Sustainable Office
bundelt kennis
duurzame
kantoorproducten
Dé inkoopwijzer voor uw
duurzame kantoorproducten

In steeds meer branches worden eisen
gesteld aan bedrijven om producten en
diensten aan te bieden met zo min mogelijk
schade voor mens en milieu.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) is een belangrijk thema voor overheden en bedrijfsleven. Niet alleen de prijs
telt, de milieuprestatie van producten en de
wijze van produceren en behandeling van
medewerkers tellen steeds zwaarder mee.
Bovendien blijkt steeds vaker dat bedrijven
die duurzaam beleid voeren, beter presteren
dan bedrijven die dat niet doen.

Stichting Sustainable Office
Postbus 85612
2508 CH Den Haag
T 070 - 312 39 25
E info@sustainable-office.eu
W www.sustainable-office.eu
Sustainable Office is ook te vinden
op Linkedin en Twitter @SustOffice

www.sustainable-office.eu

Stichting Sustainable Office houdt zich onder meer
bezig met lobbywerkzaamheden. Daarnaast is het
geven van voorlichting en educatie een belangrijk
onderdeel van de werkzaamheden. Doel is om kennis
en bewustwording rond duurzame kantoorproducten
te vergroten.

Binnen de kantooromgeving gebeurt veel rond
het thema duurzaamheid. Veel leveranciers
bieden producten aan die met duurzame
materialen of via het Cradle-to-Cradle proces zijn
geproduceerd. Ook is de kantoormarkt koploper
op het gebied van de circulaire economie. Dit is
een geheel nieuwe manier van produceren en
verkopen, waarbij niet langer het bezit, maar het
gebruik van producten centraal staat en
recycling integraal onderdeel is van het ontwerpproces.
Voor inkopers is het echter vaak lastig te weten welke
producten voldoen aan duurzaamheidseisen.
Er zijn veel keurmerken en labels, maar het overzicht
ontbreekt vaak. De overheid heeft een aantal criteria
opgesteld waarin producten moeten voldoen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor kantoorartikelen en -meubilair.
Zelfstandige Stichting
Om inkopers te informeren over duurzame kantoorproducten is in 2010 een initiatief gestart, Sustainable
Office. In 2014 werd deze zelfstandig in de Stichting
Sustainable Office. Deze stichting promoot duurzame
kantoorproducten onder inkopers van bedrijven en
overheden.

Europees label
Naast de website en database werkt Sustainable
Office werkt ook mee aan een overkoepelend,
onafhankelijk Europees duurzaamheidslabel voor
kantoorartikelen. Dit project, onder de naam SOFEA,
is in maart 2014 van start gegaan.
Stichting Sustainable Office is een initiatief van
Lyreco, Office Depot, Staples, Hamelin, Jalema,
Esselte, Quantore en Pasklaar Communicatie.
Voorzitter is Cees van Manen. Het initiatief wordt
breed ondersteund door OFFICE World, OSTAN
en Novaka. Het Ministerie van I&M, AgentschapNL en MVO Nederland zijn agendalid van de
commissie.
Efficiënter inkoopproces duurzame producten
De website biedt inkopers en eindgebruikers een
middel om snel kantoorproducten te vinden die
voldoen aan duurzaamheidscriteria. Zowel eindgebruikers als leveranciers besparen veel tijd en geld,
doordat informatie over producten centraal beschikbaar is.
In 2014 zullen ook producten van andere productgroepen worden opgenomen zoals meubilair, verlichting en reproductie-apparatuur.

De website www.sustainable-office.eu

De website van Sustainable Office, www.sustainableoffice.eu, omvat een database waarin kantoorproducten
worden opgenomen die voldoen aan de criteria van de
overheid. Sustainable Office richt zich met deze
website op inkopers, facilitair managers en CPO’s van
(semi-)overheden en directeuren MKB.
Inmiddels zijn er bijna 8000 kantoorproducten geplaatst
op deze website. Bezoekers kunnen producten vinden
op naam, leverancier, EAN-code of zoekterm.
Met behulp van de website wordt de vindbaarheid
van duurzame kantoorartikelen veel eenvoudiger en
verloopt het inkoopproces sneller.

