Duurzaamheid² - Greenworks label én Academy Partner
Niedax, because we also think about tomorrow
Hét duurzaamsheidslabel
In samenwerking met de Rijksoverheid en rekeninstrumenten zoals GPR Gebouw en
BREEAM-NL, kwam het Greenworks label tot stand. Het initiatief hiertoe werd genomen door
Raab Karcher, onderdeel van Saint-Gobain. Inmiddels participeren de groothandels in
bouwmaterialen Van Keulen en de Jager Tolhoek en de installatietechnische groothandels
Wasco en Koninklijke Oosterberg.

Duurzaamheid, niet alleen in producten
Voor zowel Niedax Kleinhuis BV, als ook de Niedax Group, gaat duurzaamheid verder dan
alleen het “labelen van producten”. Duurzaamheid is een continue proces, ontwikkeling en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat kennis delen en sociale verantwoordelijkheid
hoog in het vaandel staan bij Niedax Kleinhuis BV en is men trotse partner van de Greenworks
Academy. Een Academy die inmiddels al meer dan 12.000 cursisten (gezamenlijk goed voor
> 50.000 trainingsuren) heeft opgeleid over actuele onderwerpen in de bouw. Gewaardeerd
met een 8, en locaties in Breda, Apeldoorn en Amsterdam zijn de Greenworks Academies dé
kenniscentra voor de bouw- en installatiebranche.

Samen kom je verder; duurzaamheid²
Koninklijke Oosterberg & Niedax Kleinhuis B.V. Met een gezamenlijke ervaring van ruim 227
jaar hebben de twee familiebedrijven naast sterke kernwaarden een duidelijk visie over
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Eén van die kernwaarden is (sociale)
duurzaamheid; investeren in mens, milieu en maatschappij. Dat dit belangrijk is, blijkt wel uit
de lange partnership. Hans van Lieshout (Commercieel Directeur Niedax); ”In onze
gesprekken kwam duurzaamheid aan de orde, en dat Koninklijke Oosterberg participeert in
Greenworks. Dit vinden we geweldig en iets wat perfect past bij ons en onze visie”. Koninklijke
Oosterberg benadrukt de partnership en gedeelde visies, Erik Spijkerman (Marketing
Directeur); “Niedax Kleinhuis B.V. is één van de eerste en belangrijkste leveranciers van
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kabeldraagsystemen bij Oosterberg. We zijn erg blij dat zij nu ook als één van de eerste het
greenworkslabel aan deze productgroep hebben gekregen met een score van 14 op de schaal
van 20. Hieruit blijkt dat Niedax duurzaamheid en circulariteit erg serieus neemt”.

De kracht van de NIEDAX Group
De Niedax Group is al ruim 100 jaar een begrip in de internationale markt. In Nederland
behoort naast NIEDAX in Wijchen ook Gouda Holland in Moordrecht tot de Niedax Group. Het
wereldwijd opererend familiebedrijf blijft volop in beweging en waarbij kwaliteit, duurzaamheid
en innovatiekracht belangrijke elementen zijn.
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