
Bloemen  
die iedereen  
blij maken
Bloemen die mens én natuur blij maken: met deze 
visie hebben we doelen uitgestippeld. Omdat 
we ons altijd blijven verbeteren en openstaan 
voor nieuwe technieken, blijven deze doelen in 
ontwikkeling. Graag geven we je een overzicht van 
waar we vandaag aan werken.



Happy flowers
Met een boeket bloemen haal je de natuur in huis. Alleen: hoe natuurlijk 
zijn bloemen en planten uit Nederland eigenlijk? Om gewassen te 
beschermen, gebruiken kwekers gewasbeschermingsmiddelen tegen 
beestjes of ziektes. Intussen verruilen steeds meer kwekers chemische 
gewasbeschermingsmiddelen voor biologische varianten. Of voor 
beestjes die de gewassen beschermen tegen andere beestjes.  
Zo verduurzaamt de bloemensector, bee(s)tje bij bee(s)tje.

Waar we naartoe werken:
•  We willen met onze kwekers 50% minder gewasbeschermingsmiddelen 

gebruiken tegen 2025.

•  We plannen uiteindelijk een eigen Blacklist voor gewasbeschermingsmiddelen 
op te stellen: een lijst die verder gaat dan de huidige MPS-standaarden. 

•  We willen meedoen met onderzoek- en innovatieprojecten die zich bezighouden 
met het verlagen van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen. Alles wat 
we leren en ontdekken, delen we met anderen in de sector.

Impact op de natuur

Wat we doen: 
•  We betalen een eerlijke prijs voor onze bloemen. Zo hebben onze kwekers 

de middelen om verder te investeren in duurzame methoden. 

•  We bieden de Bio-bos op meer plekken aan: na een succesvolle introductie 
in Nederland en België in 2020, introduceren we deze zomer de bos 
ook in Duitsland. Het boeket bestaat uit 100% biologische bloemen van 
gecertificeerde Nederlandse kwekers. 

•  We testen onze bloemen en boeketten op het gebruik van verboden 
gewasbeschermingsmiddelen door middel van een bladresidu-test. 
Wekelijks keuren we vier willekeurige stengels op schadelijke stoffen.  
We testen de bloemen aan de hand van MPS-standaarden en onze eigen 
lijst die nóg strenger is. Als we iets vinden dat niet op een bloem thuis 
hoort, werken we met de kweker toe naar structurele verbetering. 

•  We weten van alle bloemen waar ze vandaan komen. Alles is inzichtelijk: van 
kweker tot land van herkomst. Aan de hand van FSI-richtlijnen brengen we 
in kaart welke keurmerken en certificaten zij bezitten. Zo zijn we in staat om 
keuzes te maken die voldoen aan onze standaarden.



Happy planet
Bloemen verschepen uit warme landen of toch lokaal kweken 
in kassen? Met beide opties verbruiken we energie. Sinds 2020 
zijn we actief bezig met het verkleinen van onze ecologische 
voetafdruk. Wat we (nog) niet kunnen beperken, compenseren we. 
Dat maakt bloomon 100% klimaatneutraal. Het is onze missie elk 
jaar meer te reduceren, zodat compensatie een steeds kleiner deel 
uitmaakt van onze klimaatstrategie. 

Wat we doen: 
•  We hebben onze keten drastisch ingekort. Het resultaat? 

Minder afval en meer dagen om te genieten van je bloemen. 

•  We meten onze CO2-uitstoot en reduceren hem. Waar 
mogelijk bezorgen we onze boeketten per fiets of via 
elektrisch vervoer. Bovendien gebruiken we groene energie.

•  We hebben ons aantal bezorgingen per fiets verdubbeld. 
In alle landen behalve Engeland werken we nu samen met 
fietskoeriers.

•  We compenseren onze uitstoot door via Climate Neutral 
Group te investeren in onder meer het bosaanplantproject 
Bukaleba in Oeganda. 

•  We werken hard aan het plasticvrij maken van onze 
verpakkingen. Zo zijn we dit voorjaar begonnen met 
het bubbelplastic rond onze vazen te vervangen door 
gerecycleerd karton.

Waar we naartoe werken:
•   We blijven monitoren wanneer en waar we het best bloemen 

kunnen sourcen.

•  We maken onze bezorgroutes nóg efficiënter en vergroten  
het aantal bezorgingen per fiets of elektrisch vervoer.

•  We scheiden bewuster ons afval op kantoor. Ons afvalcontract  
is al opgezegd: we kiezen nu voor een specialist in efficiënte  
en circulaire afvalverwerking.

Impact op de natuur



Happy people
Volgens wetenschappers maken bloemen je blij en helpen ze 
je ontspannen. Het is onze missie om deze flower power met 
iedereen te delen. Met onze klanten én met iedereen die het  
kan gebruiken. 

Wat we doen: 
•  We bezorgen keer op keer verrassende designs met  

de allerbeste bloemen.  

•  We brengen overgebleven boeketten langs bij het 
Ronald McDonald Huis of bij eenzame ouderen via 
Stichting Met je hart.

•  We doneren boeketten aan mensen die een extraatje 
verdienen, zoals zorgmedewerkers tijdens de 
coronacrisis.  

•  We zijn via de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid in 
contact gekomen met Stichting Met je hart. Sinds de 
start van onze samenwerking hebben we verschillende 
projecten opgestart om ouderen wat extra happiness 
te bezorgen.

Waar we naartoe werken:
•  We kijken ernaar uit om de komende jaren nog meer mensen blij 

te maken. Zo maken we plannen om ons als team in te zetten als 
vrijwilliger, denken we aan het creëren van een speciaal boeket 
waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat en zetten we  
een actie op waarbij je gratis een tweede boeket kan doneren.  
De mogelijkheden vervullen ons met enthousiasme!

Impact voor de samenleving



Happy workers
Het welzijn van kwekers en werknemers ligt aan de basis van ons 
werk op het gebied van duurzaamheid. Het is ons doel om alle 
medewerkers - van kas tot kantoor - te laten openbloeien.

Wat we doen: 
•  We zetten ons samen met onze partners in om alle 

productiemedewerkers een prettige en veilige werkplek  
te bieden, met een eerlijke verloning. 

•  We weten van een groot deel van onze leveranciers hoe de 
werkomstandigheden op hun kwekerij zijn en aan welke  
certificaten ze voldoen.

•  We zijn aangesloten bij Floriculture Sustainability Initiative (FSI). 
Samen met andere partijen in de sector werken we hard om ervoor 
te zorgen dat medewerkers verantwoordelijk aan het werk kunnen.

Waar we naartoe werken:
•  We valideren met onze productiemedewerkers en -partners  

welke punten we nog verder moeten verbeteren. Elk kwartaal  
willen we een verbeterslag maken. 

•  We willen dat in 2022 ál onze kwekers gecertificeerd zijn zodat 
elke medewerker gegarandeerd een eerlijk loon en veilige 
werkomstandigheden heeft.

Impact voor de samenleving


