met als missie: ‘ieder kind met kanker
genezen, met optimale kwaliteit van leven’. Mede dankzij onze bijdrage kan de Prinses Máxima Centrum Foundation voorzieningen realiseren die buiten de reguliere
zorgdekking vallen.
- Petitie “Natuurinclusief Bouwen” o.a. i.s.m. Heijmans en Ballast Nedam, waarbij we in de manier van bouwen rekening houden met de impact op de natuurlijke
leefomgeving, functioneel groen integreren in het bouwproces en toepassen in het gebouw, buiten het gebouw en in de omgeving.

DUURZAAM NETWERK TWENTE:

Sinds enkele jaren maakt de Voskamp Groep onderdeel uit van de Stichting Duurzaam Netwerk Twente samen met o.a. gemeente Almelo, Urenco Nederland B.V., Rabobank
Noord Twente en Asito. Het platform stelt zich ten doel kennis en ideeën uit te wisselen rond de thema’s duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen en daarmee de regio Twente duurzamer te maken.

EUROPANEL BIEDT WAARDIGE EN ZINVOLLE DEELNAME AAN HET ARBEIDSPROCES VIA “DE STERKERIJ”

Vanuit een van onze bedrijven Europanel uit Rijssen leveren we o.a (gepoedercoate) nagels en (zelfborende) staalschroeven, gevellijmen en voegband profielen aan onze
klanten. Voor de uitvoering van alle noodzakelijke voorbereidende assemblage-, coatings, en inpakwerkzaamheden is in 2013 samenwerking gezocht met “De Sterkerij” in
Rijssen. De Sterkerij heeft als specifiek doel om personen - die als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking of door een psychische aandoening
(GGZ) moeilijk een plaats in het arbeidsproces verwerven - op vernieuwende wijze aan een waardige en zinvolle deelname aan het maatschappelijke arbeidsproces te helpen.
Zo leveren we vanuit Europanel reeds jaren dagelijks werk voor maar liefst 25 personen uit deze doelgroep.

DUURZAME PRODUCTLIJN MET VOSGREENLABEL

De bouwsector is voor 60% verantwoordelijk voor het totaal aan geproduceerd afval. In onze oceanen en zeeën drijft dan ook steeds meer plastic afval, de ‘plastic soup’, terwijl
juist de oceanen onze voornaamste zuurstofleveranciers zijn en de oceanen voor meer dan de helft van de wereldbevolking de voornaamste voedselbron is. Deze plastic soup
is voor veel zeedieren dodelijk, omdat plastic niet verteert langs de biologische weg.
Dit is voor ons het moment geweest om met onze partners een selectie te maken van duurzame producten die zijn geselecteerd op duurzame herkomst, biologische afbreekbaarheid, recyclebaarheid en herbruikbaarheid. Deze productlijn is ondergebracht onder het label: VOSGREEN, veelal met Europese Eco en/of Cradle to Cradle certificering.
Deze productlijn bestaat bijvoorbeeld uit bevestigingsmiddelen, hang-, en sluitwerk, duurzame zeep- en schoonmaakmiddelen en een duurzame lijn disposables als bekers,
roerstaafjes en borden.

RECYCLING

Kijk voor de laatste informatie over onze duurzame projecten op: www.voskampgroep.nl/mvo.
Deze brochure is gedrukt op 100% gerecycled papier.

