
 

 

MVO verklaring Schuurman Groep 

 

 

Introductie MVO Schuurman Groep 

MVO zit de Schuurman Groep, sinds 1923 een familiebedrijf, in de genen. Een zorgvuldige balans 

tussen mens, milieu en samenleving speelt sinds de oprichting een belangrijke rol. Dat begon bij de 

oprechte aandacht voor de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. Later kwamen daar het 

streven naar minimale milieubelasting en het verhogen van de maatschappelijke leefbaarheid bij. 

 

Om de Schuurman Groep nu en in de toekomst succesvol te laten zijn, geven wij op basis van de 

algemeen bekendstaande principes van People, Planet & Profit inhoud aan de door ons gestelde 

MVO-doelen. Wij richten onze inspanningen op verbetering van mens en organisatie, beperking van 

schade aan milieu en verhoging van sociale verantwoordelijkheid. 

 

 

Testimonial People 

Lange dienstverbanden zijn binnen de Schuurman Groep eerder regel dan uitzondering. De vitaliteit 

van onze medewerkers komt onder meer tot uitdrukking in de diversiteit naar geslacht, herkomst, 

cultuur en leeftijd. 

 

Ook stagiairs en groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben en verliezen wij niet uit oog. 

Binnen onze organisatie heeft iedereen de mogelijkheid zich op basis van zijn of haar capaciteiten te 

ontwikkelen door onder meer (technische) opleiding en training. 

 

People praktisch: het welzijn van onze medewerkers blijkt uit de positieve werksfeer; platte 

organisatie met korte lijnen; open en heldere communicatie; ruimte voor eigen verantwoordelijkheid 

en initiatief; ICT-ondersteuning buitendienst en virtuele particuliere netwerken. 

 

 

Testimonial Planet 

De Schuurman Groep streeft naar een minimale CO2-voetafdruk. Dit doen wij door ons 

energiegebruik en onze CO2-uitstoot maximaal te reduceren. Producten en diensten die bijdragen 

aan een beter milieu en tevens kosten reduceren bepalen sterk ons marktaanbod. 

  

Schuurman Groothandel in Elektrotechniek let bij het inkopen van producten en diensten sterk op de 

milieu- en sociale aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol 

spelen en maakt daarover afspraken met leveranciers en afnemers. 

 

Schuurman Elektrokern Solutions zoekt voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van 

duurzame producten en diensten. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn 

bereid onze duurzame kennis, ervaringen en oplossingen actief te delen. 

 



 

 

Planet praktisch: onze continue aandacht voor het milieu blijkt uit het hergebruik van verpakkings- 

en emballagemateriaal binnen centraal magazijn Alkmaar; inkoop van onverpakte bulk; ketenoverleg 

vervoersbewegingen en herbruikbaarheid kunststof wisselbakken leveranciers; 

 

WeCycle gescheiden inzameling van oude lampen en kleine elektrische apparaten bij balies; 

gescheiden inzameling van papier, glas en andere afvalstoffen; gebruik rolcontainers voor 

interfiliaalleveringen en energiezuinig hoofdkantoor (met warmtepompen, geen gasaansluiting); 

 

Optimale beladingsgraad van vrachtauto’s, gezamenlijke leveringen en crossdocking; project 

‘papieren tijger’: actieve stimulering van elektronische gegevensuitwisseling met leveranciers en 

inzet van iPads voor de buitendienst ter beperking van het papiergebruik. 

 

 

Testimonial Profit 

De Schuurman Groep werkt actief aan de omschakeling naar een duurzame(re) wereld. Onze 

verkoopspecialisten zijn continu bezig met het vernieuwen van hun kennis. Hierdoor kunnen zij 

klanten informeren over de laatste noviteiten en voorzien zij hen van duurzame oplossingen. 

 

Via www.schuurman.nl, workshops en trainingen wordt in samenwerking met fabrikanten kennis van 

duurzame innovaties gedeeld. Ook aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn 

verbonden levert de Schuurman Groep een bijdrage. 

 

Profit praktisch: op bijvoorbeeld het gebied van LED, domotica, Power Quality en zonnepanelen (ons 

hoofdkantoor wordt een zonnepanelencollectief dat de surplusstroom deelt met anderen) 

informeren en adviseren wij klanten over duurzame en energiezuinige producten en oplossingen; 

 

De Schuurman Groep is mede-oprichter van stichting De Waaier (www.de-waaier.nl) en neemt deel 

aan Urban Earthship (www.urbanearthship.wordpress.com), Energieplatform regio Alkmaar 

(www.epalkmaar.nl) en Energie-Coöperatie West-Friesland (www.ecwf.nl). 

 

 

MVO is een dynamisch proces. Dit betekent dat de Schuurman Groep zijn MVO-doelen periodiek 

vernieuwt en bereid is aan belanghebbenden eerlijke en heldere informatie te geven over de 

vorderingen. 
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