Beleidsverklaring 2020
Marktleider
Van den Berk Boomkwekerijen is een topbedrijf behorend tot de top 3 binnen Europa en het nabije
Azië in het marktsegment van laanbomen dikker dan 20cm stamomvang, solitairplanten vanaf 2.00m
hoog en Rhododendrons vanaf 1.00m. Het gaat hierbij om planten in elke hoedanigheid: vorm
gesnoeid, natuurlijk gegroeid, meerstammig; zowel als loofboom als conifeer.
Groot assortiment
Van den Berk wil het brede sortiment dat ze heeft blijven voeren en er voor zorgen dat zij de
belangrijke soorten in zowel lichte als zware maten kan verkopen in voldoende aantal. De producten
moeten hoogwaardiger zijn en de keuzemogelijkheden groter dan bij de Europese concurrentie.
Continuïteit en winstgevend
Van den Berk streeft er naar een gezonde winst te maken en op rendement te sturen en wil de
continuïteit van het bedrijf garanderen door innovatief te zijn.
Lerende organisatie
Van den Berk onderkent het belang van het zijn van een lerende organisatie en brengt dit in praktijk.
Er wordt aandacht besteed aan continue verbetering en het voldoen aan wet- en regelgeving (zie
kwaliteitshandboek hoofdstuk 8.6). Voor iedereen die werkzaam is bij het bedrijf wil Van den Berk
een plezierige werkomgeving creëren en tevens haar kennis graag delen met anderen ten behoeve
van het verbeteren van beider resultaat.
Kennispartner
Van den Berk heeft in de loop der jaren veel kennis opgebouwd over bomen, het assortiment, het
kweken en het toepassen op de eindbestemming. Intussen wordt deze kennis gedeeld met klanten
en andere samenwerkingspartners op uiteenlopende wijze van workshops en trainingen tot concrete
adviezen.
Maatschappelijk verantwoord
Van den Berk wil bekend staan als een integer, maatschappelijk betrokken bedrijf, richting eigen
mensen, klanten, leveranciers en de omgeving dat een positieve bijdrage levert aan een groenere,
duurzamere en daardoor leefbaardere wereld. We streven naar het continu verbeteren van onze
prestaties op milieugebied. Voldoen aan geldende wet- en regelgeving vormt de ondergrens voor
onze activiteiten, waar mogelijk doen we meer.
Dit willen we bereiken door:
 Er naar streven om de jaarlijkse hoeveelheid verbruikte werkzame stof per ha uit
gewasbeschermingsmiddelen op 1 kg of lager te krijgen;
 Onze afvalstromen te scheiden, papier, en plastic verder uit de overige bedrijfsafvalstroom
te scheiden;
 Het organische stofniveau van onze percelen op peil houden of verbeteren, dit speelt een
belangrijke rol bij het binden van CO2;
 Water besparen;
 Recyclen van slechte en afgekeurd plantmateriaal in duurzaam opgewekte energie en
organische stof voor bodemverbetering en CO2 binding;
 Zelf elektriciteit op te wekken door middel van zonnepanelen;
 Een deel van onze bomen biologisch te kweken onder het EKO keurmerk van SKAL.
Sint Oedenrode, Juni 2020

