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M A AT S C H A P P E L I J K
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

W A A R S TA A N W E N U ?
Markant bereikt met kleine en grote stappen de top van de berg. Vanaf stap één bij het ontwikkelen van producten zijn

DE PEOPLE PLANET
PROFIT PUNTEN

BESCHRIJVING MVO-BELEID
Binnen Markant houden wij rekening met de consequenties van

wij gericht op het milieu en de duurzaamheid van onze producten. Deze stappen doen we niet omdat we het moeten,

onze activiteiten op het milieu (Planet) en hebben wij oog voor

maar omdat het een deel van onze bedrijfsvoering is geworden. In korte tijd hebben wij de volgende

de menselijke aspecten zowel binnen als buiten onze organisatie

dingen bereikt:

•
•

(People). Op deze manier onderneemt Markant met het streven

PEOPLE

naar winst (Profit). Elke beslissing wordt genomen vanuit de

•

	Maximale aandacht voor werkplek en werkomgeving

gedachte op People, Planet en Profit. Op elk gebied hebben wij

Markant koopt haar onderdelen duurzaam in; we werken alleen met partners

voor al onze medewerkers en klanten. Zo hebben

ons een aantal doelstellingen gesteld.

die kunnen aageven dat ze oa ISO14001 of vergelijkbaar gecertificeerd zijn.

alle medewerkers een zit/sta bureau.

	Duurzame materialen

	MSA (Markant Systeem Architectuur)
Markant ontwerpt zoveel mogelijk modulair. Zo is het afdanken van producten

•	Buiten de organisatie is Markant actief door periodiek

zelden echt nodig en kan met het eenvoudig vervangen van onderdelen de

met financiële middelen een weeshuis te ondersteunen,

levensduur worden verlengd.

welke gevestigd is in de Maleisië.

•	Gezonde werkomgeving
De meubels van Markant zijn ergonomisch verantwoord en voldoen aan
de normeringen NEN2449 en EN527. Wij geloven in een gezonde,

om milieu gaat. Zij voldoet aan alle lokale voorschriften

•	Markant geeft haar interieurontwerpers de ruimte
mee te denken in haar groene ontwerpen.

dynamische werkomgeving.

•

• De Markant vestiging in Australië loopt voorop als het
en certificaten en inspireert de andere vestigingen
hiermee. Doordat Australië zeer hoge milieueisen stelt aan
producten,betekent dit automatisch dat de andere vestigingen

	MVO P.P.P:

hier ook aan voldoen.

Markant is voornamelijk bezig met het milieu en mensen, als laatste 		
richt zij zich op de toegevoegde waarde.

PLANET

•	Markant gaat verantwoord om met haar
We zijn dus goed op weg. Om nog dichter bij de top te komen hebben we de

omgeving en dit verwacht zij ook van haar

PROFIT

volgende doelstellingen gesteld:

toeleveranciers. Hieronder hoort bijvoorbeeld een

•	Markant streeft naar continuïteit en brengt haar toegevoegde

milieuvriendelijke productie en het reduceren van

waarde direct terug in het bedrijf om nieuwe investeringen en

verpakkingsmateriaal.

mogelijkheden te creëren.

•	26000 – MVO prestatieladder
Markant wil vanuit haar huidige positie, de ISO14001 milieu norm stappen
ondernemen naar de ISO26000 MVO norm.

•	Recycle system; Terughalen oude kantoormeubelen
Markant zal een service in de markt zetten om oud meubilair te hergebruiken.

•	Markant zorgt er voor dat ieder jaar al haar
certificeringen en milieuwetten up-to-date zijn

•	Markant steekt minimaal 5% van haar omzet in de afdeling
R&D om haar innovatie te blijven vergroten.

en vult deze aan wanneer er nieuwe beschikbaar
zijn. Mede hierdoor wordt het inkoopproces en de

Markant passeert de vlaggetjes naar de top één voor één en zal deze met steeds nieuw gestelde doelstellingen bereiken.

afvoerprocedure aangepast.

Want de top van de gezonde en verantwoorde dynamische werkomgeving, willen wij graag voor u bereiken!
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Vanuit de People, Planet en Profit gedachte heeft Markant 4 onderwerpen op maatschappelijk gebied, gerelateerd aan de ISO26000.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
EN TRAINING OP DE WERKPLEK

BETROKKENHEID BIJ
DE GEMEENSCHAP

Markant ontwikkelt niet alleen kantoormeubilair, maar

Markant is betrokken bij haar kantoorvestigingen,

zorgt er ook voor dat haar personeel zich blijft ontwikkelen

maar ook zeker bij haar productiefaciliteit in Maleisië.

om een goede balans te houden. Samen met en voor onze

Om de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking te

medewerkers heeft Markant de Markant Academy opgericht,

vergroten, ondersteunt Markant een weeshuis in de

waarin medewerkers zich intern en extern kunnen ontwikkelen.

Maleisië. Binnen haar vestigingen geeft Markant haar

Zij kunnen keuze maken uit een ruim aanbod waardoor ze

medewerkers de ruimte om deel te nemen aan gezonde

ontwikkelen wat voor hen en het bedrijf het beste is. Markant

en sociale activiteiten zoals sportactiviteiten.

maakt geen onderscheid bij haar werknemers, zij hebben
allemaal gelijke kansen.
Intern en extern geeft Markant maximale aandacht aan de
werkplek en werkomgeving en geeft hierbij ‘trainingen’ over
het juiste gebruik van meubilair. Rugklachten en ziekteverzuim
kunnen worden voorkomen door goed meubilair, het juiste
gebruik ervan en een juiste dynamische inrichting.
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP HET WERK

DUURZAAM GEBRUIK
VA N M I D D E L E N

Gezond personeel telt voor twee, ook bij Markant. Daarom

Markant is zich bewust van het milieu en speelt hier op in.

voorzien klimaatsystemen in alle vestigingen de werkplekken

Voor het distribueren van haar meubelen is ze altijd op zoek

van schone en gezonde lucht.

naar de efficiëntste en duurzaamste verpakking, zonder dat

De medewerkers in het magazijn en op het kantoor

deze daarbij afbreuk doet aan productbescherming en de

worden regelmatig door een bedrijfsarts gevolgd tijdens

kostprijs van het product. Al haar medewerkers letten op het

de werkzaamheden. In samenwerking met de arts worden

gebruik van kantoormaterialen zoals papier. De medewerkers

problemen gediagnosticeerd en in samenwerking met een

zijn er zich van bewust dat niet alles geprint hoeft te worden

fysiotherapeut worden deze problemen aangepakt. Ook

en dat er veel dubbelzijdig geprint kan worden. Binnen het

de meubels van Markant dragen bij aan de gezondheid en

gebouw wordt er gebruik gemaakt van energiebesparende

veiligheid op het werk. De meubels scheiden vanzelfsprekend

apparatuur en het scheiden van afval. Ook buiten het kantoor

geen gevaarlijke stoffen uit en zitten zo in elkaar dat

wordt hier op gelet. Tijdens de montage van het meubilair

gebruikers zich niet aan scherpe / gevaarlijke onderdelen

scheiden onze monteurs het afval, waarna dit in het magazijn

kunnen bezeren.

in de juiste containers wordt geplaatst.
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DUURZAME MEUBELS
Wanneer u meubels van Markant koopt, kan u met zekerheid

LEVENSDUUR

zeggen dat u duurzaam inkoopt. Markant realiseert dit niet

Het systeemmeubilair is getest en gecertificeerd volgens

alleen, maar samen met haar producenten. Hiervoor hebben wij

NEN2449 en EN527, wat inhoudt dat onze meubels

antwoord gegeven op de eisen van AgentschapNL en kunnen dit

ergonomisch verantwoord zijn. Wij hanteren een

met bewijsvoering aantonen.

garantietermijn van 5 jaar op ons systeemmeubilair.

NALEVERBAAR

De levensduur van het meubilair zal de vereiste 5 jaar

Alle onderdelen die in onze meubels voorkomen zijn

zonder problemen doorkomen. Producten
die tijdens deze garantieperiode defect

HOUT

raken wegens een fabricage- en/of

Voor de bladen die Markant gebruikt is een spaanplaat kern met melamine top het meest toegepaste

constructiefout zullen kosteloos

materiaal. Ons plaatmateriaal voldoet aan de formaldehydeklasse E1-norm, wat betekent dat de

worden hersteld. Het Markant

laagst mogelijke uitstoot van formaldehyde wordt bereikt. Onze producenten investeren continu in

bureauprogramma Delta

verbeterprocessen om de belasting op het milieu terug te dringen en het verbruik van niet duurzame

kent een garantietermijn

grondstoffen en energie te verminderen. Door vanaf het begin milieubewust met onze producten om

van 7 jaar, welke

te gaan, kunnen wij u duurzame meubelen garanderen.

uitgebreid kan worden

10 jaar na aanschafdatum nog leverbaar. Wij
hebben onze meubels ontworpen vanuit de
systeemgedachte van Markant Systeem
Architectuur (MSA). Dit is verder
omschreven op de volgende pagina.

naar 10 jaar.

TEXTIEL
Voor onze meubels gebruiken wij hoofdzakelijk twee stoffen, de Zeta en de Xtreme. Het
bijzondere aan deze stoffen is dat ze beiden bijzonder slijtageproof zijn en de Xtreme van
gerecycled materiaal gemaakt is. Onze producent is het eerste Britse textielbedrijf dat voldeed
aan het milieuzorgsysteem ISO 14001. Ook onze textielproducent heeft haar prioriteit liggen

SCHEIDING
Onze meubelen bestaan

bij het milieu. De milieukwaliteit van het textiel is hoog en voldoet 100% aan de gestelde eisen;

uitsluitend uit monomaterialen.

dat sluit perfect aan bij de wensen en eisen van Markant.

Dit betekent dat het bestaat uit
één materiaalsoort, het makkelijk te
demonteren is en uitstekend te recyclen is. Dit

C O AT I N G

heeft veel voordelen voor u en ons. Onze meubelen zijn goed

Het duurzaam coaten van meubels is niet eenvoudig. Het is van belang dat dit milieuvriendelijk gebeurt

te combineren. Bovenstaande hebben we per productlijn

en dat hierbij geen afvalstoffen worden gedumpt. De coating zelf moet ook aan een aantal eisen voldoen.

uitgewerkt in een samenstellingsetiket.

Markant en haar producent en voldoen aan alle regels en garandeert dit ook. De coating op ons meubilair
straalt dit uit.

6

7

MSA
MSA staat voor ‘Markant System Architecture’. Ons bureaumeubel

1

assortiment is gebaseerd op één systeemgedachte. De modulaire opbouw met

MILIEUWET EN REGELGEVING
n

uitwisselbare componenten maakt elke gewenste combinatie van werktafels,

2

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN

Markant verbindt zich ertoe te voldoen aan

n

Terugdringen van het energieverbruik
Terugdringen van het grondstoffenverbruik
Duurzaam ketenbeheer – afval is het begin van

wettelijke milieuvoorschriften

n

vergadertafels en Bench opstellingen mogelijk, wat positief voor het milieu is.

n

Markant Nederland BV en Maleisië zijn ISO14001 gecertificeerd

n

Deze componenten zijn van een mono-materiaal gemaakt zodat ze na gebruik en

n

Scenarios voldoet aan door ‘Senter Novem’ gestelde eisen,

hergebruik eenvoudig kunnen worden gesorteerd en gerecycled.

een nieuwe keten

voor duurzame inrichting.

VOORDELEN VOOR HET MILIEU
Door de modulaire componenten structuur, biedt MSA de volgende voordelen ten opzichte van het milieu:
• Hergebruik in nieuwe configuraties, zodat componenten als bladen, beams en poten een tweede ‘life cycle’ krijgen.
•	Gebruikte materialen zijn met huis- tuin en keukengereedschap van de andere materialen te scheiden zodat deze
gerecycled kunnen worden.
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MARKANT LIFE CYCLE SERVICE
n

Hergebruik MSA-onderdelen in de eigen organisatie

n

Hergebruik MSA-onderdelen door derden

• Beperkte afval door vervanging van defecte onderdelen in plaats van ‘hele’ meubelen
• Vermindering van brandstofverbruik door het sterk gereduceerde volume van het meubilair tijdens transport.
•	De gebruikte materialen in het Markant systeemmeubilair zijn na gebruik (aan het einde van de technische levensduur)
universeel bruikbaar.
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(bemiddeling door Markant)
n

3

SCENARIOS PRODUCTDESIGN
n

keukengereedschap te scheiden
n

Terugname meubilair volgens ‘Ladder van Lansink’,
vraag naar de voorwaarden

Materialen zijn met huis, tuin en
Vermindering van brandstofverbruik door
gereduceerde transportvolumes

n

Plaatmateriaal voldoet aan de E1 norm voor 			
formaldehydeklasse emissie
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