
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ‘hot’, 
maar wat houdt het precies in? In dit document
lichten wij onze activiteiten op het gebied van MVO 
nader toe.

BEDRIJFSVOERING

Kantoorpand
Onze bedrijfsvoering is erop gericht om verspilling 
te verminderen en het milieu minder te belasten.
Ons kantoor en onze magazijnen zijn volledig voor-
zien van LED verlichting van de laatste stand van
techniek. Zo is onze verlichting in het kantoor slim; 
hiermee zeggen we dat wanneer er niemand
aanwezig is of de zon schijnt, het licht dimt of uit-
gaat. Hiermee besparen we zo’n 35% energie. Dat 
scheelt ons ook in de kosten! Duurzaamheid hoeft 
niet duur te zijn, in tegendeel.

Drukwerk
Alle producten zijn natuurlijk te vinden in onze 
gedrukte catalogus. Deze drukken we ‘on-demand’, 
zo zijn we altijd up-to-date en gooien we niks weg.
Bedrijfswagenbeleid
Daarnaast hebben wij in ons lease auto beleid de 
sterke voorkeur uitgesproken voor elektrisch/hy-
bride auto’s. Op het moment rijden 70% van onze 

bedrijfsvoertuigen elektrisch of hybride en we 
verwachten
dat dit percentage alleen maar zal toenemen. Om 
onze medewerkers hierin optimaal te faciliteren
hebben wij 4 laadstations laten installeren.

Elektrisch rijden heeft grote voordelen voor het kli-
maat en de leefomgeving. Elektrisch rijden draagt 
bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot, 
maar ook voor andere milieuproblemen bieden 
elektrische auto’s een oplossing. Ze produceren 
bijvoorbeeld geen stikstofoxiden en fijnstof. Dat is 
op drukkeverkeerstrajecten en in de binnensteden 
een groot voordeel. Bovendien veroorzaken elek-
trische auto's minder geluidshinder, met dank aan 
hun geruisloze motoren.

Magazijn
Ook in ons magazijn nemen we maatregelen; om 
onze producten te beschermen tijdens het vervoer
maken we gebruik van luchtzakjes. Deze ‘kussen-
tjes’ zijn beter voor het milieu. In plaats van een rol
luchtkussenfolie met lucht of een zak luchtzakjes, 
wordt er een kleine rol folie verzonden waar wij in
ons magazijn de lucht in blazen. Daarnaast zijn de 
zakjes herbruikbaar. We maken tevens gebruik van
tweedehands dozen: door dozen te hergebruiken 
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in plaats van direct weg te gooien, kunnen we het
milieu enorm ontlasten. Elke ton herbruikbaar golf-
karton bespaart meer dan 20.000 liter water, 2.026 
km aan brandstof voor vrachtwagens, meer dan 3 
kubieke meter stortcapaciteit en 266 kg.
luchtverontreiniging.

PRODUCT

Portfolio
Naast de elektrotechnische producten die wij al 
sinds jaar en dag verkopen bestaat ons assortiment
voor een steeds groter gedeelte uit LED verlichting. 
LED staat natuurlijk bekend als duurzaam en zorgt
voor een enorme besparing ten opzichte van con-
ventionele verlichting. Koopman is continu bezig dit 
portfolio te optimaliseren.

Productontwikkeling
We werken continu aan producten met meer 
lichtopbrengst bij minder energieverbruik ter be-
vordering van de efficiëntie van onze armaturen. 
Koopman werkt tevens continu aan een optimale 
configuratie van componenten voor een lange le-
vensduur. Een langere levensduur zorgt voor minder 
afval en transport.

Daarnaast ontwikkelen we steeds meer mogelijkhe-
den tot ‘smart lighting’. Deze vorm van verlichting 
leidt naast de eerder genoemde enorme besparing 
door de transitie van conventioneel naar LED ver-
lichting, tot een additionele besparing: licht alleen 
als nodig en dan ook nog de optimale lichtsterkte!

Circulaire economie
Onze defecte producten laten wij door een gecertifi-
ceerd recyclebedrijf op verantwoorde wijze
afvoeren. Wij willen dat de hoeveelheid afval nog 
verder afneemt, we laten ons inspireren door het 
idee van een circulaire economie. De circulaire eco-
nomie is een economisch systeem dat bedoeld is om
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en waarde vernietiging te
minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire 
systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in
producten die aan het einde van hun levensduur 
worden vernietigd.

We streven ernaar deze visie steeds meer in onze 
producten en projecten te verwerken.

INKOOP

Transport is niet het meest duurzame onderdeel van 
een bedrijfsproces, diesel slurpende vrachtwagens
en containerschepen zijn helaas onmisbaar, maar 
door zo efficiënt mogelijk in te kopen minimaliseren
wij de belasting van het milieu. We verzamelen onze 
bestellingen en ontvangen van de meeste
leveranciers maar 1 maal per week een zending. 
Onze LED producten voeren wij in per volle contai-
ner.

BEWUSTWORDING

Een beter milieu begint bij jezelf, wij zijn begonnen 
en willen dit graag overdragen op onze partners.
Door mensen bewust te maken en te laten mee 
denken komen we tot steeds slimmere oplossingen 
om onze activiteiten nog verantwoorder uit te kun-
nen voeren. 


