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ONZE VISIE OP DUURZAAMHEID 

 
ONZE PRODUCTEN 

 

De woonwereld is helaas niet zo’n duurzame industrie. We halen nog steeds grondstoffen uit de 

aarde om meubels, verlichting en woonaccessoires te produceren. Dat is een nogal ouderwets 

en niet houdbaar model. Recycling van afgedankte meubels is een eerste stap. Dit lost het echte 

probleem alleen niet op: we moeten stoppen met het beroven van de aarde omwille van de omzet. 

In de ontwerpfase kunnen we al rekening houden met aspecten als duurzame materialen, 

verantwoorde werkomstandigheden, beperkte impact van logistiek en herbruikbaarheid van de 

producten na het einde van de levensduur. 

 

ONZE OPERATIE 

 

Flinders is hoofdzakelijk een e-commercebedrijf. Een e-commerceoperatie is een niet heel 

duurzaam bedrijfsmodel. We gebruiken veel verpakkingsmateriaal en om een woonproduct bij de 

eindconsument te bezorgen, genereren we veel CO2-uitstoot. 

 

ONZE MENSEN 

 

We vinden dat we alle medewerkers een gezonde, veilige en enerverende werkplek moeten 

bieden. Dit geldt ook voor de mensen die in fabrieken over de hele wereld werken en producten 

produceren die we verkopen. 

 

 

 

 

Flinders wil het beter doen. 

En dat kunnen we doen. 

En dat zullen we doen. 
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Onze duurzaamheidsstrategie is een eerste stap om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, het 

beter te doen voor (onze) mensen en voor onze planeet. En ja, we moeten daarin ook bouwen 

aan een gezond bedrijfsmodel (lees, winstgevend zijn). 

 

 

 

 

 

 

 

In ons duurzaamheidsbeleid onderscheiden we drie gebieden: 

 

 

MATERIAAL DOMEIN 

onze producten 

 

Hoe duurzaam zijn de producten die we verkopen? 

  

ECONOMISCH DOMEIN 

onze operatie 

 

Wat is de ecologische voetafdruk van onze operatie? 

  

SOCIAAL DOMEIN 

onze mensen 

Hoe is het gesteld met het welzijn en welbevinden van onze 

medewerkers en van de arbeiders in de fabrieken over de 

hele wereld? 
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Mater – Ocean chair, gemaakt van plastic afval uit de oceaan.  
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I. MATERIAAL DOMEIN 
 

Flinders wil zo veel mogelijk duurzame woonproducten verkopen. En we willen bewustwording 

creëren bij onze klanten rondom de duurzaamheid van hun aanschaf. 

 

Wat maakt een product dan duurzaam? Er is helaas geen eensluidende definitie doordat vele 

factoren een rol spelen. Alle producten die we produceren, hebben impact op de omgeving. Dus 

als we praten over een duurzaam product is het beter om het te zien als een relatieve term dat 

de technische-, sociale- en milieuaspecten van een product vergelijkt ten opzichte van een 

aspirationele nullijn of standaard.  

 

Met het door Flinders ontwikkelde model nemen we een zestal criteria van duurzaamheid onder 

de loep. Het model met zes criteria voor een duurzaam design is ontwikkeld door Flinders B.V. 

en gebaseerd op zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development 

Goals) van de Verenigde Naties (UNESCO, 2015). Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen 

als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainable product Evaluation Model (Flinders, 2019) 
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Zes duurzaamheidscriteria van designproducten in de woonindustrie. 

 CRITERIUM 

 

TOELICHTING 

1 Materiaalbasis 

(gebruikte  

materialen) 

Minimaliseren van de impact van de materialen op het milieu door 

gebruik te maken van: 

- Schone materialen 

- Gerecyclede materialen 

- Biologisch afbreekbare materialen 

- Niet giftige chemicaliën 

- In het geval van hout: garanderen van een positief beheer van 

bomen, land en bodem 

2 Productieproces Minimaliseren van de impact van het productieproces op het milieu. 

- Gebruikmaken van zo min mogelijk materialen 

- Energiegebruik en -efficiëntie om de uitstoot van broeikasgassen 

te verminderen 

- Watergebruik en -efficiëntie 

- Gebruik van schonere energiebronnen 

- Afvalbeheer: afval verminderen en hergebruiken indien mogelijk 

3 Werk-

omstandigheden 

 

 

Garanderen van optimale werkomstandigheden. 

- Zorgen voor verantwoorde arbeids- en werknemerspraktijken op 

het gebied van gezondheid en veiligheid in de hele 

toeleveringsketen 

- Vermijden van kinderarbeid 

4 Logistiek 

 

 

Minimaliseren van logistieke impact op het milieu. 

- Logistieke optimalisatie 

- Lokaal geproduceerde materialen, lokale productie en lokale 

verkoop 

- De juiste verpakkingskeuzes maken (minder, herbruikbare en 

schonere verpakkingen) 

- Duurzaam transport en transportefficiëntie 

5 Productkwaliteit Zorgen voor een levenslang gebruik van het product door: 

- Productkwaliteit 

- Productveiligheid 

- Productbetrouwbaarheid 

- Onderhoudsgemak van het product 

- Aanmoedigen van de juiste omgang met het product 

- Repareerbaarheid van het product: het is relatief goedkoop om 

het product te repareren, het is eenvoudig te demonteren en er 

is een servicehandleiding aanwezig 

- Verlenging van de levensduur van het product door 

onderhoudstips en reparatiemogelijkheden te bieden 
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Einde 

levensduur 

management  

Het goed beheren van de eindfase van een product: 

- Gebruik van biologisch afbreekbare materialen 

- Recyclebare materialen of hergebruikmogelijkheden 

- Refurbishment mogelijkheden 

Bron: Sustainable Product Evaluation Model (Flinders, 2019) 
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Voorbeeld van een duurzaam product 

 

 

 

 

 

De volgende doelen en acties zijn geformuleerd binnen dit materiaal domein. 

 

 DOEL 

 

ACTIES 

1 Promoten van duurzaam 

design binnen elke 

productcategorie 

- Promotie van duurzaam design in een aparte sectie 

op de Flinders platformen 

- Organisatie van de Sustainable Interior Design 

Awards om duurzame interieurproducten een platform 

te geven 

 

2 Promoten van refurbished 

design 

- Flinders biedt een assortiment refurbished design 

producten zoals bureaus en bureaustoelen 

- Hiervoor werken we samen met Workbrands, een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in refurbished design 

 

3 Eigen productie van 

duurzame producten 

- Flinders voert diverse private label merken met de 

nadruk op duurzaam design 

- Wij laten onder meer vloerkleden produceren 

gemaakt van gerecyclede petflessen 
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Voorbeelden van duurzame design producten uit het Flinders assortiment  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Muuto – Restore tray 
Gemaakt van gerecyclede PET 

flessen 
 

Kartell – Componibili 
Gemaakt van bioplastic 

Herman Miller – Mirra 
bureaustoel 

Refurbished design 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Houe – Falk chair 
Gemaakt van gerecycled plastic 

Desso – Denim rug 
Gemaakt van gerecyclede garens 

van o.a. visnetten 
 

Graypants – Oliv pendant 
lamp 

Gemaakt van recycled karton 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Kartell – A.I. chair 
Gemaakt van gerecycled 

thermoplastic technopolymer 

Miss Solar Light – Miss 
Nighting 

Eco-vriendelijke tafellamp van 
gerecyclede materialen 

Muuto – Nerd chair 
Houten stoel met op lak op 

waterbasis 
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De Kartel A.I. stoel van Philippe Starck, gemaakt van gerecycled productiemateriaal (plastic)   
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II ECONOMISCH DOMEIN 
 

Onze (e-commerce)operatie is een niet heel duurzaam bedrijfsmodel Dat snappen we 

dondersgoed. We gebruiken verpakkingsmateriaal en om een woonproduct bij de eindconsument 

te bezorgen, genereren onze transporteurs CO2-uitstoot. Flinders ontplooit diverse initiatieven 

om de footprint van de operatie zo klein mogelijk te houden. 

 

 DOEL 

 

ACTIES 

1 Duurzaam verpakken: zo 

veel mogelijk gebruikmaken 

van duurzame 

verpakkingsmaterialen 

 

- Flinders gebruikt ISO 14001 gecertificeerde dozen 

van Topa (met speciale aandacht voor het milieu) 

- De kartonnen dozen van Topa bestaan voor 70% tot 

80% uit gerecycled papier 

- Topa is lid van RESY die verantwoordelijk zijn voor 

de terugwinning van kartonnen verpakkingsafval 

- Flinders gebruikt ‘Ranpack’ vul- en 

verpakkingsmateriaal dat 100% is gemaakt van 

gerecycled papier 

2A Smartlogistiek: verminderen 

van retouren (en daarmee 

logistieke bewegingen) 

- Actief beleid om het aantal retouren te verminderen. 

Flinders heeft geen gratis retourbeleid waardoor 

klanten een meer weloverwogen beslissing maken 

voordat ze kopen en de transportkilometers zo 

verminderen 

- Actief beleid in het verminderen van ‘non-stock 

retouren’ (in één jaar verlaagd van 45% naar 35%) 

o Betere verpakking en daarmee minder 

transportschade middels ‘omdozen’ van alle 

zendingen 

o Stop zoveel mogelijk met het gebruik van 

plastic voor het sealen van dozen 

- Flinders gooit geretourneerde producten nooit weg. 

Wij hebben een klusjesman op de loonlijst die 

kapotte artikelen repareert en/of upcyclet. In 

Zaandam hebben we een fysieke winkel waar we 

gerepareerde en beschadigde goederen verkopen.  

2B Smartlogistiek: naar een 

wagenpark zonder uitstoot 

 

 

- Vorkheftrucks en reachtrucks die in het magazijn 

worden gebruikt, zijn volledig elektrisch 

- Beide bestuursleden van Flinders rijden in 

elektrische auto's 

- Flinders lobbyt bij de gemeente om bij de winkel in 

Zaandam oplaadpunten voor elektrische auto’s te 

realiseren 

2C Smartlogistiek: verminderen 

impact van externe 

vervoerders op milieu 

- Flinders werkt samen met PostNL, JP Haarlem, 

Dynalogic en Br8. Helaas heeft nog geen 

transportbedrijf een actief duurzaamheidsbeleid. 
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Met al deze partijen voeren we actief gesprekken 

om te verduurzamen 

- Flinders wil klanten belonen in hun keuze voor een 

duurzamere bezorgoptie 

2D Smartlogistiek: maximaal 

gebruikmaken van 

dropshipmentmogelijkheden 

- Flinders maakt – indien mogelijk - gebruik van 

dropshipmentopties om zo rechtstreeks van de 

fabriek bij de eindgebruiker thuis te kunnen leveren. 

Hiermee worden vele onnodige transportkilometers 

vermeden. 

3 CO2 neutrale logistiek: 

klanten de mogelijkheid 

bieden hun CO2-voetafdruk 

te neutraliseren 

- Flinders biedt consumenten de mogelijkheid om bij 

het afrekenen de CO2-voetafdruk van hun bestelling 

te compenseren. Met de donatie plant Flinders 

bomen in Nederland (lokale beplanting door Flinders 

team zelf) 

4A Verminderen van afval uit 

de operatie 

- In samenwerking met het Nederlandse Afvalfonds 

scheidt en reduceert Flinders het afval in haar 

logistieke operatie 

- In 2019 is een reductie van 100.000 kg papier en 

karton gerealiseerd 

4B Verminderen van afval: 

beter verpakken en minder 

retouren 

- Flinders is een programma gestart waarmee 

outbound logistiek medewerkers wordt geleerd om 

producten beter te verpakken waarmee 

transportschade (en daarmee retouren) wordt 

verminderd 

4C Verminderen van afval: 

verminderen van 

verpakkingsmateriaal 

- Recent werden nieuwe en meer formaten van 

verpakkingsdozen geïntroduceerd waarmee de 

gemiddelde hoeveelheid lucht per order drastisch is 

verminderd 

- Actief werken aan het verminderen van 

volume/gewicht verhouding van onze verpakkingen 

middels een ‘dozen advies module’ aan de paktafel 

5 Recyclen van afval - Flinders recyclet actief afval in de logistieke operatie 

voor de volgende materialen: 

o Hout: 32.000 kg per jaar 

o Karton: 65.000 kg per jaar 

- Flinders schaft in 2020 een kartonpers aan 

waarmee de frequentie van afvalinzameling kan 

worden teruggebracht van drie keer per week naar 

één keer per maand 

- Flinders scheidt afval in haar kantoor en winkel in 

Zaandam  

- Flinders heeft op haar kantoor een ‘paperless 

office’-strategie 

6 Hernieuwbare energie: 

maximaal gebruik van 

zonne-energie 

- Op het dak van de Affuitenhal plaatst Flinders in 

2020 vijftig zonnepanelen 

- Het jaarlijks elektriciteitsverbruik (schatting) 

bedraagt: 150.000 kWh 
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- De verwachte opgewekte zonne-energie (80 m2 

zonnepanelen - 50 panelen) bedraagt 12.000 kWh = 

8%) 

7 Energiebesparing: 

milieuvriendelijk magazijn 

- Het nieuwe magazijn van Flinders (per juli 2020) 

wordt Breeam-gecertificeerd en dat betekent dat het 

magazijn duurzaam is en van hoge kwaliteit 

- Kenmerken: 

o Lagere energiekosten 

o Maximale waterbesparing 

o Onderhoudsarm  

 

 

 

 

Wehlers – R.U.M. chair, gemaakt van oceaan plastic  
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III SOCIAAL DOMEIN 
 

Flinders vindt dat alle medewerkers een gezonde, veilige en leuke werkplek moeten kunnen 

krijgen. Dit geldt ook voor de mensen die in fabrieken over de hele wereld werken en producten 

produceren die we verkopen. Hieronder staan de doelen en acties die zijn geformuleerd binnen 

dit domein. 

 

 DOEL 

 

ACTIES 

1 Gezondheid, 

veiligheid en plezier 

op de werkvloer  

- Actief promoten van een gezonde levensstijl (o.a. 

sportactiviteiten van Flinders, gezonde lunch en vers fruit) 

- Stimuleren van vegetarische lunch 

- Flinders lunch: producten van 'to good to go' en zoveel 

mogelijk biologische etenswaren 

- Stimuleren van een veilige werkomgeving (o.a. aanbieden 

EHBO-cursussen en opleiding van magazijnpersoneel) 

- Actief voeren van een antirookbeleid 

- Stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer: ov + Flinders 

fiets 

- Medewerkers voorzien van zit- en sta bureaus  

- Organiseren van hardloopevenementen zoals de Dam tot 

Dam inclusief trainingssessies voorafgaand aan het 

evenement 

2 Diversiteit als 

uitgangspunt 

- Flinders neemt actief mensen aan met een afstand tot de 

arbeidsmarkt  

- In het nieuwe magazijn installeert Flinders een 

‘milieustraat’. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

krijgen de volledige verantwoordelijkheid in het magazijn 

voor alle afvalinzameling en -scheiding in deze milieustraat 

- Flinders voert een actief beleid tegen discriminatie 

- Flinders heeft een vertrouwenspersoon beschikbaar voor 

het personeel 

3  Persoonlijke 

ontwikkeling 

- Flinders stimuleert haar medewerkers jaarlijks een 

persoonlijk ontwikkel plan (POP) op te stellen 

- Flinders stelt individuele opleidingsbudgetten ter 

beschikking voor trainingsdoeleinden en persoonlijke 

ontwikkeling 

- Flinders heeft een coachingprogramma 

- Het bedrijf stimuleert intervisie tussen collega’s en 

organiseert een jaarlijks leadership program voor jonge en 

ervaren leiders 

4 Gezonde en veilige 

werkplaatsen 

- Flinders stelt een protocol op voor haar partners op het 

gebied van werkomstandigheden en het verbod op 

kinderarbeid 

- In 2020 zal Flinders onze leveranciers vragen het protocol 

te tekenen 
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We can do better 

And we will 
 

 

 

 

 


