
 

MVO JAARVERSLAG 

2021 

Wij werken 
aantoonbaar aan het 
verbeteren van onze 
milieuprestaties. 
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Beste lezer, 

Met kernwaarden als 'trots', 'nuchter-

heid, 'enthousiasme', 'vakmanschap', 

en 'gedrevenheid' zijn onze vakmensen 

up-to-date en koploper in de markt.  

Wij investeren in onze mensen, onze 

relaties, de maatschappij en de 

toekomst. Wij werken gezond, veilig en 

respecteren de wereld. Onze missie is 

'Vakmanschap om trots op te zijn'. We 

kunnen alleen trots zijn als we ons vak 

zo duurzaam mogelijk uitvoeren om zo 

de aarde niet uit te putten. Voor nu, 

maar ook voor de komende generaties.  

Bij de uitvoering van ons werk, worden 

restmaterialen door ons meegenomen 

en zorgvuldig gescheiden in onze eigen 

milieustraten. Elke stroom wordt 

aangeboden aan de verwerker die dit 

op de meest milieuvriendelijke manier 

verwerkt. In geval van producten (zoals 

tapijttegels, lamellen etc.) zijn dit de 

fabrikanten die de geretourneerde 

stoffen C2C verwerken. 

Wij zijn in staat onze traditionele 

uitvoerende rol uit te breiden met 

deskundig en onafhankelijk advies voor 

onze klanten op het gebied van 

toepassing, lifecycle cost, levensduur en 

circulariteit/milieu. 

 

 

Wij meten, evalueren en verbeteren 

onze MVO-prestaties via PDCA-cycli. 

Wij stellen onze MVO-plannen 

regelmatig bij op basis van 

veranderingen in de omgeving en 

voortgang van de techniek. Wij 

rapporteren elk jaar aan onze 

stakeholders met een duurzaamheids-

rapportage, dit keer voor het jaar 2021. 

Hierin doen wij verslag en leggen 

cijfermatig onderbouwde verant-

woording af over onze milieuprestaties 

(zoals het terugdringen van CO2) en 

over ons MVO-beleid in bredere zin.  

Onze duurzaamheidsaanpak is ISO 

14001 gecertificeerd en ook de 

komende jaren werken wij actief en uit 

eigen overtuiging continu én 

aantoonbaar aan het verbeteren van 

onze milieuprestaties en die van onze 

onderaannemers. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bart Lenting 

Algemeen Directeur  

 

 

 

  

“WIJ WERKEN ACTIEF EN UIT EIGEN OVERTUIGING CONTINU ÉN AANTOONBAAR AAN HET 

VERBETEREN VAN ONZE MILIEUPRESTATIES EN DIE VAN ONZE ONDERAANNEMERS.” 
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MEDEWERKERS 

73 Onze 73 betrokken medewerkers verstaan hun vak. De medewerker 

met het langste dienstverband werkt 45 jaar bij ons bedrijf. 

Gemiddeld is dit negen jaar.  

IEDEMA ACADEMY 

STOFFEERDERS 

42 
Onze stoffeerploeg is afgelopen jaar gegroeid met 3 stoffeerders. 

Gezamenlijk hebben zij meer dan 430 jaar ervaring als 

projectstoffeerder bij ons bedrijf. Iedere dag werken zij hard mee 

aan de groei en uitbouw van ons mooie bedrijf.  

OPDRACHTEN 

3.075 
Wij richten ons op langdurige relaties met onze klanten. Door inzet 

van vaste mensen zijn wij bekend met de geldende huisregels en 

wensen. Door onze manier van werken ontstaat er een 

samenwerking die de druk op de organisatie van onze 

opdrachtgevers en onze eigen organisatie verlaagt. 

ALGEMEEN 

VESTIGINGEN 

7 
De klant staat centraal in onze dienstverlening. Met onze landelijke 

dekking zijn wij lokaal aanwezig en altijd dicht bij onze klant. Naast 

gemak voor onze klanten houden we zo ook grip op onze co2-

uitstoot. Het aantal gereden kilometers wordt hierdoor ook 

beperkt. 

IEDEMA ACADEMY 
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LEERLINGEN 

12 In 2021 hebben 12 leerlingen deelgenomen aan de Iedema Academy. 

In totaal is onze Academy betrokken bij het opleiden van ca. 20% van 

alle stoffeerders in opleiding in Nederland. 

TRAININGS- 

 

1528 

We vinden het belangrijk om talent de ruimte te geven binnen onze 

organisatie met een effectief en overzichtelijk opleidingstraject. 

Voor stoffeerders bieden we een op maat gesneden 

vakopleiding aan tot stoffeerder. In dit leer-werktraject, onder 

begeleiding van een ervaren stoffeerder, volgt de leerling specifieke 

trainingen op het gebied van vakkennis, projectverwerking, 

veiligheid en gezondheid. Na drie jaar kan hij doorstromen naar de 

functie van stoffeerder. Ook na de geslaagde opleiding, blijven we 

onze stoffeerders bijscholen door middel van trainingen, 

georganiseerd in samenwerking met onze leveranciers. 

UREN 

 

GEMIDDELDE 

21 Naast ons uitvoerend personeel bieden wij ook het overige personeel 

de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dit kan zijn op zakelijk maar 

ook op persoonlijk vlak. In 2020 is er gemiddeld per medewerker 21,6 

uur besteed aan scholing en bijscholing. SCHOLINGSUREN 

LEERMEESTERS 

7 Via het project Vakman 2021 zijn leermeesters opgeleid en zij dragen 

dagelijks bij aan de leercultuur die in ons bedrijf aanwezig is. Deze 

leercultuur in ons bedrijf en de samenwerkingen met Alfa College en 

het Hout- en Meubileringscollege zorgen voor een stabiele basis om 

brede scholing aan te bieden; de Iedema Academy. 
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54.440 
KWH STROOM 

We maken binnen onze bedrijven gebruik van groene stroom. Dit is 

stroom gemaakt uit duurzame, onuitputtelijke bronnen zoals wind, 

water, zon en biomassa. Groene stroom is beter dan grijze stroom, maar 

minder stroom gebruiken is nóg beter. In 2021 gebruikten we 54.440 

KWh. Dit is een afname van 4.000 KWh ten opzichte van 2020. 

DUURZAAMHEID 

ONGEVAL 
MET VERZUIM 

1 

Veilig en gezond werken doen we samen. Zowel Abeln Stoffering 

en Iedema Projectstoffeerders zijn gecertificeerd voor de Safety 

Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”). Het certificaat toetst het 

veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag. Daarnaast hebben alle 

stoffeerders de cursus "eerste hulp bij snijwonden en reanimeren’’ 

gevolgd. We hebben in 2021 één ongeval gehad met verzuim. Via 

onze reguliere toolboxmeetings hebben we dit voorval besproken 

om herhaling te voorkomen.  

VEILIGHEID 

FIRST MOVER 
100% 

In 2021 namen we deel aan The Green Business Challenge; teams van 

internationale studenten gaan een week lang aan de slag met échte 

vraagstukken uit de markt, om zo te komen tot groene business-

modellen. De uitdaging was om een passende, structurele bestemming 

voor onze reststromen te vinden. Dit is praktisch mogelijk door 

geïnteresseerde partijen te vinden die het kunnen gebruiken in hun 

eigen producten of processen. Een belangrijk onderdeel van de 

uitdaging is om de keten in kaart te brengen en de kansen uit te leggen. 

We willen hiermee een van de first movers zijn. 

 

EERLIJKE 
PRODUCTEN 

100% Ons beleid staat niet toe producten af te nemen bij leveranciers 

waarbij de kans aanwezig is dat de productie door afpersing 

en/of door kinderen is uitgevoerd.  

m3 gas verbruikt 

19.465 Het gasverbruik is stabiel gebleven. Zowel in de magazijnen als 

de kantoren geldt dat we alleen verwarmen daar waar nodig is. 
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<4% Ons  doel  is  om  steeds meer uit afval te halen. Op dit moment 

wordt 44% van ons afval ingezet als nieuwe grondstoffen, 35% 

wordt omgezet naar groene stroom en 17% naar gewone stroom. 

Wij hebben het residu weten te beperken tot slechts 4%. Onze 

ambities zijn duidelijk; na het beperken van afval willen we het 

residu en het omzetten naar gewone stroom blijven verlagen en de 

groene stroom en het omzetten naar grondstoffen verhogen. 

RESIDU NA 

VERWERKING 

RESTAFVAL 
NA SCHEIDEN 

13%  Door het intensief scheiden van afval en het continu zoeken naar de 

beste verwerkingsmethode is ons percentage restafval slechts 14%. 

We blijven ons inzetten om restafval te blijven reduceren. 

1,5e km Iedema Projectstoffeerders heeft 1500 meter stof gedoneerd, 

waarmee honderd huishoudens “nieuwe” gordijnen hebben mogen 

ontvangen, dankzij de inzet van de circulaire textielwerkplaats van 

Kringloop Zeist. De gebruikte materialen voor dit mooie project zijn 

onder andere afkomstig van ons snijafval. Met het doneren van onze 

gordijnstof proberen we het verschil te maken op gebied van 

armoedebestrijding, voorkoming van verspilling en voorkomen van 

onnodige stookkosten. 

STOF GEDONEERD 
AAN GOED DOEL 
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