
Wel doen
 q Duurzame bloemen in het assortiment opnemen. 

Let bij inkoop op de volgende keurmerken:
 q MPS-A (wordt uitgefaseerd)
 q MPS-A+
 q On the way to PlanetProof (let hier extra op!)
 q Biologisch/EKO (let hier extra op!)
 q In omschakeling naar biologisch (nieuw)
 q Max Havelaar/Fair Trade
 q Kenya Flower Council (Silver en Gold Standard)
 q EHPEA (Silver en Gold Level)
 q Florverde Sustainable Flowers

Inkoop

Verpakkingen

Elektriciteit, gas, water

Transport

Werkgeverschap

Hygiëne, schoonmaakmiddelen, verf

Aan de slag met de Barometer Duurzame Bloemist...
Waar begin ik? Gebruik deze checklist!

Afval

Wel doen
 q Verpakkingen, hoezen, folies en bloempotjes 

van polypropyleen gebruiken. Polypropyleen 
herken je aan het onderstaande symbool, of 
aan de afkortingen ‘PP’ of ‘BOPP’.

 q Papieren verpakkingen gebruiken die zonder 
chloor gebleekt zijn. Voorbeelden zijn:

 q Bruin kraftpapier
 q Papier met een van de volgende labels

 q EU Ecolabel
 q Nordic Swan
 q Blaue Engel
 q TCF (totally chlorine free)

Wel doen
 q Meteen te regelen (soms alleen bij een eigen 

pand):
 q Groene stroom gebruiken
 q Het energieverbruik per kwartaal in kaart 

brengen
 q Groen gas afnemen of een warmtepomp 

installeren
 q Thermostaat omlaag zetten buiten werktijden
 q Kieren dichten bij ramen en deuren
 q Isolatiefolie achterop de radiatoren aanbrengen
 q Koelen met een ventilator i.p.v. een 

airconditioner
 q Energiezuinige lampen gebruiken:

 q Spaarlampen met label A
 q HF-TL-buizen i.p.v. TL-buizen
 q LED-verlichting

 q Zorgen dat warmtebronnen niet op gekoelde 
plekken gericht staan

 q Dranger en tochtslabben op de deur van de 
koelcel installeren

 q Deurrubbers van de koelcel vervangen wanneer 
nodig

Wel doen
 q Alleen eigen bedrijfswagens gebruiken met een 

schone motor (voertuigen van 1 januari 2011 of 
jonger) of met een elektrische motor

 q Transport inhuren….
 q met een Lean & Green award
 q samen met andere bloemisten
 q per fietskoerier

Wel doen
 q De cao ‘Gespecialiseerde detailhandel in 

bloemen en planten’ toepassen en naar deze 
cao verwijzen in de arbeidsovereenkomsten

 q Een geprinte versie van de cao aanwezig 
hebben op het bedrijf

 q Een huishoudelijk reglement voeren
 q Een erkend leerbedrijf worden, met leerplaatsen 

en/of stageplaatsen
 q Medewerkers in dienst nemen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt (WAO, WIA, Wajong)
 q Regelmatig werkoverleggen houden met alle 

medewerkers

Wel doen
 q Schoonmaakmiddelen afgesloten opbergen
 q Schoonmaakmiddelen gebruiken met het EU 

Ecolabel of Nordic Swan Ecolabel

Wel doen
 q Voor zover binnen de gemeente mogelijk, afval 

(laten) scheiden in:
 q Karton/papier
 q Groenafval
 q Kunststoffen (plastic, metaal)
 q Glas
 q Restafval

 q Gevaarlijk afval (giftig, oxiderend, bijtend, radio-
actief) scheiden. Dit betreft bijvoorbeeld:

 q Olie
 q Batterijen
 q Oplosmiddelen

Deze checklist is bedoeld voor bloemisten die hun inkoop en bedrijfsvoering duurzamer willen 

maken. De checklist kan gebruikt worden als opstap naar certificatie voor de Barometer Duurzame 

Bloemist. De volledige informatie over certificatie is te vinden op de website van de Barometer 

Duurzame Bloemist: www.barometerduurzamebloemist.nl. Punten met een barometertje ervoor 

hebben de hoogste prioriteit; deze zijn verplicht voor het keurmerk.

De Barometer Duurzame Bloemist is een keurmerk van SMK.
Deze checklist wordt je aangeboden in samenwerking met AVV.
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 q Bij de inkoop van vazen en 
potten opletten of ze biologisch 
afbreekbaar zijn

 q Fair Trade snijbloemenvoedsel ge-
bruiken

 q Alleen steekschuim gebruiken 
dat voor minstens 80% biologisch 
afbreekbaar is

Niet doen
 q Geverfde bloemen kopen

 q Tassen gebruiken van de volgende 
materialen:

 q Hemdtassen van HDPE en bio-PE
 q Middelgrote tassen van r-LDPE, 

LDPE, r-papier en PET
 q Bigshoppers van r-PP, PP, r-papier 

en PET 
 q Of: tassen gebruiken van plantaardi-

ge materialen, zoals mais of suiker-
riet. Let bijvoorbeeld op het kiem-
plantlogo of het OK-Compost-logo. 

 

Niet doen
 q Papier gebruiken dat met chloor 

gebleekt is.

 q Zo veel mogelijk gesloten koel- en 
vriesmeubelen gebruiken

 q Volgende stap:
 q Zonnepanelen installeren op het 

dak
 q Restwarmte van apparatuur nuttig 

gebruiken
 q Leidingen etc. isoleren
 q Een energiezuinige CV-ketel 

installeren bij vervanging
 q Tocht voorkomen met een 

luchtgordijn of automatische deur
 q Het winkelpand isoleren
 q Zonwering installeren
 q Sensoren installeren op ventilatie 

en verlichting
 q Duurzame opties kiezen bij 

verbouwing of vervanging van koel- 
en vriescellen

 q Een tijdklok op de boiler installeren
 q Een zonneboiler installeren voor 

warm water

 q Zorgen dat alle bezorgers geschoold 
zijn in het Nieuwe Rijden. (Dit geldt 
standaard voor rijbewijzen van na 
2008.)

 q Een jaarlijks functioneringsgesprek 
voeren met vaste medewerkers

 q Het gebruik van fiets en OV 
stimuleren voor woon-werkverkeer

 q Regelmatig werknemers laten deel-
nemen aan informatieve of educa-
tieve activiteiten voor bloemisten

 q Eens in de paar jaar een cursus 
organiseren binnen het bedrijf over 
duurzaam en veilig werken

 q Een conditioner (snijbloemvoedsel 
voor transport en winkel) gebruiken 
om de houdbaarheid van bloemen 
te verlengen.

Niet doen
 q Verf/glitters/lak/etc. gebruiken op 

verse producten zoals bloemen
 q (Reinigingsmiddelen met) chloor 

gebruiken

 q Eenmalige verpakkingen (bijv. 
plantentrays) terugbrengen zodat 
ze gerecycled kunnen worden. 
Terugbrengen kan bijvoorbeeld naar:

 q De veiling
 q De groothandel/cash & carry
 q Ander inzamelpunt voor verwerking/

recycling

Niet doen
 q Verschillende soorten afval bij elkaar 

voegen



Wel doen
 q Duurzame bloemen in het assortiment opnemen. 
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