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NNof, nieuw concept met 
als doel sterke reductie 
van co2-uitstoot

de familiale holding Pierre 
Management consultancy 
(PMc), bestaande uit de 
ondernemingen your Mover 
Vandergoten, your Mover 
logistics, d&c services 
en remus Verhuizingen, 
kondigde gisteren een 
gloednieuw concept aan: 
Nearly New office facilities 
of NNof. doelstelling: 
de verkleining van de 
ecologische voetafdruk 
op het vlak van co2-
uitstoot. 

n  Pascal Binon

A ls ondernemer maar ook als mens 
mogen we niet langer onverschil-
lig blijven voor de huidige milieu-

bedreigingen”, zegt Christophe Pierre, 
een van de directeurs van PMC en een 
fervent milieubeschermer. Daarom liet 
Your Mover Logistics in mei 2009 zijn 
ecologische voetafdruk berekenen door 
het adviesbureau RDC Environment. “De 
berekening van de ecologische impact 
van onze onderneming sluit aan op ons 
langetermijnproject om de juiste strate-
gische keuzes te maken inzake energie 
en om onze invloed op het milieu gelei-
delijk aan te verminderen”, voegt Didier 
Pierre eraan toe. Uit de studie is gebleken 
dat het uitstootvolume 176 ton CO2-equi-
valenten per jaar bedroeg, wat overeen-
stemt met de totale uitstoot van 332.000 
gloeilampen van 60 W die gedurende    
24 uur zouden branden. De posten die 
het meest CO2 uitstoten, zijn het goede-
renvervoer en het intern energieverbruik 
van de gebouwen. Het onderzoek toonde 
eveneens aan dat het bedrijf deze impact 
al gedeeltelijk compenseerde door zijn 
efficiënte afvalscheiding en -recyclage. 
Er moest dus nog een tandje bij gestoken 
worden… 

Het NNof-concept
Sinds eind oktober wordt het Nearly 
New Office Facilities-concept, dat ont-
wikkeld werd door Remus Verhuizingen, 
toegepast op alle bedrijven van de groep. 
Het idee is simpel: het concept zou de le-
vensduur van kantoormeubilair moeten 
verlengen. “In de meeste gevallen is het 
voldoende om de pomp van een stoel te 
vervangen, een tafelblad te vernieuwen 
of de rugleuningen en zittingen van de 
stoelen grondig te reinigen om het meu-
bilair er weer als nieuw te laten uitzien”, 
zegt Anne Lenaerts, woordvoerster van 
de groep. “Vanuit ecologisch oogpunt 
is het immers een goed alternatief om 
het meubilair langer te gebruiken of om 
tweedehandsmeubels te kopen. Maar 
ook vanuit economisch oogpunt, als je 
weet dat je met geherwaardeerd kantoor-
meubilair volgens het NNOF-concept 
70 tot 80% kan besparen in vergelijking 
met de prijs van nieuw meubilair! Het 
NNOF-concept richt zich overigens niet 

alleen tot bedrijven. Ook een particulier 
kan ‘zo goed als nieuwe’ kantoormeubels 
kopen.”

- 20% co2 in 2020
Over 5 jaar verwacht de familiale hol-
ding Pierre Management Consultancy 
(PMC) dat zijn CO2-uitstoot met 15% ge-
daald is. In 2020 zou dit percentage 20% 
moeten bedragen. Om deze resultaten te 
bereiken, volstaat het uiteraard niet om 
de inspanningen te focussen rond de 
herwaardering van kantoormeubilair. Er 
werden dan ook al andere concrete ac-
ties ondernomen (zie kader). Zonder af 
te wijken van hun core business, tonen 
de vier bedrijven van de PMC-holding 
aan dat meer eerbied voor het milieu niet 
noodzakelijk betekent dat een bedrijf niet 
meer economisch kan groeien. De doel-
stelling is om op termijn een evenwicht 
te bereiken tussen de uitgestoten en ge-
compenseerde CO2. Een voorbeeld dat 
we zeker moeten volgen. n

concrete acties

naast het nnoF-concept heeft de 
PMC-groep nog andere maatregelen 
getroffen om de Co2-uitstoot te vermin-
deren. Tot deze maatregelen behoren 
de versterking van de isolatie van de 
gebouwen (-10%), cursussen ecodri-
ving voor alle bestuurders (-13%) en 
de installatie van een windmolen op de 
site in Vilvoorde (-3,7%). Verder worden 
de werknemers gestimuleerd om te 
carpoolen en het openbaar vervoer te 
gebruiken (-5%), terwijl er regelmatig 
een newsletter verspreid wordt om 
het personeel en de klanten voor de 
nieuwe maatregelen te sensibiliseren. 
Ten slotte beschikken de mobiele 
medewerkers van D&C Services niet 
langer over een vaste werkplek maar 
doen ze voortaan aan telewerken.
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in de meeste gevallen is het voldoende om 
de pomp van een stoel te vervangen of een 
tafelblad te vernieuwen om het meubilair 
er weer als nieuw te laten uitzien.

in de meeste gevallen is het voldoende om 
de pomp van een stoel te vervangen of een 
tafelblad te vernieuwen om het meubilair 
er weer als nieuw te laten uitzien. 


