
Alle ballen op      
   duurzaamheid

De groene ambities van     
    Oostendorp Nederland

It’s our talent to enlighten yours



Duurzaamheid is een belangrijk thema voor 

Oostendorp Nederland. Als marktleider in 

lichtoplossingen voor sportvelden verlichten 

we niet alleen het talent van honderdduizenden 

sporters. Met onze energiebesparende 

LED-oplossingen helpen we verenigingen, 

sportbonden en overheden bovendien met het 

verduurzamen van hun sportvelden. 

Maar ook als het gaat om onze eigen organisatie 

nemen we onze verantwoordelijkheid. We 

zijn ons bewust van het belang van duurzaam 

ondernemen. Daarom hebben we voor onszelf 

ambitieuze milieudoelen gesteld. En proberen we 

een goede balans te vinden tussen mens, milieu 

en economie. 

Wat die doelen zijn en hoe we daarnaar handelen, 

vertellen we je graag in dit document.

Naar een 
CO2-neutrale 
organisatie

Gezonde en veilige 
arbeidsomstandigheden

Wij geloven dat de zorg voor mens en milieu 

en succesvol ondernemen onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn. Daarom creëren 

we in de eerste plaats gezonde en veilige 

arbeidsomstandigheden, in lijn met onze VCA- en 

ISO 9001/2015-certificering. 

Dat doen we onder andere door onze 

medewerkers te betrekken bij onze veiligheids- 

en milieuplannen. We streven ernaar om op 

dit vlak continu verbeteringen door te voeren. 

Verantwoordelijk hiervoor binnen ons team zijn 

onze KAM-manager* en onze VGM-coördinator** 

die tevens optreedt als preventiemedewerker.

*KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.

** VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Milieudoelen

Oostendorp Nederland wil in 2025 een volledig 

CO2-neutrale organisatie zijn. Op termijn willen 

we bovendien toe naar een 100% circulaire 

bedrijfsvoering. Om daar te komen hebben we 

onze ambities geborgd in een milieuzorgsysteem 

waarbij mensen, middelen en processen samen 

de sleutel vormen.

CO2
neutraal



Bewustwording door 
continue monitoring

Bewustwording van je energieverbruik en de 

CO2 footprint die je achterlaat is belangrijk 

als je stappen wilt zetten op het gebied van 

duurzaamheid. Daarom monitoren we continu 

ons energieverbruik en doen we mee aan 

de periodieke Duurzaamheidsscan en de 

Milieubarometer. 

Milieuwinst

Doordat we alles doorlopend meten en 

periodiek laten doorlichten ontstaat een 

cultuur waarin verduurzaming steeds dieper 

wortelt. We hebben alle essentiële metrics 

immers continu in zicht. Van energie-, 

brandstof- en waterverbruik tot de hoeveelheid 

afval die we produceren en onze CO2-uitstoot. 

Hierdoor zien we de progressie die we maken. 

Maar ook waar nog milieuwinst valt te halen 

met passende duurzaamheidsmaatregelen. De 

afgelopen jaren hebben we op deze manier vele 

stappen gezet. 

Ook zijn we lid van ECOSTARS, een Europese 

erkenningsregeling voor duurzame vervoerders. 

Een audit in dat kader in 2017 door Van den 

Hurk Advies leverde een waardering op van 4 

sterren. 

EC    STARS
FLEET RECOGNITION SCHEMEEU



Onze weg naar duurzaamheid

Oostendorp Nederland bestaat al bijna 60 jaar. De intentie om verantwoord om 
te gaan met mens en milieu hebben we altijd gehad. Afvalstromen gescheiden 
verzamelen en afvoeren voor recycling doen we bijvoorbeeld al tientallen jaren. 
Maar met name de laatste 5 jaar hebben we belangrijke stappen gezet op weg 

naar een CO2-neutrale organisatie. We zetten ze voor je op een rij. 

2015

2017

2018

2019

2020

Reductie verpakkingsmaterialen bij 
toeleveranciers.
Plaatsing batterij voor opslag en 
optimaal gebruik van de energie van 
onze zonnepanelen.

Plaatsing van zonnepanelen op ons 
pand in Zwijndrecht. De teruglevering 
van elektriciteit bedraagt gemiddeld 
bijna 20.000 kWh op jaarbasis.

Vervanging van de conventionele 
verlichting in kantoren en magazijn 

door LED-armaturen. Resultaat: 30% 
minder elektriciteitsgebruik.

Installatie warmtepomp. Resultaat: 85% 
minder gasverbruik.

Gestopt met gebruiken van 
verpakkingsmaterialen. Is 

verpakken toch noodzakelijk? Dan 
gebruiken we 100% herbruikbare 

verpakkingsmaterialen.



Oostendorp Nederland is een 
organisatie met een sportmentaliteit. 

In alles wat we doen willen we 
vooroplopen, zoals je mag verwachten 

van een marktleider. Daarom blijven we 
ook de komende jaren volop investeren 
in verduurzaming. Zo willen we in 2022 
windmolens op ons bedrijfsterrein om 

nog meer zelfvoorzienend te worden 
en het gasverbruik tot een minimum te 

beperken. 

It’s our talent to enlighten yours

100%

Tot slot

Meer weten?
Wil je meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Neem contact op met Els van der Wolf 

via +31 (0) 78 629 10 12. Of stuur een mail naar e.v.d.wolf@oostendorpnederland.nl.

2022

Ons ultieme doel? Een 100% circulaire 
bedrijfsvoering zonder CO2-uitstoot. Of 
dat gaat lukken? Reken maar. Waar een 
wil is, is een weg!


