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Verhuizen 
naar een 

duurzame 
toekomst



Kwaliteit moet altijd boven  
kwantiteit staan
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Vijftien familiebedrijven met 24 vestigingen 
vormen Top Movers en inmiddels bestaat 

deze vereniging ruim 38 jaar.  Het 
merk Top Movers is een gevestigde  

naam in de verhuiswereld met  
vestigingen in heel Nederland.
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  e bedrijven van Top Movers hechten steeds meer waarde aan 
        duurzaam ondernemen. Dat geldt ook voor haar ruim 500  
   medewerkers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld 
      waarin wij leven en werken. Daarom hebben wij met elkaar 
   duurzame ambities vanuit meerdere invalshoeken vastgesteld. 

In de samenwerkingen die wij aangaan met onze toeleveranciers maar ook 
met onze klanten, zetten wij onze diensten zo duurzaam mogelijk in.

De verhuizing naar een duurzamere toekomst van zowel onze medewerkers 
als onze klanten staat centraal in de duurzaamheidsplannen van Top Movers. 

  Daarom heeft Top Movers de ambitieuze 
doelstelling om in 2025, in de last mile,  
emissievrij te verhuizen in de 25 grootste 
steden van Nederland.

De bereidheid om iets meer te betalen voor duurzaamheid, neemt ieder jaar 
toe. Het vertrouwen in het merk Top Movers wordt groter omdat wij laten 
zien dat wij een positieve bedrage leveren aan de maatschappij.  
Met dit duurzaamheidsverslag laten wij graag zien wat wij in de afgelopen 
jaren hebben gedaan en bereikt met onze duurzaamheidsactiviteiten.

 Onze samenwerking met u als klant 
 bevordert onze duurzame missie!

René Wissink
Directeur Top Movers Nederland
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Doen wat je zegt en 
zeggen wat je doet!
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Duurzaamheids- en circulariteitsbeleid

Ons beleid ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit is erop gericht actief te 
werken aan verbetering en innoveren van verhuisprocessen. Daarbij nemen wij 
alle aspecten van een verhuisbedrijf mee. Van bedrijfskleding tot het wagenpark, 
van verhuisdozen en verpakkingsmaterialen tot de bekertjes in de bedrijfskantine.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Alle Top Movers leden zijn maatschappelijk betrokken bij vele regionale initiatie-
ven. Zowel in mankracht, materiaal als financieel ondersteunen zij vele doelen. 
Door onze landelijke dekking dragen wij bij aan de landelijke bekendheid van de 
goede doelen en door gebruik te maken van onze eigen dienstverlening kunnen 
wij de goede doelen optimaal ondersteunen.
Onze medewerkers van alle locaties worden betrokken bij de verschillende acties 
die door de goede doelen worden aangeboden.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen moeten passen bij het doel dat wij steunen. 
Daarom hebben wij met onze leden in 2021 ervoor gekozen om Stichting Clini-
Clowns te ondersteunen.

Stichting CliniClowns 

Met humor, improvisatie en creativiteit maken de CliniClowns contact met zieke 
kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. CliniClowns 
geloven in de kracht van contact. Afleiding zorgt voor stress- en angstreductie en 
verhoogt het welzijn van zieke kinderen. In totaal werken er 100 CliniClowns in 
Nederland, met hoofdkantoor in Amersfoort. 

De CliniClowns zijn in loondienst van de stichting. Ieder jaar organiseert Stichting 
CliniClowns de Alpentocht. Als team of individueel kan men meedoen aan deze 
wandel/fiets/hardloop tocht op geld op te halen. Een mooi onderdeel voor team-
building!

Naast het doneren van geld, ondersteunt Top Movers, Stichting CliniClowns met:

• Transport van materialen en mensen voor de Alpentocht in Italië 
• Opslag van de goederen van de Alpentocht gedurende het jaar
• Inzamelpunt per Top Movers locatie voor cartridges, toners en oude telefoons

De kernwaarden van Top Movers; familiebedrijven, samenwerken, respect voor 
mens en milieu, kwaliteit en veiligheid, sluiten goed aan bij de doelstellingen van 
Stichting CliniClowns. 

Becausewe care

Top Movers laat zien dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen niet een holle frase 

is, maar dat wij echte aanpakkers zijn. 
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Wij willen onze klanten duurzaam verhuizen in Nederland waarbij 
wij zorgvuldig omgaan met mens en milieu. Wij zijn proactief in het 
ontwikkelen van nieuwe producten om het verhuisproces te verduur-
zamen. Wij stimuleren onze medewerkers om verantwoord om te gaan 
met de materialen die wij gebruiken. Wij maken gebruik van technische 
ontwikkelingen om het verhuisproces duurzaam uit te voeren. 

  Duurzaam verhuizen in heel Nederland waarbij gebruikt wordt  
gemaakt van cradle to cradle verhuisdozen, duurzaam  
verpakkingsmateriaal en met de inzet van elektrische voertuigen.

  Wij staan open voor ideeën en suggesties van onze medewerkers  
om het verhuisproces te verduurzamen.

Wij hebben 
de ambitie 

om de meest 
duurzame verhuizer 

van Nederland 
te worden
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Missie
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Met onze 
bedrijfsactiviteiten 

dragen wij bij aan de 
volgende SDG’s:

Sustainable Development Goals 

De Verenigde Naties heeft in 2016 de Sustainable Development  
Goals (SDG’s) opgesteld. Op 17 thema’s zijn ambities met concrete  
doelen gesteld die tot 2030 van kracht zullen zijn.  
Top Movers sluit zich hierbij aan. 

Top Movers duurzaamheidsverslag 2022

Samen met o.a. Top Movers werken wij dagelijks aan een betere wereld. 
Door duurzaam meubilair in te zetten kunnen wij 40 tot 90 % minder CO2 

uitstoten. In onze Circulaire Hub hebben we op maar liefst 7.000 m² al onze 
circulaire expertise en productiefaciliteiten samengebracht. Hier geven we 
een tweede leven aan nieuw gebruikt meubilair. Zo verlengen we de levens-
duur van meubilair en dragen bij aan circulaire economie. De samenwerking 
met Top Movers werkt goed omdat zij, net als wij gewend zijn te werken met 
producten die niet nieuw zijn maar waar met respect mee wordt omgegaan”, 
aldus Robbert de Jonge, Circulair Consultant van Circulaire Hub.

Samen werken aan 
een betere wereld
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Ambities, doelstellingen en maatregelen

  In 2025 verhuizen wij 100% emissievrij in de 25 grootste steden van Nederland.

  In 2025 willen wij dat 10% van ons personeelsbestand bestaat uit mensen  
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Wij willen in 2022 ten opzichte van 2021, 5% minder CO2 uitstoten  
voor wat betreft m3 gas, dieselverbruik en benzine verbruik.

  Wij willen in 2026 ten opzichte van 2021, 25% minder CO2 uitstoten  
voor wat betreft m3 gas, dieselverbruik en benzine verbruik.

  Wij willen in 2022 ten opzichte van 2021, 5% minder CO2 uitstoten  
voor wat betreft grijze stroom en 5% minder aan stadswarmte uitstoten.

  Wij willen in 2026 ten opzichte van 2021, 25% minder CO2 uitstoten  
aan grijze stroom en 5% minder aan stadswarmte uitstoten. 

  Wij willen in 2026 ten opzichte van 2021, 25% minder CO2 uitstoten  
voor wat betreft zakelijke kilometers.

  In 2030 besparen wij per jaar 19.200 liter benzine en 541.000 liter diesel door 
de inzet van elektrische wagens.

  In 2030 besparen wij per jaar 181.000 kilometers gereden met privéauto’s  
door de inzet van elektrische wagens.

In combinatie met deze ambities hebben wij nog extra 
doelstellingen geformuleerd:

  Top Movers Nederland reduceert het energieverbruik van kantoren met 
5% (van het totaal tonnage CO2). Dit doen wij door zonnepanelen en het 
afnemen van 100% groene stroom.

  Top Movers Nederland reduceert het verbruik van auto’s met 5%.  
(van het totaal tonnage CO2). 

Wij nemen hiervoor deze maatregelen:

  Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden voor reduceren woon-werk 
kilometers.

  Per gebruiker het verbruik berekenen en vergelijken met het  
normverbruik van de auto.

  Wij schaffen alleen bedrijfsauto’s aan met een zo laag mogelijke emissie.

  Wij controleren en onderzoeken naar de reductie op het verbruik van 
woon-werkverkeer door middel van het hybride werken.
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Wij besparen in 2030
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CO2
100%
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CO2-uitstoot  
compenseren

Retourname  
bedrijfskleding

Prestatieladder trede 3 certificaat, vanaf 
februari 2023. Het gaat bij de CO2-Presta-
tieladder om energiebesparing, CO2-re-
ductie in de keten, en het gebruik van 
duurzame energie. De CO2-Prestatieladder 
werkt niet met regelgeving voor produc-
tiemethoden of productvoorschriften, 
maar schept ruimte voor creativiteit 
en vernieuwing van bedrijfsvoering en 
product. De CO2-Prestatieladder is een 
CO2-managementsysteem: het vereist 
continue verbetering van inzicht, verdere 
CO2-reductiemaatregelen, communicatie 
en samenwerking in de bedrijfsvoering. In 
het uitvoeren van projecten, maar ook in 
de keten.

Onze werknemers zijn een afspiegeling 
van de maatschappij. Dat betekent ook 
dat we rekening houden met individuele 
wensen, mogelijkheden en behoeften. 
Deeltijdbanen zijn bij ons om die reden 
normaal. Ook het inpassen van gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten (WAO) past in ons 
HR-beleid, net als het bieden van mogelijk-
heden aan jeugd, medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en medewer-
kers die van buiten de verhuisbranche 
komen.

Om de communicatie naar de klant over 
het duurzaamheidsbeleid van Top Mo-
vers zo helder en transparant mogelijk te 
kunnen verlopen, introduceren wij de Top 
Movers Verhuis Bij. 
De bij wordt als symbool beschouwd van 
o.a. vlijt, ordening en organisatie, rein-
heid en zuiverheid, nijverheid en spaar-
zaamheid. Bijen werden in de oudheid al 
gezien als boodschappers van berichten 
en daarom een passend bij de Top Movers 
verhuisorganisaties. Via onze website, so-
ciale media en overige uitingen kan men 
zien waar de Verhuis Bij voor staat!

De meeste leden van Top Movers kopen 
hun bedrijfskleding en schoenen bij Groe-
nendijk Bedrijfskleding. Wij kopen zoveel 
mogelijk eco-friendly kleding en schoe-
nen. Daarnaast maken wij gebruik van 
het retourname serviceprogramma. Dit 
programma is door Groenendijk Bedrijfs-
kleding ontwikkeld om te faciliteren in het 
duurzaam verwerken van afgedragen kle-
ding. Kleding die niet meer wordt gedra-
gen, wordt op een verantwoorde manier 
verwerkt tot een nieuw eindproduct. 

Sociale 
duurzaamheid

Collectieve com-
municatie over 
duurzaamheid
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Een tweede kans 
voor textiel en 

huisraad

Duurzame  
verpakkings- 

materialen
In 2023 start Top Movers een extra service 
voor de particuliere markt, waarbij klanten 
oude huisraad en textiel kunnen mee-
geven voor een tweede leven. Deze pilot 
wordt uitgevoerd samen met het bedrijf 
TexNL, een familiebedrijf dat al 30 jaar 
actief is in het sorteren en verwerken van 
gebruikt huishoudelijk textiel. Zij streven 
ernaar om al het textiel uit Nederland, 
weer in Nederland te verwerken, waar-
bij ze hergebruiken wat mogelijk is en 
hiervoor circulaire oplossingen te vinden. 
Tijdens de pilot zal de focus niet alleen 
liggen op oud textiel maar ook klein huis-
raad.

Het doel is dat Top Movers hiermee kan 
bijdragen aan het geven van een tweede 
leven aan kleding en huisraad. Als gevolg 
hiervan kan de CO2 footprint verminderd 
worden en kunnen kosten voor het afvoe-
ren bespaard worden.

Wij tonen lef om samen te werken, zijn 
transparant, willen kennis delen en lopen 
voorop om te komen tot een duurzame 
verhuiswereld. Daarom hebben wij in 2022  
met de TU Delft studenten Industrieel 
ontwerpen gekeken naar nieuwe, duurza-
me verpakkingsmaterialen en aanvullende 
diensten voor de toekomst.
Het resultaat hiervan is dat wij in 2023 
gaan starten met een cradle to cradle 
verhuisdoos voor alle locaties van Top 
Movers!

Een cradle to cradle verhuisdoos is een 
vouwdoos van BC-golf karton volgens de 
duurzame principes van Cradle to Cradle 
geproduceerd. Bij deze gecertificeerde 
‘cradle-to-cradle’ verhuisdoos is alles 
duurzaam en gifvrij is geproduceerd. Het 
is gemaakt van gerecycled karton en de 
opdruk is aangebracht met milieuvriende-
lijke inkt.

Niet alleen de verduurzaming van onze Top Movers leden staat hoog op de agenda, 
maar wij nemen ook onze verantwoordelijkheid om de verduurzaming van de verhuis-
branche te vergroten. Samen met ketenpartners hebben wij deelgenomen aan Circo 
Track Binnenlandse Verhuisdiensten georganiseerd door de Rijksoverheid en zullen wij 
in 2023 nieuwe ketenpartnersessies organiseren. Op deze manier kunnen wij duurzaam-
heidsdoelstellingen niet alleen voor Top Movers maar voor de gehele keten uitrollen. 

Door het aanbieden van online taxaties 
voor particuliere verhuizingen, verbruiken 
wij minder papier en kunnen wij minder 
kilometers maken. Onze CO2 footprint 
reductie begint al aan de telefoon!

Online taxaties 
voor particuliere 

verhuizingen

Wij nemen onze verantwoordelijk-
heid voor de verhuisbranche

Bij Top Movers streven wij naar energie 
neutrale panden. Al vele leden hebben 
zonnepanelen op de panden liggen. 
Maar ook wordt gekeken naar andere 
oplossingen en mogelijkheden; appara-
tuur niet meer op stand-by, maar ’s nachts 
uit, oplaadpunten voor batterijen, zo min 
mogelijk plastic gebruik, ledverlichting in 
de kantoren en loodsen. 

Bedrijfspanden 
van de toekomst
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Hoe efficiënter we verhuizen, hoe minder 
kilometers we maken, dus betrekken wij 
onze medewerkers in het oplossen van 
vraagstukken en meedenken in mogelijke 
oplossingen. Door onze landelijke dekking 
van Top Movers locaties is het mogelijk 
om door deze samenwerking efficiënte 
transportoplossingen aan te bieden en de 
CO2 footprint tot een minimum te beperken.

Top Movers verwerkt de verschillende 
afvalstromen door deze gescheiden aan te 
leveren. GVT, plastic, papier, hout, kunst-
stof, piepschuim en ijzer worden separaat 
aangeboden.

Slimmere routes 
en netwerk- 
efficiency

Afvalverwerking  
in onze eigen  
milieustraat
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