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Waar we  
voor staan
Als meubelproducenten en inrichters willen  
we de juiste keuzes maken. Dat is onze uitdaging.  
Elke dag. Als groep, als merken, als mensen.  
Onze keuzes van vandaag zijn bepalend voor morgen.  
Wij kiezen niet altijd de makkelijkste weg, de snelste 
oplossing of de meest winstgevende optie. 
 
We kiezen verstandig. Eerlijk. Liever opknappen  
dan nieuw. Als dat niet kan: duurzame en opnieuw  
te gebruiken materialen. En is dat geen optie?  
Dan lokale, niet fossiele-grondstoffen gebruiken.

Zo houden wij onze merken alert en scherp.  
Want onze kostbaarste grondstof is morgen.  
Innovatie, daadkracht en een open mind leiden  
ons naar een duurzame toekomst.

Wij zijn de Fair Furniture Group. Een familie van 
gelijkgestemde merken en mensen met dezelfde 
ambitie: voortdurend streven naar nieuwe circulaire  
en duurzame oplossingen. Slimme ideeën komen  
tot leven in onze lokale fabrieken. Mooie idealen 
worden down-to-earth resultaten. Onze deuren  
staan open, we laten graag zien wat we kunnen.

De toekomst roept. Wij zijn er klaar voor. 
Fair Furniture Group
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Eromesmarko

Vepa Zooi

Nomique

Be by Bèta De Lockerfabriek
Dé onderwijs-

inrichter van primair 

tot universitair 

onderwijs.

Laat iedereen goed 

en prettig zitten.

De meest duurzame  

kantoor- en project- 

meubelfabrikant 

van Nederland.

Van afval tot  

Dutch design.

De specialist in 

lockeroplossingen. 

Uniek en ergono-

misch. Werken en 

zitten in het VK en 

Ierland.

Nice Price Office
Zonder zorgen en 

snel een kantoor 

inrichten. Dat is 

Nice Price Office.

Onze merken

Lees meer over... Lees meer over... Lees meer over... 

Lees meer over... 

Lees meer over... 

Lees meer over... 

Lees meer over... 
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https://eromesmarko.nl/
https://www.betastoelen.nl/
https://nomique.com/
https://nicepriceoffice.nl/
https://zooi.nl/
https://vepa.nl/
https://delockerfabriek.nl/
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Wij kijken uit 
naar morgen!

Met plezier en trots laten we in dit rapport zien hoe 
het gaat met onze organisatie: de Fair Furniture Group. 
Een echt Nederlands maakbedrijf, een familiebedrijf 
én een tikkeltje anders dan de rest... Daarom lees je 
in dit rapport alleen maar over onderwerpen die wij 
belangrijk vinden: mens, maatschappij en aarde. En ja: 
wij zetten de mens voorop. Want zonder onze mensen 
zijn we helemaal nergens.

De mensen van de Fair Furniture Group bedenken, 
ontwerpen, produceren, monteren, organiseren, 
verkopen en ga zo maar door. Zij zijn het - en hun 
kinderen en kleinkinderen - die ons motiveren 
onvermoeibaar op zoek te gaan naar nieuwe 
duurzame grondstoffen. Te investeren in slimme 
productietechnieken die beter zijn voor het milieu. 
Innovatieve inrichtingsconcepten te introduceren 
waarmee we het onderwijs helpen verbeteren en 
verlevendigen. Zij houden ons bij de les als we samen 
met onze partners werken aan manieren om de 
kringloop te sluiten, met het oog op een duurzame 
toekomst voor iedereen. 

100% sociaal en duurzaam ondernemen klinkt 
misschien als een hele opgave, maar als je vasthoudt 
aan je idealen en je oprecht bekommert om de wereld 
van morgen, zijn er zóveel mogelijkheden om als 
bedrijf een verschil te maken! Hoe wij dat doen, lees  
je in dit social & sustainable development report. 

Tot morgen!
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Albert Braamskamp,  
manager Techniek Fair Furniture Group:

“ Ik ben echt supertrots dat  
we nu de meest duurzame 
stoel ter wereld hebben,  
zelfs met een negatieve CO2-
footprint. Trots dat ik daaraan 
heb bijgedragen. En goed 
voor onze aarde!”

Onze collega’s 
over 2021

Ook 2021 was een bijzonder COVID-19 
jaar. Iedereen beleefde het op zijn of haar 
manier. Gelukkig was er nog ruimte  
voor succes, zowel privé als zakelijk.  
En gelukkig was er zeker nog ruimte  
voor plezier.

Sharron Wormald,  
accountmanager Nomique:

“ Voordat ik bij Nomique in dienst 
kwam was ik werkzaam bij een 
dealer gespecialiseerd in 
producten van Nomique. Wat  
mij opviel was de toewijding van 
Nomique aan duurzaamheid.  
Het is duidelijk dat duurzaamheid 
niet zomaar een trend is die 
overwaait, maar dat het de 
drijvende kracht is achter alles 
wat ze doen en nastreven. Het is 
een voorrecht om nu deel uit te 
maken van Nomique en de Fair 
Furniture Group.”
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Rozemarijn Henzen,  
interieurarchitect Eromesmarko:

“ De Inspiratiecampus is onder-
deel van onze showroom 
in Wijchen waarin we alles 
uitleggen over materialen 
en grond stoffen. Een heel 
bijzondere ruimte die steeds  
in ontwik keling is. Iedereen 
mag komen kijken.”

Jan Mulder, Sustainability Manager  
Fair Furniture Group: 

“ Nationale Nederlanden heeft 
ons als circulaire regisseur  
gekozen voor de revitalisatie 
van de panden in Den Haag 
en Rotterdam. Dat hadden  
we nog niet eerder op zo’n 
schaal aan gepakt, maar het 
resultaat is geweldig.”

Mazen Alzayat,  
meubelstoffeerder Vepa:

“ Dankzij Vepa heb ik mijn 
eerste officiële Nederlandse 
mbo-diploma gehaald. 
Ik heb veel Nederlandse 
lessen gevolgd, die allemaal 
op de werkvloer zijn 
gegeven. Ik ben ontzettend 
blij dat het gelukt is.” 
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Marije Veenstra, verkoop binnendienst medewerker 
International Vepa:

Lynne Okhuijsen,  
productiemedewerkster Be by Bèta: 

Stefanie Beekers,  
merkbeleving Eromesmarko en Zooi:

“ Bij de Fair Furniture Group 
krijg je niet de kans vast te 
roesten. Als ze zien dat je 
meer, of juist iets anders wilt 
dan kan het zo geregeld zijn. 
Ik kreeg de kans om over te 
stappen van Eromesmarko 
naar Vepa en dus stort ik 
mij nu in de wereld van 
kantoor- en projectinrichting. 
Spannend!”

“ In het begin van de corona-
crisis werden we allemaal een 
beetje bang voor wat er zou 
gaan komen. Een half jaar later 
loopt het storm. Er zijn zoveel 
thuiswerkstoelen verkocht! 
Mooi om te zien hoe wij als 
collega’s met deze bijzondere 
tijd omgaan. Wij zijn echt een 
team en zetten met elkaar 
de schouders eronder. Op  
anderhalve meter afstand 
natuurlijk.”

“ Na twee eerdere meeloop-
stages mocht ik voor mijn 
afstudeerstage helpen 
bij de oprichting van het 
nieuwe merk Zooi, een super 
leerzaam project! In 2020 
ben ik gestart met een NIMA 
opleiding en inmiddels ben 
ik verantwoordelijk voor de 
marketing van Eromesmarko. 
Ik ben blij dat ik de kans krijg 
om mezelf verder te ontwik-
kelen binnen deze organisatie.”
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Hoogtepunten 2021
En verder:

Circulair inrichten bij 

Nationale Nederlanden
Groot succes 

thuiswerkplek 

HomeFit© en Be by 
Bèta thuiswerkstoel 

64,2% Gasreductie 
door duurzame nieuw-

bouw Eromesmarko in  

Wijchen

De Fair Furniture Group timmert als groep fabrikanten van 
kantoor-, project- en schoolinrichting in 2021 verder aan 
de weg. We blijven doen waar we ons goed bij voelen: het 
produceren van duurzame meubels, in Nederland, met een 
warm hart voor mensen en met het oog op een eerlijke 
gezonde toekomst. 

Doorontwikkeling 

Ypsilon in samen-

werking met FOKLab

Fair Furniture Academy 

is geopend

Opening Meshallen
in Wijchen

80.000 kilo virgin 

kunststof bespaard door 

gerecycled kunststof 

toe te passen in nieuwe 

producten

Nieuwe showroom van 

De Lockerfabriek in 

Emmen 

Vepa en Plantics 

winnen Renewable 
Materials Award 2021 

Felt-collectie gemaakt 

van 100% gerecycled 

post-consumer PET-vilt
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In het kort Bewust beter  
worden

De wereld om ons heen is ons dierbaar. De 

vakmensen in onze fabriek, de collega’s op kantoor, 

van lasser tot marketeer, van directeur tot stagiair: 

allemaal werken we bewust aan een betere wereld. 

Dat hoort gewoon bij ons. Voor een schoner milieu 

willen we voorop lopen in onze branche met 

schone, duurzame en circulaire producten. Iets 

betekenen voor onze omgeving, dat is waar het ons 

om gaat. Voor jongeren, voor de vakmensen van 

morgen, voor leerlingen van de Praktijkschool, voor 

NLdoet of voor de klanten en vrijwilligers van de 

Voedselbank. Ieder mens telt!

Samen maken  
we de cirkel rond

De Fair Furniture Group wil koploper zijn in 

duurzaam, circulair en sociaal ondernemen. Niet 

omdat het hip is of een hype, maar omdat het voor 

ons dé manier is om positieve impact te hebben 

op de wereld om ons heen. Circulair en sociaal 

ondernemen betekent bij de Fair Furniture Group-

bedrijven onder meer: hergebruik van materiaal, 

duurzame energie gebruiken, samenwerken in de 

productie keten en mensen centraal stellen. Dat is 

nogal wat. En we zijn er nog niet. Maar we worden 

er steeds beter in. Samen maken we de cirkel rond. 

Fair voor mens, maatschappij en  
aarde: dat is de basis voor een  
nieuwe toekomstbestendige 
economie, waarin we samen met  
onze mensen en stakeholders  
kunnen blijven ondernemen. 
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Niet praten  
maar doen

Hoe word je koploper in duurzaam, circulair en 

sociaal ondernemen? Gewoon, door met elkaar 

aan de slag te gaan. Ons doel is om elke dag te 

verbeteren. Voorop lopen in alle aspecten van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

En heel belangrijk: onze CO2-footpint verkleinen. 

Niet in 2030 of 2025 maar gewoon nú. Als 

basis nemen we de wetenschap en volgen we 

de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Zodra 

een nieuwe energiebron, techniek of een nieuw 

materiaal zich aandient, zoeken we direct naar 

toepassingen. Ongeacht jaartal. We kijken verder 

dan de trends van het moment. 

We hebben maar  
één aarde

Fossiele grondstoffen raken op en het winnen  

ervan heeft een grote impact op onze aarde.  

Als groep vinden wij dat het inzetten van  

duur zame grondstoffen, het hergebruiken  

van afgedankt meubilair, het gebruiken van  

de hernieuwbare grondstof hout of het inzetten 

van gerecycled materiaal altijd vóór het gebruik 

van fossiele grondstoffen gaat. Dat doen we dus 

ook. We zetten in op hergebruik, waardebehoud 

en afvalvermindering. We bedenken circulaire 

oplossingen voor ons restmateriaal en het afval  

van anderen. Zo zorgen we ervoor dat er uitein - 

delijk niets meer in de afvalbak belandt. Dat  

doen we omdat er voor ons geen andere manier  

is. We hebben maar één aarde. Daar moeten we  

zuinig op zijn. 

Wij zijn eerlijk  
en open

We zijn 100% transparant in onze duurzame doelen. 

We doen ons niet beter voor dan we zijn, we delen 

onze resultaten en zijn eerlijk en open over onze 

processen en de materialen die we gebruiken.  

In onze fabrieken leiden we regelmatig mensen 

rond die geïnteresseerd zijn in onze producten  

en onze manier van werken. Iedereen is welkom!
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Mensen maken  
morgen mooier

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor 

ons niet iets dat we ‘erbij doen’. Het is de manier 

waarop we werken. Elke dag zetten we ons in onze 

eigen fabrieken vol energie in voor onze klanten. 

Maar we kunnen onze mooie bedrijven niet los 

zien van wat er om ons heen gebeurt. Met wat wij 

doen, met de kennis en de mensen die we hebben, 

kunnen we écht iets betekenen voor anderen. Die 

kansen grijpen we aan - elke dag weer. We hebben 

namelijk oog voor mensen die niet altijd alles mee 

hebben in het leven. Social return is verankerd in 

ons bedrijf, onder meer door de samenwerking  

met diverse Praktijkscholen en Maram-onderwijs.  

Zij ondersteunen jongeren die vastgelopen zijn in 

de huidige onderwijssystemen, wij bieden ze een 

leer- en werkplek. 

Alleen lokaal

In onze fabrieken in Breda, Emmen, Hoogeveen, 

Telford en Wijchen produceren we alle meubelen 

dichtbij onze klanten. En zo ook onze leveranciers. 

Onze leveranciers van grondstoffen komen altijd uit 

de regio. Waar mogelijk kiezen we voor leveranciers 

uit Nederland en Groot-Brittannië. Lukt dit niet, dan 

maken we afspraken met leveranciers uit West-

Europa. Zo houden we de controle en weten we 

zeker dat de mensen die onze grondstoffen leveren 

in goede arbeidsomstandigheden werken. En zo 

kunnen we garanderen dat de OESO- en ILO- 

richtlijnen én de milieuwetten bij hun bedrijven 

worden gehandhaafd. Kiezen voor lokaal beperkt 

ook de afstand tussen onze leveranciers, onze 

productielocaties en onze afzetmarkt. Zo sparen we 

tijd én het milieu.

We gaan tot op  
de bodem

Milieu-impact, circulariteit en gezondheid:  

we willen tot op de bodem uitzoeken hoe  

het zit. Daarom zijn we ook continu samen met  

het onderwijs en de wetenschap aan het meten  

en onderzoeken. Eerst kijken of een bepaalde 

nieuwe grondstof of techniek verantwoord is  

volgens onze strenge duurzaamheidsmaatstaven. 

Berekenen wat de milieu-impact is en daarna  

pas inzetten in onze productie. Van elk product 

kunnen we onze klanten dan ook precies laten  

zien wat de materiaalsamenstelling, de herkomst 

van de grondstoffen en de milieubelasting is.  

Meten is weten!
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Zeven volwaardige 
merken, één familie
De Fair Furniture Group is een familiebedrijf. Een  
familie bedrijf met vijf Nederlandse aandeelhouder-
families, waarvan inmiddels de derde generatie aan 
tafel zit. Bij ons gaat continuïteit van de groep voor 
persoonlijk gewin. Dat maakt onze onderneming 
stabiel en financieel sterk. Roel Wiekema behoort 
tot één van die families. Hij is mede oprichter van de 
Fair Furniture Group en was 34 jaar lang algemeen 
directeur van Vepa en later van de VDB Groep/Fair 
Furniture Group. 
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Mensen voorop stellen; dat is echt een erfenis van Roel Wiekema.  

Eentje die sterk wordt gekoesterd bij de Fair Furniture Group. Zo deelt 

iedereen bijvoorbeeld mee in de winst. Roel Wiekema: ‘Toen ik in 1968 

begon bij het bedrijf was het uniek dat alle medewerkers, óók van 

productie, jaarlijks een winstuitkering kregen. Ik herinner me nog een 

hele bijzondere winstuitkering, dat was in 1971 - net na de oprichting 

van Vepa. Er werd nog niets verdiend, maar we wilden toch iets delen 

met de medewerkers. Iedereen kreeg toen een kist appels. Mét het 

vriendelijke verzoek de kist weer in te leveren, in verband met het 

statiegeld. Ja, dat kun je je nu niet meer voorstellen.’

Een stel ‘eigenwijze bedrijven’ met meer 
dan 100 jaar historie’, waarvan de  
eersten in 1998 gingen samenwerken.

Eigenwijs
Het verhaal van de afzonderlijke bedrijven voert helemaal terug naar 

1909. Fietspedalen, luchtverwarming, caravans; werkelijk van álles 

werd gemaakt door de bedrijven, die toen nog geen verband met 

elkaar hadden. Elk voor zich bewoog mee met de markt en veranderde 

regelmatig van strategie en visie. Een stel ‘eigenwijze bedrijven’, volgens 

Wiekema, waarvan de eersten in 1998 gingen samenwerken. ‘Toen werd 

de VDB Groep opgericht. Heerlijk eenvoudig gebruikten we de eerste 

letters van Vepa, Drentea en Bèta voor onze groepsnaam. 

Nu zijn we de Fair Furniture Group, een groep van zeven volwaardige 

merken met elk een eigen specialisme. Samen kunnen we nu alles op  

het gebied van inrichten.’

Altijd een voorsprong
Het eigenwijze karakter is altijd gebleven en bepaalt ook nu de visie 

van de groep. Roel Wiekema: ‘We hebben altijd geïnvesteerd in nieuwe 

ontwikkelingen en innovatieve productietechnieken. Ook toen iedereen 

ging outsourcen - juíst toen. Altijd een voorspong hebben, dat was -  

en is - ons doel. Niet de grootste willen zijn, maar absoluut de snelste.  

De laatste jaren ben ik enorm trots op de duurzame visie van mijn 

opvolger Frits Muijsson die je écht door ons hele bedrijf voelt: niet 

duurzaam praten, maar duurzaam doen. Dat ons familiebedrijf sinds  

2020 Fair Furniture Group heet, is voor ons dan ook een logische stap 

naar wat wij allemaal willen: duurzaam ondernemen. Eerlijk, sterk en 

solide. Fair voor de aarde en fair voor mens en maatschappij.’

De duurzame visie die je écht door 
ons hele bedrijf voelt: niet duurzaam 
praten, maar duurzaam doen.
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1909  
 
Start productie school-
meubilair en gymnastiek   -
toes tellen (oprichting eerste 
Fair Furniture Company:  
Kooijmans-Mes (Eromesmarko)

1971  
 
Aandeelhoudersfamilies  
starten met Vepa

2000  
 
ISO 14001 certificering

2009  
 
Duurzaam hout  
PEFC™-certificering

2008  
 
Eerste circulaire revitalisatie 
project met Essent

Duurzaam hout  
FSC®-certificering

Start samenwerking TU Delft: 
Han Brezet, Professor Design 
for Sustainability

1998  
 
Oprichting VDB Groep  
(de voorloper van de  
Fair Furniture Group)

1995 
 
Samenwerking SW-bedrijven

1997 
 
ISO 9001 certificering

1951  
 
Start met productie kantoor-
meubilair (Drentea)

MVO-visie: lokaal, duurzaam 
en werkgelegenheid

1968  
 
Start bureaustoelen  
(Be by Bèta)

Onze rijke 
historie

16



Social & sustainable development report 2021/2022

2021  
 
Publieksprijs Circular Awards 
met Hemp en samen met 
Plantics winnaar Renewable 
Material of the Year 2021 

Oprichting Fair Furniture 
Academy en opening 
showroom De Lockerfabriek

2014 
 
Introductie Felt. Stoelen van 
gerecyclede PET-flessen

Eerste PaaS (Product as a 
Service) project met Sita

2018 
 
Initiatiefnemer NPR 8313  
circulaire meetmethodes

Founding partner  
INSIDE/INSIDE onafhankelijke 
tool voor duurzaam interieur

Vepa meest duurzame bedrijf 
van Drenthe en winnaar Drentse 
onderneming van het Jaar

Green Product Award  
winner stoel Felt

Plastic Whale by Vepa

Unieke recycling metaal  
met eigen blokjespers

2020 
 
Gasreductie 64,2 % nieuw-
bouw Eromesmarko, Wijchen

Vepa en Drentea gaan  
samen verder

Introductie ‘s werelds meest 
duurzame stoel, in samen-
werking met Plantics

VDB Groep gaat verder  
als Fair Furniture Group

2015 
 
Realisatie eigen onderzoeks-
tuin GreenField

Start eigen onderzoekslab 
biobased materialen

2017 
 
100% hergebruik reststromen 
textiel en staal

Oprichting Zooi, woonacces-
soires van restmateriaal

2010  
 
LCA’s als basis in samen-
werking met TU Delft
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4

We laten onze medewerkers 

meedelen in de winst.

5

We nemen niet alleen maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor onze mede  -

werkers, maar ook voor anderen buiten 

ons bedrijf.

6

We bieden leerplekken aan juist die 

leerlingen die anders niet snel een 

stageplaats kunnen vinden. 

7

We stellen onze deuren open  

voor belangstellenden.

8

We laten niets tegen lagere  

lonen elders in de wereld maken.

9

We produceren duurzaam en  

zijn hier 100% eerlijk over naar  

de buitenwereld.

10

We creëren geen afval maar  

gebruiken ons restmateriaal voor  

nieuwe producten.

11

We kopen onze grondstoffen  

lokaal en in West-Europa.

12

We ontwerpen onze producten 

circulair. 

13

We laten onze mensen leren,  

en zetten in op vitaliteit en duurzame 

inzetbaarheid.

Wat wij fair 
vinden

1

We zijn een van origine Nederlands 

familiebedrijf waar continuïteit boven 

winst gaat.

2

We produceren alles in onze 

eigen fabrieken in Breda, Emmen, 

Hoogeveen, Telford en Wijchen.

3

We hebben 92% van ons  

personeel in vaste dienst. 
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Sustainable  
Development Goals
In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 ambitieuze 
werelddoelen vast voor duurzame ontwikkeling.  
Deze ‘Global Goals’ zijn voor de periode tot 2030  
een belangrijke gezamenlijke agenda, waarmee we  
de strijd aangaan tegen armoede, ongelijkheid en  
klimaatverandering. Het is aan ons allemaal  
- overheden, bedrijven en ‘gewone’ mensen -  
om samen te werken aan een betere toekomst voor  
iedereen. En daar dragen wij natuurlijk graag ons 
steentje aan bij. In onze fabrieken, onze kantoren  
én daarbuiten.
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Groot  
denken

Zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030;  

daar zetten wij ons als Fair Furniture Group voor de volle 100% voor in.  

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn afgesproken door de landen  

die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland.  

Als op-en-top Nederlands familiebedrijf leveren wij graag een positieve 

bijdrage, met name aan de doelen op het gebied van armoede, onderwijs  

en de klimaatcrisis; uitdagingen die direct betrekking hebben op onze rol in de 

samenleving en de economie. Daarbij kijken we ook over de grenzen van  

ons kleine landje, bijvoorbeeld waar het gaat om de herkomst van onze 

grondstoffen en de sociale omstandigheden in onze keten.  

 

Groot denken is ons niet vreemd, dus we willen ook een bijdrage leveren  

aan het herstel van de biodiversiteit. Aan wie het maar wil weten laten  

wij graag de positieve impact zien van het produceren in Nederland. 

Bijvoorbeeld door niet uit te besteden naar lagelonenlanden behouden  

we ook de kennis in het maakproces en bieden we werkgelegenheid in  

onze sector. We zien het als onze verantwoordelijkheid samen te werken  

aan een betere toekomst voor iedereen. 

Sterk gemotiveerd vanuit onze eigen duurzame en sociale doelen,  
focussen wij op de volgende SDG’s:

Kwaliteitsonderwijs

Leer-werkplekken 
Jaarlijks bieden wij tientallen 

scholieren en studenten de kans om 

waardevolle kennis en vaardigheden 

op te doen binnen onze bedrijven. 

Ontwikkeling van medewerkers
Wij bevorderen levenslang leren 

ook binnen onze groep, met 

gelijke ontwikkelkansen voor alle 

medewerkers.

Laat leren leven
Goed en toekomstbestendig 

onderwijs met gelijke kansen voor 

iedereen vinden wij ontzettend 

belangrijk. We zijn in de positie én 

hebben een sterke drive om - samen 

met anderen - een belangrijke rol 

te spelen in de ontwikkeling van 

het onderwijs in Nederland, vanuit 

de overtuiging dat innovatie in 

de onderwijsomgeving leidt tot 

beter onderwijs. ‘Laat leren leven’ is 

tegelijkertijd een aansporing naar 

onszelf, naar onderwijspartners 

en scholen om te investeren in de 

ontwikkeling van het onderwijs. 

Hiervoor hebben wij De Meshallen, 

de Fair Furniture Academy en de 

Eromesmarkoschool gerealiseerd.
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Waardig werk en  
economische groei 

Door in te zetten op aanhoudende 

inclusieve en duurzame economische 

groei met waardig werk voor al onze 

werknemers én de werknemers van 

onze leveranciers, realiseren we 

conti nuïteit binnen onze bedrijven. 

Voor ons betekent dit: werken met 

vertrouwen in elkaar, met plezier en 

respect, volgens de regelgeving en in 

continu overleg met belanghebbenden. 

Verantwoorde productie 
en consumptie

Verduurzaming in brede zin loopt als 

‘groene draad’ door alles wat we doen. 

In ons bedrijfsmodel vindt een transitie 

plaats van meubelproducent naar een 

duurzame grondstoffenmakelaar. 

We zijn flink op weg naar het gebruik 

van uitsluitend natuurlijke grondstoffen 

en/of ongebruikte reststromen. Zonder 

verspilling en zonder milieu-impact. 

Met onze Fair Furniture Academy 

creëren we een ‘groene werk- en 

levensstijl’, door bewustzijn, 

bewondering, ontwikkeling en actie. 
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Leven  
in het water 

Stop talking. Let’s start doing! 
Vanuit deze gedachte komen wij 

in actie tegen het plasticprobleem. 

Jaarlijks belandt meer dan acht 

miljoen ton plastic in ’s werelds 

wateren, met desastreuse gevolgen 

voor de natuur (en uiteindelijk voor  

de mens). Wij maken in samenwerking 

met Plastic Whale unieke meubelen 

van plastic afval en ondersteunen een 

uitgebreid bewustzijnsprogramma 

zowel in Nederland als ver daarbuiten 

om het plasticprobleem tegen te gaan. 

Leven  
op het land

FSC® en PEFC™
Bij de Fair Furniture Group maken 

we al sinds 2008 uitsluitend gebruik 

van gecertificeerd hout uit duurzaam 

beheerde bossen. 

GreenField
Ecosystemen zijn de bron van een 

duurzame aarde, daarom hebben wij 

in 2014 met het ‘GreenField-project’ 

ons eigen ecosysteem aangelegd, 

waar respect voor de mensen en de 

natuur centraal staat. Er is geen afval, 

we experimenteren met onze eigen 

natuurlijke grondstoffen als hennep, 

grassen en vlas, onder steunen de 

biodiversiteit en verbouwen groenten 

en fruit op een volledig biologische 

wijze voor de Voedselbank Zuidoost 

Drenthe.
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Inrichten volgens  
Sustainable 
Development Goals

We kijken verder dan onze neus lang 

is. We zijn trouw aan de Sustainable 

Development Goals en willen anderen 

helpen in hun duurzame ontwikkeling. 

Bijvoorbeeld door onderwijs- of 

bedrijfs  panden te bouwen en in te 

richten met de global goals van  

de VN voor ogen. Samen met de 

onderwijs instelling of ondernemer 

onder zoeken we daarvoor alle moge-

lijkheden en desgewenst leiden of 

ondersteunen we projecten inhoudelijk. 
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Duurzaamheids- 
doelen in de praktijk

De Sustainable Development Goals bevestigen de 
richting die wij met de Fair Furniture Group al sinds 
tientallen jaren zijn ingeslagen en geven ons houvast 
bij de verdere keuzes die wij maken op het gebied  
van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Als groep hebben we daarnaast 
een aantal praktische ‘eigen’ doelen geformuleerd  
waar ieder van ons zich nu en de komende jaren  
volop voor inzet.
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Lijm en hout van elkaar 
scheiden 

Het is ons doel om komend jaar een 

nieuwe lijmstraat te integreren in ons 

productieproces zodat we diverse 

lagen (gelijmd) hout weer van elkaar 

kunnen scheiden en opnieuw kunnen 

gebruiken. 

Energieneutraal 
produceren

We gaan voor energieneutraal 

produceren. Ons doel is om 

op tenminste één van onze 

productielocaties energieneutraal 

te produceren. Dit wordt onze 

productielocatie in Breda waar we in 

ieder geval 210 extra zonnepanelen 

zullen plaatsen. 

Minder  
CO2-uitstoot 

In 2020 hebben we onze eerste  

CO2-neutrale producten ontwikkeld. 

In 2022 willen we in ieder geval nog 

een CO2-neutraal product aan onze 

collecties toevoegen. 

Meubelen van bermgras, 
hennep of oud meubilair

Veel van onze onderzoeken richten 

zich op de productie van meubelen 

gemaakt van bijvoorbeeld hennep, 

bermgras of van oud meubilair. De 

eerste onderzoeksfase is afgerond 

en in het Research Lab in Emmen 

verwachten we snel concrete 

resultaten te behalen. Voor het 

onderzoek naar bermgras meubelen 

werken we samen met Rijkswaterstaat.
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LCA-

berekening

Inzicht in milieu-impact  
van onze producten

De milieu-impact van onze producten 

berekenen we door middel van een 

levenscyclusanalyse (LCA). In 2025 

moeten alle producten binnen de Fair 

Furniture Group voorzien zijn van een 

LCA-berekening. 

Inclusiviteit en  
diversiteit vergroten

Ons doel is om minimaal 5%  

van ons personeelsbestand te laten 

bestaan uit stage-, afstudeer-, en 

leerplekken voor leerlingen met een 

afstand tot regulier onderwijs. 

Duurzame vervanger  
voor polyetherschuim

Hoog op onze verlanglijst staat een 

waardige vervanger voor het polyether -

schuim in banken en stoelen. Voor de 

vulling van onze akoestische produc ten 

hebben we al een vervanger ontwik keld 

in de vorm van gerecycled textiel: 

Re-felt. Ons doel is om binnen 4 jaar 

polyether   schuim in banken en stoelen 

te vervan gen voor een niet-kunststof 

variant.

100% 
afvalloos

We streven naar een volledig afvalloze 

bedrijfsoperatie. Dit willen we in 2025 

gerealiseerd hebben voor alle bedrijven 

binnen de Fair Furniture Group. 
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Fair voor mens 
en maatschappij

Deel 2
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Mensen maken  
het bedrijf 

Dat geldt ook voor de bedrijven van de Fair Furniture 
Group. Het succes van onze producten drijft op het 
vakmanschap en enthousiasme van onze mensen.  
Wij bekommeren ons om onze eigen mensen, maar 
ook om anderen in de maatschappij die iets verder 
van ons af staan. 

Met leer- en werkplekken, sociale projecten,  
onderzoek en vrijwilligersacties geven wij graag  
iets terug aan de samenleving. We investeren in  
leuker en beter onderwijs, door onderwijs, overheid  
en ondernemers met elkaar te verbinden en inno-
vatieve inrichtingsconcepten te realiseren.  
 
We nemen onze verantwoordelijkheid voor de  
gezondheid en het welzijn van onze klanten en  
eindgebruikers heel serieus en hebben eerlijk en  
transparant zakendoen hoog in het vaandel staan.
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Onze 457 mensen

Mannen en vrouwen Leeftijd Aantal dienstjaren Soort dienstverband

man 370

vrouw 87

tot 20 jaar 3
20 - 35 jaar 102

35 - 50 jaar 154

50 - 65 jaar 184

65+ 14

tot 5 jaar 156

5 - 15 jaar 137

15 - 30 jaar 98

30 - 45 jaar 58

45 en meer 8

Vast 419

BBL 12

Tijdelijk 25

Oproep 1
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Zorg voor medewerkers
Wij zijn trots op onze mensen en zij zijn trots op hun bedrijf, de merken 

en producten. En dat stralen ze uit. Er is weinig verloop en een opvallend 

laag ziekteverzuim. We investeren in persoonlijke opleidingsplannen, 

een veilige en gezonde werkomgeving en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

Wij zijn trots op onze mensen  
en zij zijn trots op hun bedrijf,  
de merken en producten

De Fair Furniture Group is één van de weinige productiebedrijven 

die een vierdaagse werkweek aanbiedt en stimuleert. Veel van onze 

medewerkers hebben dagelijks te maken met fysieke belasting en we 

vinden het heel belangrijk dat zij hun werkzaamheden veilig en gezond 

kunnen verrichten. Daarom streven we naar een arbozorgsysteem 

volgens ISO 45001. Door aandacht te geven aan vitaliteit en preventie 

en serieus met gezondheidsklachten om te gaan, voorkomen we zoveel 

mogelijk dat medewerkers wegens arbeidsongeschiktheid uitvallen. 
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Winstuitkering
De visie en werkwijze van de directie is nuchter én eigenwijs. Dat 

betekent innoveren en investeren waar mogelijk, ook wanneer de markt 

eens wat tegen zit. Die manier van denken heeft z’n effect op de hele 

organisatie. Onze mensen houden ervan mee te denken, mee te werken 

en mee te beslissen. Het is daarom logisch dat zij ook meedelen in de 

winst. Zo doen we dat hier al decennialang. 

Vitaal zijn en blijven
Bewegen is belangrijk om vitaal te blijven, dus stimuleren wij 

onze medewerkers op het sportieve vlak. Wij nodigen hen 

bijvoorbeeld uit deel te nemen aan gezamenlijke wandel-, fiets- en 

hardloopevenementen. Om de betrokkenheid bij elkaar en bij het bedrijf 

warm te houden organiseren we regelmatig afdelingsuitjes, een jaarlijkse 

visdag en gezellige workshops. De collega’s die hun jubileum vieren, en 

dat zijn er ieder jaar weer meer, zetten we persoonlijk in het zonnetje. Eén 

dag in het jaar sluiten we het bedrijf en beleven we - samen met evt. 

partners - een actieve personeelsdag.  
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Laat leren  
leven
‘Een leven lang leren’: daar staan wij volledig achter. 
Maar we zouden de Fair Furniture Group niet zijn 
als we er niet een eigen draai aan zouden geven: 
Laat leren leven. Dat is niet voor niets het motto van 
de onderwijsinrichter uit onze groep: Eromesmarko. 
Samen met anderen willen wij met Eromesmarko 
een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en 
verlevendiging van het onderwijs. We zijn ervan 
overtuigd dat innovatie in de leeromgeving leidt tot 
beter onderwijs. ‘Laat leren leven’ is een aansporing 
naar onszelf, onze (onderwijs)partners en scholen om 
te investeren in de ontwikkeling van het onderwijs. 
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Eromesmarkoschool
Regelmatig organiseren wij seminars en themadagen voor po, vo, 

mbo en hbo/wo. We nodigen deskundigen uit op het gebied van 

onderwijsvernieuwing, veranderende leeromgeving, bewegend leren, 

identiteit & imago van scholen en het 21e-eeuwse schoolgebouw. In een 

informele setting delen deze experts hun kennis en wisselen ervaring 

uit met deelnemers uit de sector. De afgelopen jaren organiseerden 

we diverse seminars waar professionals van primair onderwijs tot aan 

wetenschappelijk onderwijs kennis deelden in de prettige informele 

setting van de Eromesmarkoschool.

‘Laat leren leven’ is een aansporing 
naar onszelf, onze (onderwijs)partners 
en scholen om te investeren in de 
ontwikkeling van het onderwijs.

Onderzoek met onderwijs
‘Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit?’ ‘Wat is de 

invloed van trends in het onderwijs op de fysieke leeromgeving?’ 

Voor een breed onderzoekstraject stellen wij onze kennis en ervaring 

beschikbaar, samen met een grote groep andere experts uit onderwijs, 

wetenschap en huisvesting. Samen ondersteunen wij afstudeerstudenten 

van mbo, hbo en wo bij hun onderzoek van diverse vraagstukken rond 

een breed scala aan onderwijsontwikkelingen. In drie stadia - Share, 

Explore, Experience (SEE) - werken studenten toe naar waardevolle 

inzichten om de onderwijsomgeving te vernieuwen. Als initiatiefnemer 

van de onderzoek-community organiseren wij ieder jaar één of meerdere 

bijeenkomsten rond een actueel onderwerp, waar studenten hun 

onderzoeksresultaten presenteren.
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Ieder kind telt mee! 
Onderwijsconcepten van Dr. phil. Michael Kirch

Anders kijken en anders doen leidt tot slimme oplossingen voor 

elk type onderwijs - daarvan zijn wij overtuigd. Bij Fair Furniture 

Group onderzoeken wij daarom continu hoe we onderwijs-

vernieuwing kunnen ondersteunen en stimuleren met nieuwe 

inzichten en ontwerpen. In dat kader werken we samen met een 

belangrijke wetenschappelijke expert op dit gebied: Dr. phil. Michael 

Kirch. Dr. Kirch werkt voor de leerstoel Pedagogiek en didactiek 

voor het basisonderwijs, bij de Ludwig-Maximilians-Universität in 

München. Hij doet onder meer onderzoek naar de invloed van de 

leeromgeving op het onderwijs en welke kansen op verbetering 

dat biedt. Belangrijk motto daarbij: ieder kind telt mee.

Flexibiliteit voorop
Uitnodigende, transparante en flexibele ruimtes waar plaats is voor 

samenspelen en -werken, maar waar ook rustige plekken zijn om 

je even terug te trekken, zijn hierbij essentieel. In de ideeën van  

Dr. Kirch staat flexibiliteit voorop. Dr. Kirch deed veel onderzoek 

naar de omgeving waarin kinderen en professionals zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Hij is ervan overtuigd dat de juiste speel- 

en leeromgeving niet alleen het gedrag van kinderen, maar ook 

van teamleiders, leerkrachten en betrokken ouders positief kan 

beïnvloeden. Nieuwe inzichten, ontwikkelingen en uitdagingen 

vragen om een innovatieve, flexibele omgeving, die onder meer 

uitnodigt tot het geven van gepersonaliseerd onderwijs.
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Onderwijslab in Düsseldorf
Eromesmarko is één van de oprichters van het Rhein-Maas Zentrum  

in Düsseldorf. Een ‘living lab’ voor iedereen die met onderwijs te maken 

heeft. Om te beginnen zijn dat de docenten en studenten van de 

lerarenopleiding ZfsL (Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung) 

Düsseldorf. Aankomende docenten kunnen in het lab experimenteren 

met leeromgevingen en ontdekken wat voor hen het beste werkt.  

Maar ook andere scholen, bestuurders, overheden, onderwijsadviseurs, 

architecten en bedrijven die betrokken zijn bij de inrichting van 

leeromgevingen, zijn welkom in het Rhein-Maas Zentrum.

Aankomende docenten kunnen  
in het lab experimenteren met  
leeromgevingen en ontdekken  
wat voor hen het beste werkt.  

Projekt Lern-Raum organiseert in het Rhein-Maas Zentrum ook cursussen 

en workshops over de relatie tussen onderwijs en leeromgeving. Plannen 

voor nieuwbouw of renovatie zijn voor deelnemers vaak de aanleiding 

om op zoek te gaan naar kennis op dit gebied, maar ze komen ook voor 

inspiratie rond de herinrichting van een bepaalde onderwijsruimte of 

om de eigen ideeën over onderwijs en leeromgeving aan te scherpen. 

‘Rhein-Maas’ verwijst naar de verbinding tussen Nederland en Duitsland. 

Organisaties uit beide landen werken samen met als doel kennis te delen 

en samen te innoveren. Over grenzen heen kijken inspireert!

Fair Furniture Academy
Bij de Fair Furniture Academy helpen we anderen te ondernemen met 

hart voor mens en aarde. Deelnemers maken kennis met alle aspecten 

waarin wij als Fair Furniture Group uitblinken. Het is een inspirerende plek 

waar onze interactieve workshops nieuwe kennis en inzichten geven en 

waar bezoekers kunnen sparren met vakgenoten. Je komt er alles tegen 

op het gebied van duurzaam produceren, circulair inrichten, MVO en 

producttrainingen. 
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De Meshallen 
Een broedplaats van kennis

De Meshallen is hét platform (fysiek en virtueel) voor waardevolle contacten 

tussen onderwijsgerelateerde organisaties. Doel is het onderwijs te verbeteren 

door onderwijs, overheid en ondernemers met elkaar te verbinden. 

Het fysieke gedeelte van De Meshallen zit in Wijchen. Het is voor onderwijs-

gerelateerde bedrijven dé plek voor inspirerende ontmoetingen, (net)werken, 

overleggen, vergaderen en trainen. Het totaal vernieuwde pand aan de 

Nieuweweg biedt uitgebreide facilitaire voorzieningen waar alle deelnemers 

gebruik van kunnen maken en waar zij hun eigen én gezamenlijke activiteiten 

kunnen organiseren. Naast deze inspirerende locatie in Wijchen kunnen deel-

nemers ook terecht in de virtuele omgeving van de Meshallen-app en is er  

een groeiende community via social media. Meer dan 40 onderwijsgerelateerde 

bedrijven, stichtingen en ondernemers zijn deelnemer van De Meshallen.

Partner: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Een smart partnership tussen De Meshallen en de HAN: De Meshallen 

faciliteert de minor Smart Industry in haar pand. Bedrijven zitten te springen om 

professionals die nieuwe technologie niet alleen begrijpen, maar ook kunnen 

toepassen. Studenten Smart Industry verdiepen zich in een specifiek product of 

proces in een bedrijf en maken het ‘smart’. Alle deelnemers van De Meshallen 

kunnen een project formuleren. Zo hebben studenten zich onder meer 

beziggehouden met vraagstukken voor Let things talk en Aryzon, beide 

deelnemer van De Meshallen.
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Social return 
Iets doen voor  
anderen

Bij de Fair Furniture Group hebben we oog voor 
mensen die niet alles mee hebben in het leven. 
Zolang ze zich net als wij willen inzetten voor de 
wereld van morgen, zijn zij welkom voor werk- en 
activeringsprojecten in het GreenField of bij onze 
productielocaties. Of kunnen zij voor hun eigen 
projecten gebruik maken van restmaterialen uit onze 
fabriek en geven wij persoonlijke ondersteuning. 
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Social enterprise 
Concrete voorbeelden van initiatieven die als vanzelfsprekend zijn 

opgenomen in ons bedrijfsproces, zijn de samenwerking met WerkPro/ 

Verslavingszorg Emmen-Hoogeveen en met Toolbox uit Emmen.  

Bij WerkPro maakt men fraaie buitenmeubelen van ons hout- en staal-

restmateriaal. Toolbox is een echte ‘social enterprise’ waar mensen met  

afstand tot de arbeidsmarkt concrete kansen krijgen een waardevolle bij-

drage te leveren aan de maatschappij en te werken aan zelfredzaamheid. 

Mensen met afstand tot de  
arbeidsmarkt krijgen concrete  
kansen een waardevolle bijdrage  
te leveren aan de maatschappij  
en te werken aan zelfredzaamheid.

Samen met gedetineerden
In-Made is het productiebedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen  

(DJI) dat gedetineerden werk en opleiding biedt, zodat zij een vak kunnen 

leren en succesvol re-integreren in de maatschappij. Wij hebben DJI 

gevraagd de expertise en capaciteiten van In-Made in te zetten bij de 

realisatie van de overheidsopdracht ‘PI Zaanstad’. Ook nu blijven wij deze 

gedetineerden ondersteunen door voor onze locatie Hoogeveen “zuivere 

koffie” in te kopen. Zuivere Koffie biedt gemotiveerde (ex-)gedetineerden 

een tweede kans door het leren van een ambacht. Zuivere Koffie is de 

enige biologische koffie ter wereld gebrand in de bajes.
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Werkvoorziening
Wij zijn de enige grote meubelproducent in Nederland die geen 

werkzaamheden verlegt naar landen waar de lonen veel lager zijn. 

In een land waar de maakindustrie schaarser wordt en daarmee ook  

de banen die daarin te vinden zijn, zien we dat als belangrijke uitdaging 

en verantwoordelijkheid.  

 

Buis, plaat, paneel en textielrol bewerken we in onze eigen fabrieken 

en met eigen mensen in Nederland tot meubelen en complete 

inrichtingen. Diezelfde kennis gebruiken we ook voor het refurbishen 

van bestaand meubilair, zelfs dat van andere merken. En waarom zou je 

productie uitbesteden aan lagelonenlanden als je op een verant woorde 

wijze hier in Nederland werk kunt scheppen door samen te werken met 

maatschappelijke partners uit de regio?

Niet omdat het moet maar omdat het kan, werken wij al decennialang 

structureel samen met diverse sociale werkvoorzieningsbedrijven. De 

houten frames van een aantal van onze producten worden bijvoorbeeld 

gemaakt door mensen met een visuele beperking. Ook geven we waar 

mogelijk mensen die vanuit een WW- of WAO-situatie willen herintreden 

een plek binnen ons bedrijf. 
40



Social & sustainable development report 2021/2022

Nederlandse les op  
de werkvloer met  
Maram-onderwijs

We zijn blij met onze collega’s Mazen 

en Mohamad afkomstig uit Syrië. In 

hun geboorteland runden zij hun 

eigen succesvolle kleding- en 

meubelstoffeerderij, maar in Nederland 

kwamen zij niet in aanmerking voor  

een opleiding tot meubelstoffeerder. 

Hun taalachterstand was te groot 

om het diploma binnen de daarvoor 

toegestane tijd te behalen. Maram-

onderwijs begeleidde deze mannen 

met dagelijks een-op-een lessen op 

de werkvloer, zodat ze toch hun 

diploma behaald hebben. Een perfect 

voorbeeld van hoe er heel veel mog e-

lijk is als we ‘laat leren leven’ en niet 

blijven vastzitten in de traditionele, 

klassikale manier van lesgeven.
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NLdoet

Jaarlijks tref je ons bij NLdoet. Omdat we vinden dat je elkaar 

moet helpen als het kan. We maken daar graag onder werktijd 

tijd voor vrij. Samen met het Oranje Fonds zetten we in maart 

het vrijwilligers werk in de spotlights en nodigen gedurende twee 

dagen iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen 

te steken in ons GreenField in Emmen. Elk jaar zijn dat weer 

topdagen, ook voor de onder linge contacten en verbondenheid. 

In Wijchen hebben onze medewerkers zich tijdens de laatste editie 

van NLdoet ingezet bij het bomen planten, een zwerfvuilactie en 

parkonderhoud in meerdere woonwijken. De collega’s van Be by 

Bèta maakten in Breda de singels vrij van zwerfafval.

Iets doen voor 
een ander

Alzheimer Nederland

Be by Bèta is bedrijfsvriend van Alzheimer Nederland. Net als 

Alzheimer Nederland vinden wij beweging ontzettend belangrijk. 

Om gezond te blijven, stimuleren wij mensen om zittend en 

staand werken regelmatig af te wisselen. Staand werken helpt 

namelijk mee om meer te bewegen gedurende de werkdag. En 

dat is niet alleen belangrijk om klachten aan rug, nek en schouders  

te voorkomen, maar ook om het risico op dementie te verlagen. 

Wetenschappers denken dat tot 30% van het aantal gevallen van 

dementie voorkomen kan worden als we allemaal gezonder gaan 

leven en meer bewegen. Per verkochte Be Brave bureaustoel 

doneren wij € 2,50 aan deze mooie stichting. Wij zijn er trots 

op dat wij als officiële bedrijfsvriend met onze donaties kunnen 

bijdragen aan een toekomst zonder dementie.
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Plastic Whale

Door onze samenwerking met 

Plastic Whale uit Amsterdam  

bieden we basisschoolleerlingen  

de gelegenheid om gratis te gaan 

plastic vissen in de Amsterdamse 

grachten. Hiermee vergroten we  

de bewustwording en doordringen  

we ze daarmee al op jonge leeftijd 

van de noodzaak het plastic soep 

probleem aan te pakken.

Tour Facilitair

Tour Facilitair is een tourtocht 

voor en door de facilitaire wereld. 

Opdrachtgevers, leveranciers en 

adviseurs: iedereen is welkom.  

Wij zijn mede-initiator van de Tour 

Facilitair. Een succesvol en sportief 

evenement met in 2021 maar liefst 200 

deelnemers. Een deel van de bijdrage 

van de partners en sponsoren 

gaat naar het goede doel. In 2021 

is opbrengst aan de CliniClowns 

gedoneerd. 

Werk voor iedereen 

De missie van Merthyr Tydfil Institute 

for the Blind (MTIB) is om mensen 

met een geestelijke of lichamelijke 

handicap een kans te geven op 

duurzaam werk. De organisatie heeft 

de afgelopen jaren duizenden mensen 

in Groot-Brittannië aan een baan 

geholpen. Nomique en het Merthyr 

Tydfil Institute for the Blind werken 

samen bij de ontwikkeling van houten 

onderdelen voor banken. Ook levert 

de organisatie op maat gesneden 

karton voor diverse toepassingen. 

Voedselbank:  
eten uit het GreenField

Een groot deel van onze circulaire 

kennistuin het GreenField hebben we 

samen met de Voedselbank Zuidoost 

Drenthe ingericht als ecologische 

moestuin. Vrijwilligers bewerken de 

grond, bestrijden onkruid en bemesten 

de tuin op een milieuvriendelijke 

manier. Alles supergezond en van 

Drentse bodem. Heel wat gezinnen  

in de omgeving genieten wekelijks van 

‘onze’ boontjes, piepers, bloem -kool en 

nog véél meer. 
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Ontspanning na  
inspanning

Fietsen, rennen en wandelen
Onze mensen helpen we graag gezond en fit te 

blijven. Het Vepa Cycling Team, Vepa Running en de 

Fair Furniture wandelcompetitie staan garant voor 

sportieve ambitie, fun en team-spirit. Samen 

ontspannen in de buiten lucht is net zo belangrijk als 

trainen voor uitdagende regionale tochten en events. 

Wintersport
Een onvergetelijk wintersportweekend vol actie, 

ontspanning en plezier. Heerlijk samen in de frisse 

lucht skiën en snowboarden. Ieder jaar gaan wij met 

een select groepje dealers van Vepa naar Willingen. 

Succes verzekerd!

Team DSM
Met ons eigen Vepa Cycling Team organiseren we 

jaarlijks meerdere uitdagende events waarvan een 

aan tal in combinatie met Team DSM. Vepa is official 

supplier van de ambitieuze wielerploeg Team DSM. 

Net als Team DSM zien wij het als een uitdaging om 

steeds beter en duurzamer te worden en te zorgen 

voor een ideale vitale werkomgeving.
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Samen met  
het onderwijs
We voelen niet alleen de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor (de ontwikkeling van) onze  
medewerkers, maar ook voor anderen buiten ons 
bedrijf. Warme contacten met diverse regionale 
onderwijsinstellingen zijn niet meer weg te denken 
binnen onze organisatie. Elke week doen tientallen 
jongeren onder de vleugels van onze vakmensen 
werkervaring op in onze fabrieken. Een aantal van 
deze instellingen richt zich met name op kwetsbare 
leerlingen voor wie het niet altijd makkelijk is een 
passende plek te vinden. Bij ons zijn vooral zij van 
harte welkom. 

Een mooi vak leren
Naast diverse BBL- en BOL-leerlingen bieden wij ook jaarlijks tientallen 

leerlingen van de praktijkschool Meander Hoogeveen, Stad & Esch 

praktijkschool, PRO Praktijkonderwijs Hoogeveen en Emmen en de 

Entree klas van ROC Nijmegen de kans een mooi vak te leren.

Ook werken we samen met technasiumleerlingen van het Roelof 

van Echten College en begeleiden we studenten van Hogeschool 

Windesheim bij hun minor of (afstudeer)stage. 
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Girlsday – VHTO

VHTO zet zich in om de participatie 

van meisjes en vrouwen in de 

techniek te vergroten. Tijdens VHTO 

Girlsday openen wij onze deuren in 

Wijchen voor meisjes van 10 tot 15 

jaar. Zij kunnen deelnemen aan 

interessante activiteiten, maken kennis 

met vrouwelijke medewerkers en 

leren meer over bèta/technische 

werkzaamheden. Kortom, Girlsday laat 

meiden de onontdekte wereld van 

bèta, techniek en IT van dichtbij 

beleven! Eromesmarko organiseert 

deelname aan dit landelijke event al 

jaren in samenwerking met het 

Maaswaal College in Wijchen.
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De Fair Furniture Group heeft gegarandeerd géén 

contacten met organisaties die het minder nauw 

nemen met de Rechten van de Mens. We praten 

met onze leveranciers over eerlijk zakendoen en 

over het respecteren van wetten en regels.  

We werken alleen samen met bedrijven die net 

als wij strenge criteria hebben als het gaat om 

ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Juist 

om die redenen selecteren we uitsluitend West-

Europese toeleveranciers.

Bij de keuze voor leveranciers kijken wij zowel 

naar de commerciële als de morele kant van de 

organisatie. Onze toeleveringsketen is volledig 

transparant en de standaarden van de International 

Labour Organiation (ILO) zijn ook voor onze 

leveranciers vanzelfsprekend. Onze leveranciers  

én hun toeleveranciers moeten daarnaast een door 

ons opgestelde Code of Conduct (gedragscode) 

ondertekenen. Hierin staan onder andere afspraken 

over maatschappelijk verantwoord ondernemen 

en specifieke arbeidsomstandigheden. In lijn met 

de OESO-richtlijnen onderzoeken we waar de 

belangrijkste risico’s plaatsvinden. Dat zijn voor  

ons beslist geen holle frasen en we gaan dan ook 

alleen relaties aan met bedrijven waarvan we zeker 

weten dat wij dezelfde normen en waarden met 

elkaar delen, zoals:

 Naleven van geldende wetten en regels.

 

 Voldoen aan de ISO 26000-richtlijn 

voor Maatschappelijk Verantwoordelijk 

Ondernemen.

 

Voldoen aan OESO-richtlijnen en het 

waarborgen van de volledige ketenverant-

woordelijkheid op het gebied van mensen-

rechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

 Voldoen aan de fundamentele ILO-

verdragen die betrekking hebben op 

arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, 

slavernij, het stakingsrecht en de vrijheid van 

vereniging en vergadering.

 

 Medewerkers op een adequate manier 

belonen en een veilige en gezonde 

werkomgeving bieden.

 

 De individuele geaardheid, lichamelijke 

eigenschappen en/of geloofsovertuigingen 

van medewerkers respecteren.

 

 Maatregelen nemen om het milieu zo veel 

mogelijk te beschermen.

Eerlijk en fatsoenlijk 
zakendoen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat betekent 
ook dat wij onze verantwoordelijkheid nemen waar het  
gaat om de partijen waar we mee samenwerken. 
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Fair  
voor de aarde

Deel 3
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Fair voor 
de aarde
Fair ondernemen, dat is ondernemen met duur-
zaam heid en circulariteit als kernwaarden. Bij de Fair  
Furniture Group is die missie al lang dagelijkse praktijk.  
Wij zetten ons 100% in om voorop te lopen in onze 
branche. We gaan voor schoon, duurzaam en circulair 
van ontwerp tot en met transport. Van innovatieve 
grondstof tot en met hergebruik van oude meubels. 
Ook als het gaat om energie en de samenwerking 
met producenten gaan we héél ver om ons doel te 
bereiken: zorgdragen voor de wereld van morgen.
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Koploper in circulair 
ondernemen

Project Tejin-Aramid 
Revitalisatie van 

alle bureaustoelen. 

Onderdelen van kapotte 

stoelen worden gebruikt 

om andere weer in orde 

maken. De resterende 

onderdelen houden 

we op voorraad om 

toekomstige reparaties 

te kunnen uitvoeren. 

Mooi toch?

FFG platform, één modulaire techniek voor 
bureausystemen van al onze merken 
Al 20 jaar lang een uitwisseling van onderdelen  

en circulariteit ten top.

Project Lefier 
De bestaande 500 

werkplekken compleet 

gerefurbished en deze 

weer toegepast in eigen 

inrichting.

Project Nationale 
Nederlanden 
In twee kantoorpanden 

voor meer dan 4000 

medewerkers een 

volledige renovatie 

van de werkplekken. 

90% is hergebruikt!

Re-felt een nieuw  

leven voor textiel 

Zooi design gemaakt 

van afval. 

Hemp de meest 

duurzame stoel ter 

wereld

Circulaire
producten:

Plastic Whale by  
Vepa meubilair 

van plastic uit de 

Amsterdamse grachten
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Samen maken  
we de cirkel rond
Het mag duidelijk zijn: de Fair Furniture Group wil 
koploper zijn in circulair ondernemen. Niet omdat 
het hip is, maar omdat het voor ons dé manier is om 
positieve impact te hebben op de wereld om ons 
heen. Circulair betekent voor ons: geen reststromen 
creëren maar liever nog als grondstof gebruiken, 
hergebruik van materiaal, duurzame energie gebruiken, 
samenwerken in de productieketen en mensen 
centraal stellen. Dat is nogal wat. En we zijn er nog  
niet, maar we worden er steeds beter in. Samen  
maken we de cirkel rond. 
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Samen maken we de cirkel rond
In de ‘oude’ lineaire economie maken bedrijven producten door 

grondstoffen te winnen en die te verwerken tot spullen die na gebruik 

worden weggegooid. Door circulair te ondernemen willen wij vervuiling en 

uitputting van de aarde voorkomen en vechten we voor sociale gelijkheid. 

Kortom: bijdragen aan een betere wereld. 

Slim ontwerpen
Hoe circulair een product uiteindelijk is, wordt voor een heel groot deel 

bepaald in de ontwerpfase. We willen de productieketen sluiten, dus 

proberen we zoveel mogelijk te vermijden dat er afval ontstaat tijdens  

de productie óf na gebruik. Onze designers hebben een scherp oog 

voor de herbruikbaarheid van (rest)materialen en gebruikt meubilair.  

Hiervan maken we aantrekkelijke nieuwe producten. Meubilair dat z’n 

beste tijd heeft gehad geven we met een nieuw design een nieuw leven. 

In ons onderzoekslab zijn onze bevlogen vakmensen continu op zoek 

naar nieuwe, duurzamere materialen om toe te passen in onze productie 

en onze producten. 

Modulair = circulair
Modulariteit speelt een belangrijke rol in onze duurzaamheidsambitie. 

Modulair ontwerpen betekent dat onderdelen uitwisselbaar zijn voor 

diverse producten én dat we kapotte onderdelen van een product 

gemakkelijk kunnen vervangen. De tussenbuizen van onze bureaus zijn 

bijvoorbeeld modulair ontworpen. Voor elk bureau, in iedere gewenste 

afmeting, kunnen we dezelfde frameconstructie gebruiken, al 20 jaar 

lang. Daarnaast zijn de stoelframes modulair en uitwisselbaar. Ook 

kunnen we op deze manier eenvoudig een kapot onderdeel vervangen 

in plaats van het hele product. Wel zo duurzaam.
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Wij zijn onze eigen  
grondstoffenleverancier 
en zo maken we de 
cirkel rond

3

1 2

4

1    Hout, textiel, staal en gerecycled 

kunststof van lokale leveranciers

2    Ontwikkeling eigen materialen 

en grondstoffen in het 

GreenField en Research Lab

3    Hergebruik van hout, textiel, 

staal, kunststof en karton

4    Onderhoud, hergebruik, 

herplaatsing, demonteren, 

recyclen, renoveren, opslag

Grondstoffen 

Verwerker
restmateriaal 

Afval van
derden 

Productie 

Partners

Gebruik
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Duurzame kennis en inspiratie
Als het even kan helpen we ook anderen om circulaire stappen te zetten. 

Naast het delen van de kennis die we opdoen in onze projecten, geven 

we met deskundigen adviezen, tools, workshops en trainingen om de 

transitie naar de circulaire economie te versnellen. Steeds meer van onze 

klanten zetten net als wij in op hergebruik van materialen, hernieuwbare 

energiebronnen en het werken met een menselijke maat. Wij bieden 

deze duurzame ondernemers slimme instrumenten om ‘in eigen huis’ 

circulariteit te bevorderen én kosten te reduceren. Iedereen die de ins & 

outs wil weten over duurzaam en verantwoord ontwerpen, produceren 

en adviseren van meubelen is welkom bij onze Fair Furniture Academy. 

Hier komen inrichtingsadviseurs, (interieur)architecten, facility managers, 

inkopers en Arbo-adviseurs graag om inspiratie, kennis en inzichten op te 

doen en te sparren met vakgenoten.

Als het even kan helpen  
we ook anderen om circulaire  
stappen te zetten.

Wetenschap is de basis
Bij de Fair Furniture Group werken we continu aan ons ideaal om 

volledig circulair te ontwerpen en te produceren. Niet door te roepen 

hoe duurzaam we zijn of door te greenwashen, maar door te meten, te 

onderzoeken, te analyseren en te dubbelchecken. In 2008 gaf professor 

Han Brezet van TU Delft ons de eerste zet in wetenschappelijke onder-

bouwing van onze initiatieven via een levenscyclusanalyse (LCA) in 

het rapport: An exploration towards sustainability. Door deze weten-

schappelijke weg te blijven volgen, ontstonden daarna succesvolle samen-

werkingen met NEN, NIBE, Universiteit van Amsterdam en Plantics. 

Borgen van duurzaamheid
We meten de milieu-impact, circulariteit en gezondheid van al onze 

meubelen; daar hebben we samen met de branche en het Nederlands 

Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) een handig online 

platform voor gemaakt: INSIDE/INSIDE. Zo kunnen we duurzaamheid 

vertalen in een levenscyclusanalyse (LCA) ofwel: de totale milieubelasting 

in euro’s. De methodiek helpt ons bij het maken van de beste keuzes op 

het gebied van circulair inkopen, ontwikkelen en produceren. We volgen 

en borgen met de methodiek de circulariteit van ons meubilair door de 

jaren heen. Zo kunnen wij onze klanten perfect adviseren over duurzame 

materialen en meubels en verzamelen we waardevolle kennis die we 

graag delen met onderwijs, ontwikkelaars en producenten. 

55



Social & sustainable development report 2021/2022

Circulaire kennistuin: 
GreenField
Het GreenField, de 18.000 m2 circulaire proeftuin 
achter onze fabriek in Emmen, is dé plek om te zien, 
voelen, ruiken en proeven wat we bij de Fair Furniture 
Group belangrijk vinden: duurzaamheid, hergebruik, 
afvalvermindering en recycling. Respect voor de aarde, 
voor mensen en de natuur. Hier sta je aan de basis  
van de circulaire economie. 

Het GreenField staat niet voor niets als best practice in de lijst van 

circulaire icoonprojecten van Nederland Circulair. Het is de ultieme 

kennistuin, waar we groot denken en klein beginnen. Waar we experi-

menteren met vergeten grondstoffen en creatief worden met afval.  

Waar we bijen, vlinders, vogels en bloemen blij maken en gezond 

voedsel verbouwen voor de voedselbank. Waar we enorm veel leren  

en waar wij én onze bezoekers steeds weer versteld staan van de  

kracht van de natuur. 

56



Social & sustainable development report 2021/2022

GreenField 
onze 18.000m2 kennistuin  

waar we experimenteren, leren  
en verder ontwikkelen.

We halen onze grondstoffen  
uit de regio.

Onze productielocaties zijn
duurzaam gebouwd.

We delen onze kennis met het onderwijs  
 en gemeenten maar ook ergonomen,  

architecten, adviesbureaus en onze klanten.

We bedenken zoveel  
mogelijk oplossingen 
voor ons restmateriaal.

Producten worden dichtbij de  
afzetmarkt gemaakt, minder transport  

is minder CO2-uitstoot.

Onze producten worden modulair
ontworpen en geproduceerd.

We hergebruiken hout, textiel, staal en  
kunststof. Daarnaast verwerken we o.a.  

PET-flessen en hennep in onze producten.

Onze gehele productie vindt plaats  
vlakbij onze afzetmarkt.

Vanuit ons Circulaire Centrum 
worden bestaande meubels 

gerepareerd of gerevitaliseerd.
Hierbij krijgen we vaak hulp van 
mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 
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Tijdloos én  
lange levensduur

Circulair ontwerpen betekent ook 

dat we producten ontwerpen van 

duurzame materialen met een tijdloos 

design. Onze stoel 400 bijvoorbeeld. 

Ontworpen in 1968 en nog altijd 

onderdeel van onze stoelencollectie. 

De rug en zitting zijn gemaakt van 

duurzaam en gecertificeerd hout 

en het frame van gerecycled staal. 

De stoel ademt nostalgie, maar 

wordt vaak ingezet bij moderne en 

duurzame projectinrichtingen. 
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Grondstoffen  
en materialen
Koploper zijn in sociaal en circulair ondernemen. Een 
gezonde en duurzame toekomst voor mensen en voor 
de aarde. Dát zijn de dingen die ons aan het hart gaan. 
Daar staan wij voor en daar gaan wij voor met de Fair 
Furniture Group. Dat betekent dat wij duurzame keuzes 
maken als het gaat om de grondstoffen en materialen 
die wij gebruiken voor onze meubelen, zodat die 
zoveel mogelijk bijdragen aan onze ambitie. We 
bedenken oplossingen voor ons eigen afval én dat van 
anderen. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk 
in de afvalbak belandt. 
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Hoe hout langer 
houdt

Hout legt CO2 vast in plaats van dat het uitstoot. Het hout dat we 

voor de productie van onze meubelen gebruiken wordt regionaal 

en duurzaam gewonnen. We werken uitsluitend met FSC®- 

(FSC®-C028807, FSC®-C117140, FSC®-C113118, FSC®-C028817) 

en PEFC- (PEFC/30-31-043, PEFC/30-31-675, PEFC/30-31-042) 

gecertificeerd hout uit Duitsland, België en Oostenrijk. Met relatief 

weinig energie verwerken onze leveranciers deze grondstof tot massief 

houten meubeldelen, MDF-panelen of panelen van spaanplaat (dat 

vrijwel volledig uit afvalhout bestaat). Hout heeft als voordeel dat 

het een hernieuwbare grondstof is, volledig recyclebaar en - na het 

meerdere malen doorlopen van de cyclus – uiteindelijk altijd nog 

geschikt is als duurzame brandstof voor gecertificeerde groene energie. 

Voor ons eigen resthout hebben we bovendien diverse circulaire 

oplossingen. 

Houtresten die we overhouden bij de productie gooien we natuurlijk niet 

weg. Tot op het laatste plankje gebruiken we het als basis voor nieuwe 

producten, bijvoorbeeld onze ‘Seat, Meet & Storage’ units, coupébanken 

en poefjes. Wat we dán nog overhouden, versnipperen we en gaat terug 

naar de toeleverancier, gebruiken we om te onderzoeken hoe we er nieuwe 

panelen van kunnen maken of gaat naar onze afvalverwerker die het gebruikt 

voor het opwekken van gecertificeerd groene energie. Dat laatste proberen 

we in de keten zoveel mogelijk te voorkomen, met als doel 100% hergebruik.

Houtresten die we overhouden  
bij de productie gooien we natuurlijk  
niet weg. Tot op het laatste plankje  
gebruiken we het als basis voor  
nieuwe producten.
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Fair Furniture staal, 
een sterk staaltje 

We maken onze meubelen met gerecycled en recyclebaar staal. Staal 

kunnen we vrijwel oneindig hergebruiken en past dus perfect bij onze 

duurzaamheidsambitie om zo bewust mogelijk met grondstoffen om te 

gaan. Moderne CNC-gestuurde lasermachines en slimme programmering 

zorgen voor een superefficiënt gebruik van buis- en plaatstaal.

Staalafval lokaal verwerken
De schroothandel is een wereldhandel die gepaard gaat met veel 

logistieke bewegingen en transport. Dat kan en moet anders. Ook daarom 

kiezen wij ervoor onze productieketen volledig transparant te maken en 

ons eigen staalafval lokaal te laten verwerken tot nieuwe producten zoals 

frames van stoelen of tafels.

Net als bij houtverwerking houden we bij de productie van staal restjes 

over. Die verzamelen we. Van dat staalafval maken we nieuwe onderdelen 

en woonaccessoires voor Zooi. Ook geven we een gedeelte aan sociaal 

werkbedrijf WerkPro, die er in het kader van hun sociale projecten nieuwe 

producten van maakt.

Een klein blokje om
Het restmateriaal wordt verzameld en geperst tot blokken. IJzergieterij 

Rademakers smelt en giet de blokken - op slechts een steenworp afstand 

van onze locatie in Emmen - om tot nieuwe onderdelen voor onze 

meubelen. Lokale grondstoffen hergebruiken én samenwerken in de regio: 

daar worden wij heel blij van. Onder meer het onderstel van de stoel uit 

onze Plastic Whale by Vepa-collectie en het hoekstuk van de Loft-tafels 

zijn gemaakt van ons eigen restmateriaal. Solide producten die er ook nog 

eens heel goed uitzien. En het leuke is: aan het einde van de levensduur 

van zo’n meubel gebruiken we het materiaal gewoon weer ergens anders 

voor. We gooien niets weg. 
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Ook voor ons stoffenassortiment maken we bewuste keuzes. Niet  

alleen met betrekking tot de kwaliteit, maar zeker ook op het gebied 

van duurzaamheid. Daarom zijn onze standaard stoffen OEKO-TEX-

gecertificeerd en/of voorzien van maatstaven die de duurzaamheid  

van een product aantonen. 

In onze stoffeerderij worden alle meubelen zo efficiënt mogelijk 

gestoffeerd. De grote rollen textiel worden op een speciale CNC-

snijmachine gehangen die de stof tot op de juiste lengte afrolt en 

vacuüm trekt. Dit vergemakkelijkt het snijden en zorgt ervoor dat het 

materiaal niet kan verschuiven. Hierna wordt berekend wat de meest 

efficiënte manier van snijden is, met als doel om zo min mogelijk 

restmateriaal over te houden. Produceren zonder restmateriaal gaat niet, 

maar ál ons restmateriaal wordt wel verzameld en hergebruikt. Ook voor 

ons textielafval hebben we duurzame oplossingen. Grote lappen worden 

gebruikt voor nieuwe tassen van Zooi. Kleine restjes worden vervilt tot 

matten Re-felt.

 
Re-felt: akoestische vulling van restmateriaal 
Restmateriaal uit onze stoffeerderij vormt de perfecte grondstof 

voor akoestische wandvulling. Het restmateriaal wordt samen met 

andere stofresten vervilt tot matten. Deze Re-felt matten gebruiken 

we als akoestisch dempingsmateriaal voor nieuwe producten, zoals 

bijvoorbeeld in onze InBetween akoestische wanden. En het mooie is:  

de akoestische waarde overtreft die van polyether en na gebruik maken 

we er weer nieuwe Re-felt matten van. Zo gaat er nooit wat verloren.

 

Kleding als grondstof voor een nieuw product 
Wat we met ons eigen textielafval doen, kunnen we ook met andere 

stofresten, zoals afgedankte bedrijfskleding. Klanten kunnen akoestische 

wanden bestellen waar wij hun eigen versleten bedrijfskleding in 

verwerken. Als dat niet circulair is.

Efficiënt 
stofferen 
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Plastic 
fantastic

We proberen het gebruik van fossiele grondstoffen te voorkomen en 

daarmee ook de toepassing van kunststof in onze producten. Alleen als 

we door het hergebruiken van reststromen kunststof een bijdrage leveren 

aan het terugdringen van de afvalberg en tegelijk waarde creëren, vinden 

we de toepassing van kunststof verdedigbaar. 

Alle kunststof onderdelen van onze meubels moeten natuurlijk veilig 

en recyclebaar zijn. We gebruiken dan ook alleen onderdelen waarvan 

we materiaal, afkomst en mogelijkheden tot hergebruik en recycling 

volledig kunnen herleiden. Omdat we alles zelf produceren, kunnen we 

eenvoudig en snel overstappen naar betere alternatieven zodra die er 

zijn. Zo zijn al bijna alle kunststof onderdelen die we toepassen omgeruild 

voor alternatieven met zoveel mogelijk gerecycled materiaal. Ons 

productieproces is momenteel zo ingericht dat we nog maar op 

twee plekken kunststofafval hebben: het snijafval van het zitschuim 

in stoelen en bureaustoelen en het poederrestant dat ontstaat bij het 

poedercoaten van metaal. Een continu proces dat ieder jaar weer meer 

richting de 100% gaat.  

Van la tot stoel
Van kunststof onderdelen die terugkomen van opdrachtgevers, zorgen 

we dat ze weer teruggaan in de cyclus, als grondstof voor nieuwe 

producten. Zo kan een plastic la uit een afgedankt schoolbureautje, 

ongeacht hoe oud, versnipperd terugkomen in een leuke Wybelt-kruk. 

Datzelfde laatje is, net als de Finn-stoel van Eromesmarko, tegenwoordig 

van zichzelf al van 100% gerecyclede grondstoffen gemaakt. In 2021 

hebben we ongeveer 80.000 kilo virgin kunststof bespaard door 

post-consumer gerecycled kunststof (PP) te gebruiken voor nieuwe 

producten. 
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PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Keurmerken  
en normen

We maken alleen gebruik 
van gecertificeerde 
grondstoffen en materialen 
die aantoonbaar beter zijn 
voor mens en milieu dan  
de standaardnorm.  
De normen die we hanteren 
zijn bij voorkeur algemeen 
geldende, niet commerciële 
keur merken die objectief 
geverifieerd kunnen worden.
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Onderzoek  
doen naar nieuwe 
materialen
De Fair Furniture Group heeft een eigen circulair 
onderzoekslab. Samen met onderwijsinstellingen, 
bedrijven en de overheid onderzoeken we hier  
de mogelijkheden tot hergebruik van restmaterialen  
en ontwikkelen we geheel nieuwe duurzame grond-
stoffen, producten en diensten vanuit de circulaire 
gedachte.
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GreenField: de ultieme  
circulaire kennistuin 

In het GreenField, de 18.000 m2 

circulaire kennistuin achter onze 

fabriek in Emmen kunnen we samen 

met onderwijs- en kennisinstellingen 

naar hartenlust experimenteren.  

Hier zijn we creatief met afval en 

komen we tot nieuwe natuurlijke 

grondstoffen voor onze meubels. 

En we verbouwen in het GreenField 

eigen gewassen voor onderzoek, 

bijvoorbeeld hennep, vlas en grassen. 

De nieuwe basis voor de materialen 

van onze meubels.

Bladen van oude 
meubelen

Het onderzoekslab in Emmen probeert 

een antwoord te vinden op al die 

houten panelen en spaanplaatbladen 

van bijvoorbeeld oude kasten en 

bureaus die overal in kantoren staan. 

Het oude spaanplaat kan nu nog niet 

hoogwaardig gerecycled worden en 

eindigt vaak in de verbrandingsoven 

voor het opwekken van energie.  

Daar willen wij verandering in brengen. 

Door het oude spaanplaat te shred-

deren en te persen met onze nieuw 

ontwikkelde Plantics biohars denken 

we dat we dit probleem kunnen 

oplossen. Er komt een moment dat  

we zeggen: ‘Kom maar op met je  

oude meubel, wij maken er weer een 

compleet nieuwe van!’ 

Bermgras koplopersgroep  
Rijkswaterstaat – Plantics

Samen met Plantics en Rijkswaterstaat 

ontwikkelen we meubelen gemaakt 

van bermgras. 

De samenwerking is een logisch 

vervolg op de samenwerking met de 

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. 

Met hen is de zoektocht naar een 

oplossing voor het bermgras al in 2017 

gestart. Inmiddels is in ons Research 

Lab in Emmen een productiestraat 

ingericht waar we dit materiaal testen 

en toepassen in nieuwe producten.

Wat onderzoeken  
we verder?

Op dit moment testen we de 

haalbaarheid van duurzame 

lockerdeuren gemaakt van gerecycled 

PET. Ook onderzoeken we de 

mogelijkheden om plastic afval uit 

ziekenhuizen te gebruiken als 

grondstof voor de Finn. Positieve 

ontwikkelingen met een mooi en 

duurzaam product als resultaat. Verder 

zijn we bezig met de ontwikkeling van 

tafelbladen van hennep uit ons 

GreenField. Allemaal stapjes op weg 

naar wat we het liefste willen: 

grondstoffen opnieuw gebruiken in 

mooie en functionele producten die 

het milieu niet belasten. 

66



Social & sustainable development report 2021/2022

Circulaire 
productontwikkeling
We zijn mede-initiatiefnemer van Nederlandse praktijk-
richtlijn NPR 8313 voor een circulaire kantoor- en 
leeromgeving. Belangrijk onderdeel van deze richtlijn 
is het circulaire ontwerp. Onze meubels worden zo 
circulair en duurzaam mogelijk ontworpen. We zorgen 
er onder andere voor dat we duurzame grondstoffen 
gebruiken, materiaalverlies voorkomen en meubels 
maken die zo lang mogelijk meegaan. Dat geldt niet 
alleen voor nieuwe producten, maar zeker ook voor  
de verduurzaming van de bestaande collectie. 
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Hemp 
de meest duurzame 
stoel ter wereld
Duurzaamheid zit ín ons; in ons denken en doen,  
van top tot teen. Dankzij die enorme passie hebben 
we het grootste circulaire succes tot nu toe kunnen 
behalen met de Hemp-stoel: de meest duurzame  
stoel ter wereld.  
 
Met de Hemp lanceerden we als eerste bedrijf ter  
wereld een collectie stoelen met een kuip van een 
uniek biomateriaal: een mengsel van hennep en hars 
uit bestaande reststromen. De gebruikte materialen  
zijn volledig biologisch, plantaardig en eindeloos 
recyclebaar in dezelfde vorm. Dát was nog niet eerder 
mogelijk.
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De meest duurzame stoel ter wereld

Negatieve CO2-footprint

Eindeloos herbruikbaar materiaal
Een unieke 
oneindige stoel

Alles lokaal = minder CO2

Van Nederlandse en Noord- 
Duitse grondstoffen maken we 
in Gelderland hars, de stoelen 

produceren we in Drenthe.  
De hennepmatten maken  

we in Groningen. 

Modulair mooi
Natúúrlijk kunnen alle  

onderdelen los worden  
hergebruikt of gerecycled.

Hemp is 100% formaldehyde 
vrij, MDI-vrij en vrij van andere 

toxische stoffen.

Afval als grondstof
De basis voor Hemp is biohars, 

gemaakt van de reststromen 
van onder andere suikerbieten 

en plantaardige bakolie, die 
anders in de afvalbak zouden 

belanden.
 

De andere belangrijke  
grondstof zijn hennepvezels 

die overblijven na de  
verwerking van hennepplanten 

(bijv. in voedsel). 

Hars + hennep wordt mat 
De 100% plantaardige  

hars vermengen we met 
hennep vezels, dan persen  

we er matten van.

De kuip krijgt vorm
Voilà: een 100% plantaardige 

tijdloze kuip!

Stoel van de toekomst
Elke Hemp is waardevolle 

grondstof voor de toekomst!
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Hoe het is gelukt? 
Prof. Gadi Rothenberg en Dr. Albert Alberts van de Universiteit 

van Amsterdam ontdekten ‘per ongeluk’ een sterk klevende 100% 

plantaardige harsachtige substantie. Een ‘sticky prut’, met zulke unieke 

eigenschappen, dat de onderzoekers speciaal voor de ontwikkeling 

van deze uitvinding het bedrijf Plantics hebben opgericht. Bij Plantics 

werkte CEO Wridzer Bakker aan de doorontwikkeling van dit bijzondere 

materiaal. De Fair Furniture Group is altijd op zoek naar nieuwe materialen 

en technieken én naar samenwerkingspartners waarmee wij impact kunnen 

maken op het gebied van circulariteit. Met Plantics was er direct een klik en 

twee jaar en ruim 200 testen verder zijn we supertrots op het resultaat!

De Fair Furniture Group is altijd op  
zoek naar nieuwe materialen en technieken  
én naar samenwerkingspartners waarmee 
wij impact kunnen maken op het gebied 
van circulariteit.

‘Hars’ van afval
De hars wordt gemaakt van reststromen van onder andere suiker - 

bieten en afval van plantaardige bakolie. Geen voedsel verspilling dus!  

Zo ontstond een unieke bio-hars met vier wereldwijde patenten.  

De eerste hars ter wereld die 100% plantaardig is, zonder toegevoegde 

chemicaliën. We voegden hennepvezels uit Noord-Nederland en Noord-

Duitsland toe als grondstof om de zitkuip van de stoel mee te maken. 
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Hoezo hennep?
Hennp wordt verwerkt in voedsel en voedingssuplementen. Wij 

gebruiken de vezels van de hennepplant die na de verwerking als 

reststroom overblijven. De productie van onze stoel gaat daarmee 

niet ten koste van landbouwgrond. Het voordeel van hennep is dat 

het in Noord-Nederland en Noord-Duitsland groeit, zonder kunstmest 

of bestrijdings middelen, nauwelijks water nodig heeft, supersterk is én 

CO2 opneemt. Hierdoor heeft de productie van de stoel met een houten 

onderstel een negatieve CO2-voetafdruk. Er wordt dus meer CO2 

opgenomen dan uitgestoten.

Eindeloos hergebruik
De onderdelen van de stoel zijn zo ontworpen dat ze na gebruik 

eenvoudig van elkaar gescheiden en hergebruikt kunnen worden.  

En hoewel de kuipen in de natuur volledig afbreekbaar zijn, breken  

we ze liever niet af. Dat is zonde en onnodig. Een gebruikte kuip  

wordt vermalen en daarna opnieuw in de gewenste vorm geperst.  

Met dezelfde kwaliteit en eindeloos opnieuw, zonder toevoeging  

van chemicaliën en zonder toevoeging van nieuwe grondstoffen.  

Wij zijn het enige bedrijf ter wereld waar dit mogelijk is.

Niet alleen het product maar ook de productie hebben we ontwikkeld. 

Daarmee hebben we het proces schaalbaar gemaakt om ook 

daadwerkelijk impact te kunnen maken. Naast stoelen is het procedé 

ook te gebruiken voor tafels, maar ook toepassingen buiten de 

meubelsector.
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Milieu-impact  
meetbaar maken
INSIDE/INSIDE is dé onafhankelijke tool voor een 
duurzaam interieur. Een onafhankelijk platform 
waar inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en 
gezond een interieur is: dat is waar de Dutch Green 
Building Council, NIBE (onafhankelijke partij voor 
metingen van milieu-impact) en Ex-Interiors (interieur 
architectenbureau) in 2018 de schouders onder 
hebben gezet. Via Vepa is de Fair Furniture Group 
founding partner van dit online platform, dat het 
mogelijk maakt producten goed met elkaar te 
vergelijken en bewust duurzame keuzes te maken. 
Een helder overzicht toont de milieu-impact van het 
totale interieur en welke onderdelen dat beïnvloeden. 72
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Milieu-impact meetbaar maken 
met een Life Cycle Assessment

Minder transport 
= minder CO2  
= lagere LCA

Lokale
grondstoffen

Gebruik

Revitalisatie Onderhoud

Lokale productieAfvalverwerking

Restmateriaal

Transport en
installatie

Grondstofwinning  
productie  

en transport

Afvalverwerking 
recycling  

en hergebruik

Een Life Cycle Assessment (LCA) is een methode 

om de milieu-impact van een product te bepalen en 

geeft inzicht in de milieubelasting van producten en 

processen over de gehele waardeketen. Een LCA 

laat zien waar kosten bespaard kunnen worden door 

inefficiënties in het product, het proces en de keten 

te identificeren en te verbeteren.

Er zijn talloze factoren die hiermee te maken hebben 

wat het opstellen van een LCA verwarrend kan maken. 

Hierom maakt een LCA gebruik van (internationale) 

richtlijnen en kaders waarmee de impact van een 

product wordt gemeten. De geldende Europese 

norm EN 15804+A2 beschrijft het LCA-traject. 
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Milieubelasting meetbaar met R<THINK
De online rekentool R<THINK die van onze meubelen de milieu-

impact, circulariteit en gezondheid laat zien, maakte het NIBE voor de 

Fair Furniture Group op maat. Met deze tool maken wij duurzaamheid 

meetbaar en vertalen we het in een levenscyclusanalyse (LCA), ofwel: de 

totale milieubelasting in euro’s. Die milieu-impact volgen wij van al onze 

meubels door de jaren heen. De NIBE-applicatie R<THINK is door INSIDE/

INSIDE omgeturnd tot een toegankelijk platform met een groot bereik.

INSIDE/INSIDE maakt het  
mogelijk producten goed met elkaar 
te vergelijken en bewust duurzame 
keuzes te maken.

Pure win-win 
Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE en LCA-specialist, schetst  

wat INSIDE/INSIDE deelnemers en hun klanten te bieden heeft. “Voor 

alle deelnemende partijen meten wij de milieubelasting van de meubels 

en accessoires die zij in het systeem zetten. Het grote voordeel daarvan 

is dat die partijen direct een impuls krijgen om hun kantoormeubilair 

zo duurzaam mogelijk te maken. Het systeem zelf is onafhankelijk, de 

concurrentie zit hem in de strijd die de deelnemende partijen met elkaar 

aangaan. Je wilt natuurlijk dat jouw meubilair gekozen wordt door de 

klant! Dat betekent in dit geval niet alleen het mooiste produceren, maar 

vooral ook het meest duurzame. In mijn ogen is dat pure win-win.” 
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‘Tussen de opdracht van een klant en wat er  

op dit moment kán ligt nog wel eens een kloofje’,  

lacht Jasper. ‘Het is aan ons als productontwik-

ke laars om op die momenten een brug te slaan 

en tegemoet te komen aan de wensen van de 

opdrachtgever. Soms lastig, maar uiteindelijk 

vinden we altijd de oplossing.’

‘Architecten hebben meestal een vrij uitgesproken 

mening over hoe iets eruit moet zien’, stelt Jasper. 

‘Ze komen vaak met ontwerpen die bijzonder en 

vernieuwend zijn, maar niet per se eenvoudig te 

produceren. Het is aan ons om het ontwerp toch uit 

te voeren of er - in co-creatie met de ontwerper - 

zo dicht mogelijk bij te komen. Die uitdaging gaan 

we graag aan, en we zijn er zeker klaar voor. Dat 

houdt ons werk juist zo leuk. Je krijgt een ontwerp 

onder ogen en je gaat ervoor. Puzzelen, schuiven, 

meten, rekenen. Daar nemen we onze klanten ook  

in mee, samen stoeien aan de beste oplossing. 

Vorm is de norm, duurzaamheid het uitgangspunt. 

Alles moet kloppen als een maatpak, en het voelt  

goed als dat lukt. Onze productieafdeling is ontzettend 

flexibel; we kunnen elk gewenst design maken.’

‘ Alles moet 
kloppen, als 
een maatpak’
Jasper de Bruin, hoofd productont-
wikkeling bij Vepa, ligt nog wel eens 
een nachtje te woelen in zijn bed als 
collega accountmanager Raphael 
Souhuwat overdag weer eens met  
een interessante opdracht voor een 
nieuw design aan zijn bureau stond. 
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Gezond en WELL

Bij de ontwikkeling van al onze producten voelen 

wij onze verant woordelijkheid voor de gezondheid 

en het welzijn van onze klanten. Daarom nemen 

we de WELL Building Standard als richtlijn. Die stelt 

gezond heid en welzijn van gebruikers in een gebouw 

centraal; iets waar wij ons óók hard voor maken. 

Bij WELL gaat het onder meer over richtlijnen op 

het gebied van:

Luchtkwaliteit: bijvoorbeeld door het voorkomen 

van vluchtige organische stoffen en de toepassing 

van milieu vriendelijke materialen.

 

Geluid: bijvoorbeeld door optimaal gebruik te 

maken van akoestische oplossingen. 

 Comfort en gebruiksgemak: bijvoorbeeld door 

intuïtief bedienbare zit/sta meubelen.

Vitaliteit en gezondheid: bijvoorbeeld door  

stoelen die beweging stimuleren.
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Co-creatie
Co-creatie is misschien wel de meest intensieve manier van samenwerken. 

Daarbij brengen opdrachtgever, haar adviseurs en wij onze kennis in met 

één centraal doel: het creëren van een duurzame inrichting op maat waarin 

mensen met een goed gevoel kunnen werken. We geven je hieronder 

graag een idee van hoe dat werkt.

Co-creatie à la Fair Furniture Group
Standaardoplossingen voor meubels en inrichting volstaan niet altijd, soms 

is er meer nodig. Maatwerk en innovaties; daar lopen we warm voor bij de 

Fair Furniture Group. Feitelijk stellen wij onze fabrieken met alle aanwezige 

kennis en middelen ter beschikking aan onze klanten en hun adviseurs, 

om samen te komen tot precies díe producten die ervoor zorgen dat 

hun werkomgeving optimaal is ingericht op werkplezier en productiviteit. 

En daarin gaan we ver: van de ontwikkeling van een tweepersoons 

gevangeniscel tot een collectie designmeubelen gemaakt van Amsterdams 

grachtenplastic, die inmiddels haar weg vindt naar de boardrooms van de 

grootste bedrijven in Nederland én daarbuiten.

Een geweldige uitdaging
Janwillem de Kam is directeur van Vepa. Hij ziet co-creatie als een 

geweldige uitdaging die heel goed past bij de ervaring, de expertise 

en de technische mogelijkheden van de Fair Furniture Group. ‘Ik zie 

het als een mooie en belangrijke ontwikkeling dat het design van de 

werkomgeving tegenwoordig meer aandacht krijgt. Het is niet alleen 

plezieriger voor de mensen die er in moeten werken, maar de resultaten 

zijn ook gewoon veel beter.’ 
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Een hedendaagse kantooromgeving is absoluut niet meer te vergelijken 

met de vaak uniforme steriele inrichtingen van vroeger, en gelukkig maar. 

Samen met alle betrokkenen komen tot een optimale inrichting is een 

ontwikkeling die perfect bij ons past. Wij zijn goed in staat om tegemoet 

te komen aan de wensen ten aanzien van design en functionaliteit op 

een manier die niet alleen het werkplezier en de productiviteit, maar ook 

de duurzaamheid van de ruimte een enorme boost geeft.’ 

We laten ons graag uitdagen  
om tot een optimale inrichting  
te ontwikkelen. 

Een project start volgens Janwillem over het algemeen met een opdracht-

gever die een wens heeft en een architect die iets in zijn hoofd heeft en een 

ontwerp creëert. ‘Wij zijn er om te kijken of de ideeën uitvoerbaar zijn en 

het design ook op een goede manier gemaakt kan worden. Ergens moeten 

die werelden bij elkaar komen. De vorm is daarbij bepalend, de functie en 

techniek is onze zorg. Je wilt uiteindelijk zo dicht mogelijk komen bij wat 

de klant en de vormgever voor ogen hebben. Bij de Fair Furniture Group 

hebben we onze werkwijze hierop aangepast. Ons gehele team denkt 

ook in maatwerk en ons accountmanagement brengt klanten, architecten 

en productontwikkelaars bij elkaar om in samenhang die oplossingen te 

realiseren die gewenst zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk, daarom is ons 

motto: “Als het makkelijk was, kon iedereen het”. Met onze knowhow weten 

wij voor elk ontwerp een oplossing te vinden. Dat onderscheidt ons, dat 

noemen we co-creatie à la Fair Furniture Group.’
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Met onze keuze voor duurzame grondstoffen en 
materialen zijn we al een goede stap op weg naar wat 
wij zo graag willen voor het behoud van onze aarde: 
circulariteit. Nu gaat het er natuurlijk om wat onze 
volgende stappen zijn. Hoe zorgen wij ervoor dat onze 
productie zo duurzaam mogelijk is?

Productieketen sluiten
Een zo duurzaam mogelijke productie betekent dat wij de 

productieketens zoveel mogelijk sluiten en dus: 

Hoe graag we ook willen en hoe hard we ook werken: een volledig 

gesloten keten van grondstof tot en met afvalfase kunnen we niet alléén 

voor elkaar krijgen. We betrekken daarom onze grondstoffenleveranciers, 

ook architecten, adviesbureaus, overheden en onderwijsinstanties zoveel 

mogelijk bij onze duurzame ideeën en oplossingen. Om deze kennis te 

delen hebben we de Fair Furniture Academy opgericht. Samen staan we 

sterk!

Grondstoffen zo optimaal mogelijk inzetten

Zo weinig mogelijk afval produceren

Meubels en materialen optimaal hergebruiken 

Circulaire  
productie:  
stap voor stap
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209 kg CO2

Stalen jaloeziedeurkast  
geproduceerd in Azië 
(incl. transport naar  
Nederland)

107 kg CO2

Houten kast geproduceerd  
in Azië (incl. transport  
naar Nederland)

160 kg CO2

Stalen jaloeziedeurkast  
geproduceerd in Nederland

54 kg CO2

Houten kast  
geproduceerd 
in Nederland

De impact van grondstoffen en productielocatie 
De CO2-voetafdruk in kg CO2 equivalent bij de productie van kasten (incl. transport) 

Bron IVAM, duurzaamonderzoeksbureau, voortgekomen uit de Interfacultaire  
Vakgroep Milieukunde, Universiteit van Amsterdam
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Fair Furniture  
Factories

Al onze meubelen worden in onze eigen fabrieken in 
Breda, Emmen, Hoogeveen, Telford en Wijchen gemaakt. 
Voor ons is dat niet meer dan logisch, we hebben 
het altijd zo gedaan. We weten ook dat een volledige 
productie in eigen land inmiddels best bijzonder is.
 

Bezoekers zijn vaak aangenaam verrast als ze onze uitgebreide en 

ultramoderne productiemethodes zien en de schaal waarop wij in eigen 

land duurzame meubelen maken. Wij leiden hen graag rond in onze 

fabrieken en onze vakmensen vertellen vol trots over hun vak. Iedereen 

kan met eigen ogen komen bekijken wat duurzaamheid en flexibiliteit 

in de praktijk betekenen en hoe wij onze maatschappelijke en sociale 

verantwoordelijkheid invullen. Daar kan geen brochuretekst tegenop!

We werken samen met bedrijven en instanties uit de regio. Onze 

grondstoffen komen zoveel mogelijk uit eigen land. Lukt dat echt niet, 

dan kiezen we voor leveranciers uit West-Europa. Onze afzetmarkt is 

dichtbij onze productielocaties. Dit scheelt niet alleen levertijd maar ook 

kilometers; en daar vaart het milieu wel bij.
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Shop local, buy local  
Dat betekent voor ons:

Werkgelegenheid bieden aan 
ruim 450 mensen in de regio.

Snel kunnen inspelen op 
vragen uit de markt.

Sneller kunnen reageren 
bij afwijkingen in het 
productieproces.

Transport voor grondstoffen 
en eindproducten 
minimaliseren. 

Zo min mogelijk CO2-
uitstoot door transport.

Onze locaties

Productielocatie en showroom

Circulaire hub

Showroom

Kenniscentrum onderwijs
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De productielocatie in Wijchen - thuisbasis van 
Eromesmarko - is in de afgelopen jaren volledig 
vernieuwd en uitgebreid. Een gigantische operatie, 
die in drie fasen is uitgevoerd zodat de productie 
van Eromesmarko tijdens de bouw gewoon kon 
blijven functioneren. De ingreep was nodig omdat 
de oude huisvesting te klein was geworden. Een 
geweldige kans om met de nieuwbouw een flinke 
duurzaamheidsslag te maken!

GPR-score 8.0
Het nieuwe onderkomen van Eromesmarko is duurzamer, onder meer 

door slim ruimtegebruik. De vloeroppervlakte neemt ‘slechts’ met een 

kwart toe tot 17.000 vierkante meter, maar het volume groeit van 54.000 

naar 119.000 kubieke meter. Het pand heeft een mooie en duurzame 

uitstraling gekregen. Het kantoorgedeelte kreeg een extra verdieping, 

de productie en logistiek zijn zeer efficiënt ingerichte open ruimten van 

zeven meter hoog. Daarnaast wordt zonne-energie opgewekt met 300 

panelen en is het hele pand uitgevoerd met ledverlichting, waar mogelijk 

met daglichtregelingen. De warmte van de laswerkzaamheden en de 

moffeloven wordt via warmteterugwinning hergebruikt. Dat levert in 

combinatie met de uitstekend geïsoleerde gevels en een aantal andere 

maatregelen een GPR-score op van 8,0. De meest opmerkelijke score 

is dat het gasverbruik in 2019 met 64,2% gedaald is ten opzichte van 

de oude situatie. Medewerkers profiteren van een gezond en prettig 

werkklimaat, in een gebouw met een opvallende en aantrekkelijke uitstraling.

Duurzame  
nieuwbouw Wijchen

Van
54.000 m3

naar  
119.000 m3

Gasreductie  
van 64,2 %
ten opzichte  

van 2019

300 zonnepanelen  
en ledverlichting met 

daglichtregelingen
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Productielocatie 
In Nederland en volgens  
de GPR8-richtlijnen

•  Verwarming productie: lucht-warmte 

pompen en zonne-energie.

• Energiebesparende nieuwe 

poedercoatinstallatie.

• Koeling productie: adiabatisch 

(luchtverplaatsing en 

vochtverdamping).

• Onderhoudsarm gebouw met 

lange levensduur.

• Ventilatie productie: 

lasdampafzuiging, CO2-regeling  

en warmteterugwinning.

• Isolatie: hoge RC-waarde gevel.

• 300 zonnepanelen.

• Gevelplaten van geperst steenwol 

van basalt. 

• Verwarming kantoor: lucht-warmte 

pompen met CO2-regeling.

• Verlichting kantoor en productie: 

led met bewegingsmelders.

• Waterbesparende kranen, 

gescheiden riool, eigen wateropvang.
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Een ‘staaltje’  
ultramoderne  
hightech in Emmen
Innoveren = investeren, daarover bestaat ook bij Vepa-
directeur Bert Top geen twijfel: ‘De transitie naar een 
duurzame maakindustrie biedt volop kansen om 
onze duurzame ambities te realiseren. Naast bureaus, 
tafels, lockers en ander kantoormeubilair worden 
in Emmen ook pakketkluizen voor buitengebruik 
geproduceerd. We leggen meer dan ooit de focus 
op slimme ontwerpen en het gebruik van duurzame - 
herbruikbare - grondstoffen.’ 
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Volledig geautomatiseerd
Ook de installatie van een hightech productiestraat in de fabriek 

in Emmen draagt bij aan de verduurzaming van de productie. Alle 

metaalbewerkingen zijn in de staalstraat geïntegreerd en de productie 

verloopt volledig geautomatiseerd. Bert Top: ‘Alle machines binnen deze 

straat zijn via automatisering aan elkaar gekoppeld. Ze communiceren 

voortdurend met elkaar en zijn volledig geïntegreerd in ons ERP-systeem. 

Zo zijn wij in staat om nog kortere doorlooptijden te realiseren en - heel 

belangrijk - om restmateriaal te minimaliseren.’ 

‘ We hebben op het gebied  
van duurzaam produceren een  
enorme vooruitgang geboekt.’

Lockers voor binnen én buiten gebruik
Op onze locatie in Emmen wordt niet alleen geproduceerd. De 

Lockerfabriek heeft sinds oktober 2021 een volledig nieuwe showroom 

in gebruik genomen. Op de begane grond vind je alle mogelijke 

lockeroplossingen van De Lockerfabriek: houten lockers, stalen lockers, 

volkern lockers en lockers voor buitengebruik. En je loopt direct door naar 

de fabriek waar je ziet hoe de lockers gemaakt worden. Uiteraard gebruikten 

we voor de nieuwe inrichting zoveel mogelijk meubels en materialen uit 

de oude showroom of we zochten een herbestemming voor de oude 

materialen.
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Hout

Staal

Schuim

Textiel

Poeder

Karton Kunststof

Hoogeveen

Emmen

Wijchen

Breda

Afval: 
no waste

Per productielocatie verzinnen we gezamenlijk toepassingen voor  

dit restmateriaal. Zo verzamelen we kennis en delen we onze expertise.  

De inzameling op alle locaties gebeurt op dezelfde wijze.

Voor rest- en gft-afval is iedere 
locatie zelf verantwoordelijk

Produceren zonder afval? Dat lukt al goed. Van wat 
er overblijft tijdens de productie bij de Fair Furniture 
Group belandt nauwelijks nog iets in de vuilnisbak. 
Maar produceren zonder restmaterialen gaat helaas 
nog niet. Dat is wel onze ambitie en we werken er hard 
aan, op allerlei manieren. Op weg naar die ‘no waste-
situatie’, verzinnen we creatieve oplossingen om 
ons restmateriaal zinvol te gebruiken. Restmateriaal 
gebruiken we zoveel mogelijk voor nieuwe eigen 
meubels of accessoires. Lukt dat niet dan geven we 
het aan WerkPro of Siza. En als zij het niet kunnen 
gebruiken dan verzamelen we de restmaterialen als 
grondstof op één van onze productielocaties. 
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Inkoop
Onze inkopers overleggen regelmatig met onze collega’s die 

onze machines bedienen en programmeren. Zij weten precies wat 

‘hun’ machines nodig hebben om superzuinig te werken. Ook de 

productontwikkelaars en werkvoorbereiders worden nauw betrokken 

bij de inkoop. Zo worden we er steeds beter in de juiste afmetingen en 

hoeveelheden in te kopen en verminderen we de reststromen. 

“Op weg naar die ‘no waste-situatie’, 
verzinnen we creatieve oplossingen om 
ons restmateriaal zinvol te gebruiken”.

Restmateriaal
De collega’s van Zooi ontwerpen en produceren woonaccessoires en 

gebruiken daarbij ons restmateriaal. Ook werkvoorzieningenorganisatie 

WerkPro komt regelmatig materiaal ophalen om mee te werken. 

De cijfers 
In 2018 spraken we de ambitie uit om in 2025 volledig afvalloos te 

produceren. Die ambitie is voor een aantal locaties gehaald en bij andere 

locaties zijn we er bijna. We weten steeds beter wat ‘werkt’ om afval 

te verminderen. In 2020 werd 15% van ons restmateriaal direct weer 

ingezet als nieuwe grondstof voor andere producten. 2% van onze 

reststromen wordt nog betiteld als afval en omgezet in grijze stroom.  

Een ongeëvenaarde prestatie in de branche, waar we best trots op zijn. 

Maar toch willen we meer: het percentage moet naar “nul” in 2025. 
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Breng je een bezoek aan een van onze fabrieken, 
dan kan het zo maar voorkomen dat je iemand 
ondersteboven in een bak met restmateriaal ziet 
hangen. Waarschijnlijk iemand die nieuwe ideeën 
opdoet. Want ja, de drive om met het restmateriaal  
uit de fabriek nieuw design te maken, is groot bij  
onze mensen. En waar vind je dan inspiratie?  
Juist. In de bak met afval. Of nee, de bak met 
restmateriaal. Want afval bestaat hier niet. 

Voor elk stuk staal, elke pallet hout, elke stoelzitting vinden we een 

nieuwe functie. We maken er bijvoorbeeld woonaccessoires van onder 

het label Zooi. De bijzondere kleuren van Zooi ontstaan doordat zelfs 

de afwerking van de producten wordt gemaakt van een menging van 

restpoeders uit onze poedercoatinstallaties. Als je het nu over circulair 

design hebt; voilà. Dat is mooi, van Zooi!

Interieurartikelen waarmee je  
een steentje bijdraagt aan een betere 
toekomst voor mens en aarde.

Zooi is een 100% Nederlands merk dat staat voor woonaccessoires 

gemaakt van restmateriaal. Een duurzamere manier om sfeer in huis of 

kantoor te creëren is er niet. Zooi maakt en verkoopt mooie spullen met 

een goed verhaal. Interieurartikelen waarmee je een steentje bijdraagt aan 

een betere toekomst voor mens en aarde. Een klein steentje misschien, 

maar hé: met veel kleine steentjes bouw je uiteindelijk een stad!

Zooi 
afval bestaat  
niet
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Een voorbeeldje? 
Staalafval wordt 
nieuwe kaarsenstandaard

Bij de productie van een kolompoot-

tafel houden we kleine stukken stalen 

buis over. De afmetingen van deze 

reststukken bleken de perfecte basis 

voor een stoere kaarsenstandaard. 

En tas Robin wordt door cliënten 

van zorgorganisatie Siza met de 

hand gemaakt. Ze maken deze tas 

van reststoffen textiel die wij in onze 

fabrieken overhouden. 

Zooi verkoopt de kaarsenstandaards 

en de tassen, samen met allerlei 

andere accessoires, via de website 

zooi.nl
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PET-flessen  
& Plastic Whale 
Stop talking. Let’s start doing! Vanuit deze gedachte 
komen we samen met Plastic Whale in actie tegen 
het plasticprobleem. Plastic afval vervuilt ’s werelds 
wateren in toenemende mate en met alle gevolgen 
van dien. Maar liefst 80% van al het afval dat in de 
oceaan eindigt bestaat uit plastic. Dit is jaarlijks meer 
dan 8 miljoen ton.

Dieren in en om het water raken verstrikt of stikken in 
het plastic afval. Daarnaast breekt plastic langzaam af 
in hele kleine deeltjes die worden ingeslikt door vissen, 
vogels en zoogdieren die daar vaak aan sterven. Dat 
plastic ook via de voedselketen op ons bord terecht 
komt is natuurlijk zeer verontrustend. 
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Hoog tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en hier iets aan te 

doen. Samen met Plastic Whale hebben we daarom Plastic Whale by 

Vepa gelanceerd zodat we samen de strijd aangaan tegen de plasticsoep. 

Met als motto ‘Stop talking.  
Let’s start doing! ’ komen wij samen 
met Plastic Whale in actie.

Plastic Whale by Vepa is circulair kantoormeubilair gemaakt van 

gerecycled plastic. De Signature Collection is gemaakt van plastic uit 

de Amsterdamse grachten dat we zelf en met relaties van ons en  

Plastic Whale opvissen. De Signature Collection bestaat uit de  

Whale Boardroom Table, Whale Tail Chair, Barnacle Lamp, Whale  

Panel en Barnacle Side Tables. Deze collectie vormt de signatuur  

van de bijzondere samenwerking tussen Vepa, Plastic Whale en  

LAMA concept, vandaar dat deze collectie de naam Signature  

Collection heeft gekregen. 

Plastic Whale 
Plastic Whale zet zich net als wij in voor een beter milieu. Het is de 

eerste professionele plastic fishing company ter wereld; een social 

enterprise met als missie om ‘s werelds wateren en land plasticvrij te 

maken. Dat doen ze door maatschappelijk bewustzijn te creëren voor het 

plasticprobleem, maar vooral door met zoveel mogelijk mensen actie te 

ondernemen en plastic uit de Amsterdamse grachten te vissen. 

Duurzame cirkel
Plastic Whale by Vepa is er voor ieder bedrijf dat zijn duurzaamheids-

doelstellingen concreet wil maken. Samen willen én kunnen we 

wereldwijd impact maken. Door het aanschaffen van het circulaire 

meubilair worden ook projecten van Plastic Whale ondersteund. 

Daarmee steunen we het werk van Plastic Whale dat niet alleen  

actief is in Amsterdam maar ook in de rest van de wereld. 
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Energietransitie  
en CO2-footprint

Groene energie

Nu al gebruiken we uitsluitend groen 

gecertifi ceerde energie van hernieuw-

bare bronnen en blijven we investeren 

in innovatieve duurzame energie, 

innovatie en ontwikkeling. Denk aan de 

vele pilot-initiatieven op het gebied 

van waterstof in Noord-Nederland en 

aan de ontwikkelingen op het gebied 

van windenergie. In onze spuiterijen 

zijn warmteterug winnings installaties 

geïnstalleerd. Er is energiezuinige 

verlichting aan gebracht en we 

gebruiken energie van Ecopower.

Lage CO2-uitstoot  
en zonne-energie

Een aantal jaar geleden heeft de TU 

Delft onze footprint berekend. Deze 

bleek zó laag dat wij geen CO2-uit stoot 

hoeven te compenseren. Toch nemen 

wij onze verantwoordelijkheid en 

leveren we een extra bijdrage om de 

klimaatverandering tegen te gaan. In 

Breda plaatsen we op korte termijn 

210 extra panelen bij het huidige 

zonnepark waardoor deze locatie als 

eerste locatie in de groep 100% 

energieneutraal wordt. Op dat 

moment staan op onze daken 1.163 

zonne panelen met een totale 

capaciteit die te vergelijken is met het 

jaarlijkse stroom verbruik van meer dan 

100 gezinnen. 

Grote ambities

We hebben grote ambities als het 

gaat om duurzaam heid. Een van de 

belangrijkste pijlers hierin is onze 

aanpak van de energie transitie. Dit 

betekent voor ons volop focus op  

een CO2-footprint van nul, volledig 

gecompen seerde milieu-impact en het 

gebruik van schone energiebronnen. 

In 2021 hebben we voor het eerst de 

CO2-prestatieladder voor ons bedrijf op 

laten stellen. De CO2-prestatieladder 

helpt ons bij het in kaart brengen van 

de CO2-uitstoot en het reduceren 

hiervan. Momenteel komen we uit op 

niveau drie van de ladder. Uiteraard 

proberen we ieder jaar een treetje 

hoger op de ladder te komen staan.

Minder CO2 en volledig 
circulair produceren

Om onze milieubelasting verder 

omlaag te brengen, zoeken we samen 

met onze ketenpartners continu naar 

nieuwe en duurzame initiatieven.  

Zo hebben we met Plantics een stoel 

ontwikkeld die juist meer CO2 opneemt 

dan uitstoot. Hemp, de meest duur zame 

stoel ter wereld. Zo dragen wij bij aan 

het behalen van de klimaatdoelen.
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Eigen transport,  
dat is uniek! 
Transport via ons eigen wagenpark betekent minimaal 
brandstofverbruik en een enorme daling van de 
uitstoot van CO2. Onze vrachtwagens voldoen aan 
de Euro 6-norm, de strengste emissiestandaard 
op Europees niveau. Door de inzet van lange 
vrachtwagencombinaties (LZV), oftewel Ecocombi’s, 
verminderen we de transport bewegingen en dus 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot met 50%. 94
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Minimaal aantal kilometers
Transportbewegingen worden bij de Fair Furniture Group geminimaliseerd. 

Het gebruiken van grond stoffen uit de regio en het produceren dicht bij 

de afzetmarkt voorkomt onnodig transport. Uitbesteden aan lagelonen-

landen mag dan goedkoop zijn, maar dat weegt voor ons niet op tegen de 

CO2-uitstoot die het onnodig lange transport naar Nederland veroorzaakt. 

Eén van de redenen dat we geen grond stoffen of onderdelen halen vanuit 

Azië is dan ook de extra vervuiling die de container schepen veroorzaken.

Montage en turnkey
Wij leveren onze bureaus gemonteerd, wel zo fijn, een stoel aanschuiven 

is dan voldoende. Bij volledige nieuwbouw- of renovatie projecten gaan 

we nog een stap verder. Voor ieder project maken we een over-

zichtelijke planning. Hiervoor gaan we in gesprek met toeleveranciers 

en andere projectbetrokkenen als een interieurbouwer, aannemer, 

installateur of vloerbedekking-, raamdecoratie-, plafond- of wanden-

leverancier. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Wanden en liften op locatie worden waar nodig voorzien van beschermende 

middelen. De montage ploeg staat klaar op het moment dat onze vracht-

wagens op de afgesproken tijd arriveren. Zij zullen de vrachtwagen direct 

lossen en het voor gemon teerde meubilair volgens de plattegronden 

recht streeks naar de juiste plek uitlopen. De montage en de kwaliteits-

controle hebben we al in onze fabriek gedaan. Dit hoeft dus niet meer  

op locatie. Zo zorgen we voor strakke doorlooptijden.

Pakdekens van textielrestanten
Tijdens het transport beschermen we onze producten zoveel mogelijk 

met pakdekens die gemaakt zijn van gerecycled textiel. Nadat we de 

producten afgeleverd hebben nemen we de dekens weer mee terug 

voor hergebruik. Wel zo milieuvriendelijk.

Verpakkingsmateriaal 
Plastic is in sommige gevallen helaas nog onvermijdelijk voor veilig vervoer 

van producten. We maken gebruik van gerecycled plastic dat na gebruik 

opnieuw gerecycled wordt. Om transportschade te voorkomen gebruiken 

we ook karton. De dozen die Be by Bèta gebruikt voor het vervoer van 

bureaustoelen zijn 100% gerecycled. Dat het gebruikte karton een verleden 

heeft zetten we met trots op de doos. Daarnaast leveren toeleveranciers 

hun onderdelen vaak in kartonnen dozen bij ons aan. Als het even kan 

gebruiken we die dozen opnieuw voor het vervoeren van onderdelen 

tussen onze productielocaties. Het karton kan vaak ook nog prima 

hergebruikt worden als verpakkingsmateriaal voor nieuwe producten.

Ons woonaccessoire-merk Zooi verkoopt woonaccessoires van 

restmateriaal aan bedrijven en consumenten. De producten uit de 

webshop worden met de post verstuurd. Voor bescherming tijdens 

het transport gebruiken we opvulmateriaal dat wordt gemaakt met 

behulp van een ‘verpakkingsopbolmachine’. Met een simpele handeling 

verandert deze ‘kartonperforator’ karton in opvulmateriaal. Zo zorgen  

we ervoor dat ook het karton een extra ronde wordt gebruikt.
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Circulair inrichten  
door te revitaliseren

Dagelijks zijn er scholen, overheden en 
ondernemingen die besluiten hun interieur te 
vernieuwen of meubilair te vervangen. Meubels zijn 
verouderd, versleten, voldoen niet meer of de kleur 
van het meubilair past niet langer bij de rest van 
de inrichting. In een lineaire economie gooien we 
producten na gebruik veelal weg, in een circulaire 
economie doen we dat anders. We kijken welke 
producten en onderdelen we kunnen revitaliseren. 
Steeds meer van onze klanten zetten net als wij in 
op hergebruik van materialen en werken met een 
menselijke maat. 

Inventarisatie
Voordat we beginnen met inrichten, inventariseren we de bestaande 

situatie. Op deze manier krijgen we een duidelijk overzicht van de 

hoeveelheid en staat van het aanwezige meubilair. Op basis van de 

inventarisatie bekijken we welke meubels we kunnen hergebruiken, 

repareren, opnieuw kunnen inzetten en welke onderdelen we kunnen 

gebruiken om nieuwe meubels van te maken. 

Steeds meer van onze klanten  
zetten net als wij in op hergebruik  
van materialen, hernieuwbare  
energiebronnen en werken met 
een menselijke maat.

Van klein tot groot; iedere stap is een goede 
Ons doel om het aanwezige meubilair zoveel mogelijk opnieuw te 

gebruiken. Als je meubels diep reinigt kunnen ze vaak zo mee naar 

het nieuwe of gerenoveerde kantoor. Met een kleine aanpassing zoals 

bijvoorbeeld een nieuwe lakkleur of nieuwe stoffering - is het nog  

beter inpasbaar in de nieuwe inrichting die we soms zelfs van vloer  

tot plafond refurbishen. Doordat wij alle machines en 

productiemethoden zelf in eigen fabrieken hebben, zien we jouw oude 

meubelen als waardevolle grondstoffen waar we altijd iets moois van 

kunnen maken.
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Circulair inrichten bij  
Nationale Nederlanden

De inrichting van de Haagse  

Poort (Den Haag) en Delftse Poort 

(Rotterdam) van Nationale 

Nederlanden (NN) voldeed begin 

2020 niet meer aan de hedendaagse 

eisen. Voor een nieuwe - circulaire 

- kantoorinrichting was NN op zoek 

naar een partner die de regie en 

uitvoering van dit project op zich zou 

nemen: van projectplan en aanpak en 

tot oplevering en onderhoud. 

Vanwege de goede ervaringen en 

onze intrinsieke motivatie koos 

Nationale Nederlanden voor Vepa en 

de Fair Furniture Group.
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Het grootste bouwkundige project van NN ooit! 
Inmiddels is de verbouwing van twee locaties - samen circa 45.000 m2 

met in totaal 24 verdiepingen - bijna gereed. Alles werd gefaseerd 

‘geoogst’ en opnieuw ingericht. Dat betekent dat alles wat het gebouw 

verlaat een herbestemming krijgt in de nieuwe werkomgeving. Het 

grootste bouwkundige project van NN ooit! De transformatie is binnen 

2,5 jaar gerealiseerd, terwijl NN gewoon in beweging bleef. Dat we als 

partner flexibel zijn, is inmiddels al bewezen. Door de pandemie hebben 

we gedurende het project verdiepingen geschrapt en complete vleugels 

herontworpen om zo klaar te zijn voor de ‘post Covid-19’ tijd. Vanwege het 

grote succes in Den Haag en Rotterdam, worden we nu ook als circulaire 

regisseur ingezet voor de revitalisatie van de panden in Arnhem en 

Amsterdam. 

Alles wat het gebouw  
verlaat krijgt een herbestemming  
in de nieuwe werkomgeving.

Projectregisseur
Anders dan anders was dat wij voor dit project werden ingezet als adviseur 

en regisseur voor de losse inrichting. Het aandeel nieuw te leveren meubels 

– jarenlang onze specialiteit – zou minimaal zijn. Die mindshift past bij 

onze transitie en de a-traditionele organisatie van het prachtige project 

Workspace. Van de beginfase tot definitief ontwerp hebben we met 

verschillende leveranciers, verhuizers, architecten en projectmanagers 

samengewerkt om tot een zo circulair mogelijk ontwerp te komen en  

zoveel mogelijk gebruik te maken van verschillende ideeën uit de markt. 

Gezond en duurzaam
Gezond en duurzaam zijn de twee belangrijke elementen in de Workspace 

2020 en een ‘nieuwe’ circulaire inrichting die weer helemaal van deze tijd is 

en voldoet aan de (Platinum) WELL-normen is het resultaat. Met betrekking 

tot duurzaamheid zijn de volgende doelen vastgelegd: 100% circulair, 0% 

afval en een zo laag mogelijke ‘schaduwprijs’ of milieukostenindicatie (MKI). 

Hergebruik kreeg de voorkeur boven het recyclen van meubels of aanschaf 

van nieuwe producten. Alle aspecten van het project, zowel producten als 

dienstverlening en logistiek, zijn meetbaar gemaakt met LCA’s vertaald in 

milieukostenindicatorscores. 

Revitalisatie met een glimlach
Drijvende krachten achter dit ambitieuze project zijn Pieter Lems en 

Peter Jansen, beide werkzaam binnen Facility Management van NN. ‘We 

willen graag aan onze collega’s kunnen laten zien dat dit project volledig 

circulair gerealiseerd is. Als we al ‘nieuwe’ producten toevoegen, dan zijn 

deze bijvoorbeeld gemaakt van afval. Denk maar aan een afgedankte 

koelkast waar een fantastische vergadertafel van wordt gemaakt of oude 

chocolademallen die dienen als grondstof voor spraakmakende lampen. Als 

we daarmee een glimlach bij de mensen op het gezicht kunnen brengen, 

is voor ons de cirkel rond en hebben we een gezonde en duurzame 

omgeving gerealiseerd waar mensen zich goed voelen.’

98



Social & sustainable development report 2021/2022

Product as  
a Service

Met `Product as a Service’ (PaaS) verschuift de 

focus van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Wij als producent 

blijven eigenaar van de producten en zorgen  

ervoor dat kapotte onderdelen gerepareerd of 

vervangen worden. Als organisatie draag je bij  

aan een duurzame wereld met zo min mogelijk  

afval en een optimaal behoud van grondstoffen. 

Omdat circulaire meubelen langer meegaan, 

een tweede leven krijgen én veel energie en 

grondstoffen besparen, bent je veel voordeliger  

uit met PaaS!

Terugname
We hebben de afgelopen periode diverse PaaS-

projecten gerealiseerd. Bij deze projecten garanderen 

we de terugname van het meubilair na afloop van 

de vastgestelde periode, vaak tussen de vijf en tien 

jaar. Organisaties kunnen ervoor kiezen na afloop 

van de vastgestelde periode alsnog eigenaar van 

het meubilair te worden. Anders nemen wij de 

meubels terug en slaan ze op in onze circulaire 

voorraad. We controleren het meubilair, voeren 

preventief onderhoud uit en waar mogelijk worden 

de meubels gerevitaliseerd voor een tweede leven. 
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Bij de Fair Furniture Academy in Emmen helpen we 
anderen te ondernemen met hart voor mens en aarde. 
Verrassende aspecten van duurzaamheid en MVO, een 
inspirerende plek waar onze en ook jouw interactieve 
workshops plaats kunnen vinden. Een combinatie van 
activiteiten binnen én buiten in ons GreenField. Lekker 
sparren met vakgenoten, kennis uitwisselen op het gebied 
van produceren, circulair inrichten en MVO.

Voor wie?
Onze academy is bedoeld voor 

iedereen die van de hoed en de rand 

wil weten als het gaat om duurzaam 

en verantwoord ontwerpen, 

produceren en adviseren van 

meubelen. Dus van inrichtingsadviseur 

en (interieur)architect tot facility 

manager, inkoper en Arbo-adviseur. 

Voor ieder van hen wil de Fair 

Furniture Academy een inspirerende, 

leerzame en unieke ervaring zijn.

Trainingen & workshops 
In de inrichtings- en meubelsector 

volgen de ontwikkelingen zich in snel 

tempo op. Zowel in de manier waarop 

organisaties zich huisvesten en werken 

als op het gebied van circulariteit en 

nieuwe verdienmodellen. Al deze 

ontwikkelingen hebben grote gevolgen 

voor praktische zaken als ontwerp, 

montage, demontage en hergebruik. 

Ben je daar als bedrijf goed op ingesteld, 

dan kan dat doorslaggevend zijn voor 

het binnenhalen en/of het behouden 

van klanten én personeel. In onze 

trainingen gaan we samen interactief 

aan de slag om hierin de beste keuzes 

te kunnen maken. 

Ontwikkeling en inspiratie:  
de Fair Furniture Academy 
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Netwerken en  
partners

Onze plannen en ambities zijn groot, zeker als het gaat 
om wat we als bedrijven kunnen betekenen voor een 
betere toekomst. We weten dat je samen altijd verder 
komt, ook al ga je alleen misschien wel sneller. Dat 
is ook precies waarom onze bedrijven de krachten 
hebben verenigd in de Fair Furniture Group. Ook als 
groep hebben we anderen nodig om het beste eruit 
te halen wanneer het gaat om mens, maatschappij 
en aarde. Daarom sluiten wij ons aan bij waardevolle 
netwerken en verbinden we ons met andere duurzaam - 
heidsfanaten in allerlei partnerships. Hierna passeren  
er een paar de revue. 
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NEN 
wij denken mee

Via de verschillende Fair Furniture-bedrijven werken we samen met  

NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, aan normen 

voor onze gezondheid, die van onze klanten en eindgebruikers. 

NPR 8313: circulaire kantoor- en leefomgeving
We willen naar een transparante eerlijke branche, ver weg van window 

dressing en greenwashing. De ontwikkelingen rond de verduurzaming 

van kantoor- en schoolmeubilair zijn in een stroomversnelling terecht-

gekomen. Helaas is niet altijd voor iedereen duidelijk wat er wordt bedoeld 

met veelgebruikte termen over duurzame en circulaire materialen, 

producten en diensten. Veel partijen hanteren eigen definities.  

Om tot heldere definities en meetmethoden te komen zijn we mede 

initiatiefnemer voor het opstellen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn 

(NPR 8313). Op deze manier willen we de circulaire ontwikkeling 

versnellen. 

Overkoepelende NEN-commissies 
Via onze merken Vepa, Be by Bèta en Eromesmarko denken 

onze specialisten mee in de NEN-commissies. Janwillem de Kam 

(bureaus/tafels), Toon Mampaey (bureaustoelen) en Niels Juffermans 

(schoolmeubilair) zijn vanuit de Fair Furniture Group verantwoordelijk 

voor de beste ergonomische oplossingen.

 

Onderdeel 2 van de NPR 8313: de kenmerken van circulair ontwerpen
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Circulaire hub  
Broeinest Rotterdam 

Zorgen voor onze aarde: ook voor de volgende generaties. Dat is onze 

ambitie en daarom werken we ook zo graag samen met clubs als 

Broeinest Rotterdam; een creatieve broedplaats en materialenbibliotheek 

waar architecten inspiratie en kennis opdoen op het gebied van (duurzaam/ 

circulair) bouwen en inrichten. Wij zijn sinds 2018 partner van Broeinest. 

Architecten en interieurarchitecten komen hier om inspiratie op te doen 

voor materialen en producten. Zij kunnen advies krijgen en de materialen 

en producten lenen. 

Ifmec
We zullen in 2022 intensief gaan samenwerken met Ifmec. De samenwerking 

is vooral gericht op duurzaamheid in het facilitaire werkveld. De Sustainable 

Development Goals (SDG’s) er zijn hiervoor het belangrijkste uitgangspunt. 

Als Fair Furniture Group hebben we vijf SDG’s geselecteerd die onze extra 

aandacht verdienen: kwaliteitsonderwijs, waardig werk en economische groei, 

verantwoordelijke consumptie en productie en leven op het water & land. 

Onze gezamenlijke inspanning zal waarde toevoegen aan organisaties op het 

gebied van één van deze onderwerpen. 

Centrale Bond van  
Meubelfabrikanten

Koninklijke CBM is de branchevereniging voor de interieurbouw en 

meubelindustrie. Ze behartigt de belangen van de interieurbouw en 

meubelindustrie en zet zich samen met de leden actief in voor een  

sterke creatieve maakindustrie voor wonen en werken. Samen spreken 

we vaak over de duurzame toekomst van de sector. Het CBM richt 

regelmatig projectteams op om een gezamenlijk probleem op te lossen 

of een uitdaging aan te gaan. Als Fair Furniture Group sluiten wij hier 

graag bij aan. Inge Wiekema, assistent directie bij de Fair Furniture 

Group is lid van het Bedrijfskundig Technisch Centrum van de CBM: het 

adviesorgaan van het CBM-bestuur op gebied van bedrijfskundige en 

technische zaken. 

Samen met CBM hebben alle Fair Furniture locaties inmiddels een  

aantal belangrijke energiebesparende maatregelen doorgevoerd.  

Ook werken we samen aan de monitoring van het binnenklimaat in  

onze fabrieken en doen we mee aan een CBM-pilot (ThermIQ) om  

de mogelijkheden te onderzoeken voor verwarming via infraroodstraling 

om het energieverbruik verder te doen dalen. Op het gebied van 

medewerkers doen we mee met een project gericht op vitaliteit en 

duurzame inzetbaarheid.
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Koplopernetwerk  
van MVO Nederland

Via Vepa zijn we trots lid van het Koplopernetwerk van MVO Nederland: 

het ondernemersnetwerk voor de meest ambitieuze en gedreven 

onder  nemers in de nieuwe economie. Leden van het Koplopernetwerk 

onderscheiden zich met toekomstbestendige ambities om sector-

overstijgend samen te werken en de spelregels voor de nieuwe 

economie te bepalen. Zo is Vepa in 2018 gekozen tot meest duurzame 

bedrijf én als onderneming van het jaar in Drenthe. Daarnaast zijn we 

via Vepa ambassadeur van Smart Industry en deelnemer aan de Smart 

Industry initiatieven in de regio. In 2021 grepen we bij de landelijke 

Circulaire Awards net naast het “goud” dat naar de NS ging. We waren 

wel trotse winnaar van de publieksstem voor de Hemp stoel en wonnen 

de internationale Renewable Material of the Year award.

C-Bèta 
circulaire hub

Vepa is met een permanente ‘circulaire hub’ vertegenwoordigd bij 

C-Bèta in Hoofddorp; de inspiratieplek voor iedereen die wil bijdragen 

aan de circulaire economie. We doen volop mee met events, workshops 

en presentaties. Daarnaast is er ruimte om te brainstormen met onze 

circulaire adviseurs over huisvesting, hergebruik van producten en 

materialen en het vormgeven van circulaire interieurs. 
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Tot slot 
Elke dag bewust 
stappen zetten

Niet duurzaam praten, maar duurzaam doen. Altijd met het sociale, 

menselijke aspect voorop. Dat is in de kern waar wij met de Fair Furniture 

Group voor staan. Elke dag bewust stappen zetten naar een toekomst 

waarin we - met elkaar én met onze partners en opdrachtgevers -  

steeds meer cirkels sluiten.

We vieren kleine en grote successen maar zijn eerlijk over wat nog beter 

kan. Want natuurlijk is er nog van alles te verbeteren, willen we onze 

ambitie - koploper zijn in duurzaam, circulair en sociaal ondernemen - 

realiseren. 

Dat we al een flink eind op weg zijn om onze duurzaamheidsdoelen  

te bereiken, hebben we met dit rapport laten zien. In 2022 en de jaren die 

volgen, gaan wij onverminderd door op de weg die wij zijn ingeslagen. 

Het is zeker niet altijd de gemakkelijkste weg, maar uiteindelijk leidt  

hij naar een duurzame toekomst. En daar zetten wij ons als groep met  

de volle 100% voor in!

Elke stap telt! 

 Dankzij de inzet van al onze collega’s staat dit Social & sustainable 

development report vol met krachtige doelen, mooie initia tieven en 

positieve resultaten. Iedere dag werken wij als Fair Furniture Group 

samen aan een betere wereld. Door op zoek te gaan naar duurzame 

grondstoffen, materialen en processen, en door als orga nisatie iets te 

betekenen voor mens en maatschappij. Elke stap telt, daar ben ik van 

overtuigd. 

 Covid-19 maakte de afgelopen jaren onvergetelijk. Ook in deze 

verwarrende tijd verliezen wij onze ambities niet uit het oog. Aan alle 

kanten ervaar ik de saamhorig heid en de wil om samen op een crea tieve 

manier het werk door te laten gaan. Om ondanks alles te blijven zoeken 

naar manieren om sociaal en duurzaam ondernemen top prioriteit te 

geven. Daar ben ik enorm trots op.

Frits Muijsson,  
CEO Fair Furniture Group
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Fair Furniture Group 
James Cookstraat 20 
7825 AN  Emmen 
 
Postbus 95 
7900 AB  Hoogeveen 
 
info@fairfurnituregroup.com 
+31 (0)528 297111

Fotografie 

Wouter van der Sar, Ronald Smits, Martin Goetheer 

Fair Furniture Group heeft haar uiterste best gedaan om de recht-

hebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Meent 

u rechthebbende te zijn van een of meer van de foto’s die wij hebben 

gebruikt in deze uitgave, dan vragen wij u vriendelijk contact met  

ons op te nemen via info@fairfurnituregroup.com.

 

© Fair Furniture Group 2021.
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