
Bij Carel Lurvink gaan duurzaam ondernemen en 
bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Voor ons 
hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen bij een 
professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. 
Dat komt voort uit onze roots als familiebedrijf. Wij willen 
namelijk gewoon netjes met mensen en onze omgeving 
omgaan, nu en met zorg voor de toekomst. Het zit als het 
ware in ons ‘groene bloed’. 

We richten ons op 4 thema’s:

 1. AFVALSCHEIDING EN HERGEBRUIK
 2. REDUCEREN VAN CO2 EN ENERGIEVERBRUIK 
 3. VERANTWOORDELIJK PRODUCEREN EN CONSUMEREN 
 4.  TERUGGEVEN AAN DE MAATSCHAPPIJ EN GEZOND 

ARBEIDSKLIMAAT

Op deze manier willen wij de wereld een stukje schoner 
maken en ons steentje bijdragen aan de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 
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Resultaten 2020 in vogelvlucht
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37.500
producten medewerkers 

distributie naar
provincies 300

leveranciers

70% van de binnengekomen dozen is opnieuw gebruikt. 
Dit is een stijging van 40% t.o.v. vorig jaar 

100% van het afval in het magazijn wordt gescheiden

100% van het binnengekomen opvulmateriaal is  
opnieuw gebruikt 
 
641 kilo gebruikte werkkleding en schoenen is ter  
recycling aangeboden 

Afvalscheiding en hergebruik

70%
100%
100%

Meer dan 90% van de CaluClean reinigingsmiddelen 
wordt geleverd in gerecyclede flessen

 Besparing van 38% op karton met nieuwe 
CaluGloves verpakkingen

Ontwikkeling van Premium A+ merk CaluGreen 
voor onze eigen duurzame producten

Verantwoordelijk produceren en consumeren

90%

60MWh energie opgewekt met onze 
zonnepanelen
 
Bezettingsgraad van onze vrachtwagens is 77%  

80% van de buitendienst rijdt elektrisch

Veel collega’s hebben dit jaar thuisgewerkt. 
We hebben daardoor 60% CO2-besparing gerealiseerd 
op ons woon-werkverkeer

Reduceren van CO2 en energieverbruik

80%

60MWh

77%

Ondersteuning van 7 goede doelen

25% van de leidinggevende en/of managementfuncties 
is vervuld door vrouwen
 
Collega’s hebben ruim 350 trainingen gevolgd in de 
Carel Lurvink Academy 
 
Inpakwerkzaamheden laten verzorgen door sociale 
werkplaats en dagbesteding

Teruggeven aan de maatschappij 
en gezond arbeidsklimaat

7 doelen

25%

60%

-38%



1.  In ons logistieke proces hergebruiken we 
zoveel mogelijk verpakkingen. In 2020 
hebben wij 70% van de binnengekomen 
dozen opnieuw gebruikt. Dit is een 
stijging van 40% t.o.v. vorig jaar. Wij 
vragen onze leveranciers om hiermee 
rekening te houden door bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk dozen zonder bedrukking, 
stickers of tape te gebruiken.

2.  100% van het binnengekomen 
opvulmateriaal, zoals noppenfolie en 
luchtkussens, is opnieuw gebruikt. 

 Afvalscheiding en hergebruik Reduceren van CO2 en energieverbruik
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3.  100% van het binnengekomen afval in 
het magazijn wordt gescheiden in papier, 
plastic en overig afval.

4.  Op de kantoren is een actief 
afvalscheidingsplan van kracht. 

5.  In 2019 zijn wij het Carel Lurvink Recycle 
programma voor werkschoenen en 
-kleding gestart. In 2020 hebben we 641 
kilo gebruikte werkschoenen en -kleding 
ingezameld en aangeboden ter recycling.

1.  In 2019 was de bezettingsgraad van 
onze vrachtwagens 61%. In 2020 
hebben wij dit kunnen verhogen naar 
77%. Doordat we de capaciteit van de 
vrachtwagens beter benutten, hoeven we 
minder kilometers te maken om dezelfde 
hoeveelheid goederen te vervoeren en 
stoten we minder CO2 uit.

2.  In 2020 hebben we 60MWh energie 
opgewekt met onze zonnepanelen. 
Tegelijkertijd is onze totale consumptie 
van elektriciteit gedaald met 7%.

3.  We hebben een nieuwe vrachtwagen 
aangeschaft. Deze is duurzamer, 
efficiënter en veiliger. Zo zorgt nieuwe 
technologie voor een verdere besparing 
aan brandstof en CO2-uitstoot en zijn 
het directe zicht en de actieve veiligheid 
verbeterd.

4.  80% van de buitendienst rijdt elektrisch. 
Dat is een stijging van 33% t.o.v. vorig 
jaar.

5.  Restwarmte van de afvalverbrandings-
installatie van afvalverwerker Twence 
zorgt voor verwarming van ons pand. 
Naast Carel Lurvink worden op deze 
manier 200 bedrijven en 5500 woningen 
verwarmd. In totaal levert dit een 
besparing op van 15 miljoen kg CO2 per 
jaar.

6.  Veel collega’s hebben dit jaar thuisgewerkt. 
We hebben daardoor 60% CO2-besparing 
gerealiseerd op ons woon-werkverkeer. 

7.  We zijn onderdeel van het Cross & Care 
Logistics concept voor zorginstellingen. 
Minder vervoersmomenten - en dus een 
sterk verminderde CO2-uitstoot - doordat 
goederen van meerdere leveranciers in 
één levering worden bezorgd.

8.  Onze chauffeurs nemen deel aan ‘Het 
Nieuwe Rijden’. In dit programma worden 
zij gestimuleerd om efficiënter en 
zuiniger te rijden. 

Doelstellingen 2020 en een vooruitblik op 
een schone en veilige werkomgeving in 2025
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 Verantwoordelijk produceren 
en consumeren

Maatschappelijke betrokkenheid 
en gezond arbeidsklimaat

1.    In 2019 werd 30% van de CaluClean 
reinigingsmiddelen geleverd in 
gerecyclede flessen. Inmiddels is dit 
ruim 90%. Alleen voor producten met 
een pH-waarde lager dan 1 of hoog 
geparfumeerde items kunnen we nog 
geen gerecyclede flessen gebruiken. 

2.  10% van de CaluClean reinigingsmiddelen 
is in een ECO-variant verkrijgbaar. In 
2025 willen we onder dit merk alleen nog 
milieuvriendelijke middelen verkopen.  

3.  Samen met het Saxion hebben we 
deelgenomen aan een traject om te 
onderzoeken of B Corp certificering voor 
ons mogelijk is en welke stappen wij 
nog moeten ondernemen (betekenisvol 
ondernemen).  

4.  We vragen onze leveranciers om zo slim 
mogelijk te verpakken. Bijvoorbeeld door 
het vacuümtrekken van verpakkingen 
waardoor er meer in een container gaat 
en we minder transportbewegingen nodig 
hebben. Zo hebben we het afgelopen 
jaar per container gemiddeld 25% meer 
disposable handschoenen ontvangen.

5.  Waar mogelijk doen we zaken met 
de buren. Dat leidt tot minder lange 
vervoersbewegingen en dus minder  

CO2-uitstoot. Bovendien is het goed voor de 
lokale economie. 

6.  We hebben een nieuw Premium A+ merk 
ontwikkeld: CaluGreen. Onder dit merk 
produceren we duurzame producten om 
onze klanten een milieubewuste keus te 
geven.

7.  We hebben een besparing van 38% 
op karton gerealiseerd met nieuwe 
CaluGloves verpakkingen. Daarmee 
hebben we 21.350 kg karton bespaard.

8.   We leven de Internationale Sociale 
Voorwaarden (ISV) na door het 
uitvoeren van een due diligence. Dit is 
een doorlopend proces dat ons helpt 
risico’s op het schenden van arbeids- en 
mensenrechten in de eigen organisatie 
en de bijbehorende productieketen in 
kaart te brengen en die vervolgens te 
voorkomen, verminderen, herstellen en/of 
compenseren. 

1.    In 2020 hebben we 8 goede doelen 
ondersteund, waaronder de Voedselbank, 
Kans voor een Kind en Stichting Manage  
het Roessingh.

2.  We hebben inpakwerkzaamheden laten 
verzorgen door een sociale werkplaats en 
een dagbesteding in de buurt van onze 
hoofdvestiging in Enschede.

3.  We helpen ons personeel met een 
gezonde en actieve levensstijl door een 
maandelijkse sportschoolvergoeding, een 
persoonlijk maatschappelijk budget en 
gratis fruit aan te bieden.

4.   25% van de leidinggevende en/of 
managementfuncties is vervuld door 
vrouwen. Dat is een stijging van 39% 
t.o.v. van vorig jaar.

5.  In 2020 zijn ruim 350 trainingen gevolgd 
in de Carel Lurvink Academy, goed voor 
meer dan 200 studie-uren.

6.  Medewerkers zijn voorzien van een 
degelijke thuiswerkplek, zodat zij ook 
thuis arbotechnisch verantwoord en met 
dezelfde hulpmiddelen als op de zaak aan 
de slag kunnen. 

7.  We werken samen met de gemeente 
om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt arbeidsritme en 
werkervaring op te laten doen. Dat is dit 
jaar zo goed bevallen, dat twee personen 
in dienst zijn gekomen bij Carel Lurvink. 

8.   Werkplein Twente ondersteunt ons 
met het opzetten van een soort 
proeftuin, waarin we mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt een 
plek gaan bieden. Deze mensen gaan 
werkzaamheden uitvoeren die passen 
binnen ons huidige werkproces, 
zoals in- en ompakwerkzaamheden 
of werkzaamheden die werknemers 
eenvoudig kunnen overdragen door 
middel van jobcarving.

Doelstellingen 2020 en een vooruitblik op 
een schone en veilige werkomgeving in 2025
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