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Ontdek hoe wij bijdragen aan 

een betere wereld met onze 

prestaties voor duurzaamheid 

met aandacht voor mens, milieu 

en maatschappij.



SUSTAINABILITY STATEMENT002 SUSTAINABILITY STATEMENT002

TIMELESSDESIGN
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Als familiebedrijf willen we van 

nature goed zorgen voor de volgende 

generatie. Langetermijndenken is 

voor ons dus vanzelfsprekend. En 

dat biedt een goede basis voor 

duurzaam ondernemerschap. Van 

onze visie op design tot de manier 

waarop we met onze mensen 

omgaan: we ondernemen altijd met 

oog voor de volgende generatie. 

Met aandacht voor mens, milieu en 

maatschappij. 

Voor de 
volgende 
generatie

TIMELESSDESIGN
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Productie in
eigen huis
We werken graag lokaal. Dat schakelt snel 

en is beter voor het milieu. We zijn erg trots 

dat we de helft van onze producten ‘in huis’ 

maken. In onze eigen fabriek in Goirle werkt 

een vast team van bevlogen ambachtslieden 

aan kapstokken, lockers en entreeaccessoires. 

Bovendien kunnen zij beschadigde producten 

weer repareren en een nieuw leven geven. Ook 

onze toeleveranciers bevinden zich dichtbij: 

80% procent komt uit een straal van 100km.
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WE WORKLOCAL
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We hebben sinds de start van ons familiebedrijf in 

1972 een voorliefde voor eerlijke, duurzame materialen. 

Zo werken we het liefst met gepoedercoat staal en 

aluminium. Oersterke materialen die lang meegaan en 

eenvoudig te recyclen zijn. Daarnaast zijn we FSC®  

gecertificeerd. 

Verder hebben we onze krachten gebundeld met 

Circulair  IQ  om bij  te dragen  aan  de   transitie naar een 

circulaire economie. Dankzij de productpaspoorten van 

Circulair IQ is het voor iedereen inzichtelijk waar onze 

producten van gemaakt zijn. Zo kunnen we de inzet van 

gerecyclede en hernieuwbare materialen stimuleren.

Vraag naar onze FSC-gecertificeerde producten.

Materialen & Certificaten
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SUSTAINABLE
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Duurzaam design
Voor het ontwerp van onze kapstokken 

en entreeaccessoires slaan we de handen 

ineen met topdesigners uit heel Europa. 

Ontwerpers die net als wij houden 

van maken. Het resultaat: functionele, 

weldoordachte en duurzame producten. 

Altijd teruggebracht tot de essentie 

en bijna onverwoestbaar. Veel van de 

kapstokhaken en kleerhangers die we 

tientallen jaren geleden verkochten, doen 

nu nog steeds hun werk. De afgelopen 49 

jaar produceerden we meer dan 7,5 miljoen 

kapstokhaakjes en 7 miljoen kleerhangers.

D
Dat betekent dat meer dan 800 

miljoen mensen hun jas weleens 

aan een van Esch kapstok hebben 

opgehangen. En dat nog altijd doen. 

Best indrukwekkend toch?
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We gaan dus niet mee met vluchtige trends, 

maar kiezen voor tijdloze ontwerpen die 

een leven lang mee gaan. Producten zitten 

niet voor niets jaren in onze collectie. Een 

aantal ontwerpen zijn zelfs bekroond met 

gerenommeerde prijzen zoals een iF Product 

Design Award  en een German Design Award. 

En met een van onze nieuwste producten 

– afvalscheidingsbak Ditch – helpen we 

kantoren en openbare ruimtes in heel Europa 

om afval te scheiden. Ditch is bovendien 

volledig recyclebaar en uitgerust met bakken 

van gerecycled kunststof.
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D
We verzorgen de transport van onze producten 

en onderdelen grotendeels zelf. Dat betekent 

dat we onze routes zo efficiënt mogelijk kunnen 

indelen en dus een heleboel onnodige kilometers 

besparen. 

Onze vrachtwagens vertrekken altijd volgeladen 

en keren – indien mogelijk – ook weer volgeladen 

terug van onze toeleveranciers. Bij de verpakking 

van onze producten zoeken we naar de balans 

tussen maximale bescherming en zo min mogelijk 

materiaalgebruik. Verpakkingsmateriaal geven 

we waar mogelijk een nieuw leven. Steeds vaker 

nemen we de verpakking direct na aflevering bij 

de klant weer mee terug. Fijn voor de klant, beter 

voor het milieu. 

Verpakking & transport 
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D
INDIA //  SECTION 2

Dat we een familiebedrijf zijn, voel je op de werkvloer. 

We koesteren de relaties met onze medewerkers en 

vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt 

bij van Esch. Daarom besteden we veel aandacht 

aan een gezonde, inclusieve en inspirerende 

werkomgeving. Een werkomgeving die bijdraagt 

aan het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van 

onze mensen. En waar ruimte is voor uiteenlopende 

achtergronden en talenten. Zo bieden we als 

SBB erkend leerbedrijf ruimte aan jong talent en 

werken we samen met Het WerkgeversServicepunt 

Midden-Brabant om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een kans te geven.

Diversiteit & 
inclusiviteit

Mensen blijven dan ook lang bij ons, veel 

medewerkers horen al meer dan 12,5 jaar 

bij de van Esch familie. Bij duurzame relaties 

met onze medewerkers horen natuurlijk goede 

arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken op het 

gebied van onder andere eerlijke beloningen, 

persoonlijke opleidingsplannen en veilige - 

en hygiënische werkomstandigheden zijn 

vastgelegd in de CAO Metaalbewerkingsbedrijf 

waar van Esch bij aangesloten is.
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Cultureel betrokken

We willen een goede buur zijn voor onze omgeving 

en zijn graag cultureel betrokken. Daarom sponsoren 

we lokale architectuur & kunsten. Zo kan het Centrum 

voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) 

al ruim 10 jaar rekenen op onze steun. Ook hebben 

we goede relaties met het Textiel Museum Tilburg, 

daar wordt ook een kleine gedeelte uit een van onze 

collecties geproduceerd. Verder zoeken we bij events 

voor collega’s en relaties altijd naar een inspirerende, 

culturele inslag in de vorm van bijvoorbeeld een 

museumbezoek. 

C
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Duurzaam ondernemen is een voortdurend proces. We zijn 

al goed op weg, maar er kunnen altijd dingen beter. Daarom 

volgen we de nieuwste ontwikkelingen op de voet. We blijven 

op zoek naar manieren om onze producten en processen nóg 

duurzamer te maken en ons bedrijfspand te vergroenen.

De toekomst

Ons bedrijfspand in Goirle voldoet aan de 

energiebesparingsmaatregelen van het RVO 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 

Het hele pand is uitgerust met Ledverlichting. 

Ook is het gebouw omgeven door groen. De 

blauwe regen  aan de achterkant verfraaid 

niet alleen de omgeving, maar biedt ook een 

schuilplaats aan verschillende vogels.

Onze ambitie is om nog meer stappen te zetten 

op het gebied van energiebesparing. Daarom 

werken we met de door de overheid erkende 

HIT Energy Planner. In deze planner kunnen we 

energiebesparing actief registreren en plannen. 

Dat houdt ons bij de les en laat zien waar we 

nog meer resultaat kunnen boeken. Sinds 2017 

besparen we al 38% op stroom, 30% op gas en 

32% op CO2 uitstoot.

Groen bedrijfspand
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van Esch bv

Edisonstraat 5

NL-5051 DS GOIRLE

Tel. +31 (0)13 534 87 38

info@van-esch.com

www.van-esch.com
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Wil je graag contact
met ons opnemen?

mailto:info%40van-esch.com?subject=Ditch%20bij%20mij%20op%20de%20werkvloer%21
http://www.van-esch.com

