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Een van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw zijn grondstoffenefficiëntie en

grondstoffenschaarste. Het dynamische en wereldwijde proces van ongelimiteerde

bevolkingsgroei, gekenmerkt door snelle verstedelijking en snel consumerende

economieën, zal leiden tot een explosieve vraag naar grondstoffen in de komende jaren. Het 

huidige  ‘lineaire’ economisch model slurpt grondstoffen en creëert al eeuwenlang afval.

Het model gaat uit van ‘take-make-waste’, dat wil zeggen we halen grondstoffen uit de grond,

maken daar producten van, gebruiken die producten en gooien het weer weg.  Onze

economie draait nou eenmaal om productie, productie en productie op een eindige aarde.

Grondstoffen raken langzaam op en de snelheid waarmee de natuur zich kan herstellen is 

maar begrensd. Dit zorgt voor een duidelijke disbalans tussen wat de aarde te bieden heeft 

en wat de mensheid verbruikt. 

linEairE EconomiE

‘lineaire economie een bedreiging voor onze planeet’

‘There is no such thing as away, when we throw anything away it must go somewhere ’
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‘Wist u dat, als we in Nederland overgaan op een circulair systeem, er een jaarlijks 
kostenbesparingseffect optreedt van 7.3 miljard euro en tevens een toename aan de 

werkgelegenheid met 54.000 banen?’  (studie TNO)

circulairE EconomiE 

Het verduurzamen van de huidige productieketens is niet de oplossing, dat is het optimaliseren 

van het huidige systeem. We zullen juist het systeem fundamenteel moeten veranderen, 

transformeren en verder gaan dan alleen optimaliseren. De sleutel ligt bij een revolutionaire 

verandering van ons economisch systeem, de circulaire economie. 

“Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem, ecologisch en economisch 

regeneratief van ontwerp, gericht op het maximaliseren van de waardebehoud van producten en 

grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging met als doel de kwaliteit van leven en 

toegankelijkheid daarvan voor zoveel mogelijk mensen in stand te houden”. 

Het concept van de circulaire economie belooft een duurzame toekomst door

systeeminnovatie gericht op het denken in waardeketens, het terugdringen van de uitputting 

van grondstoffen en de transitie in de richting van een duurzame economie, die gericht is op 

veerkracht en het sluiten van kringlopen.
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pEoplE 

Nederlandse kantoormedewerkers zitten langdurig en te vaak. Veel mensen zitten zelfs 

meer dan 10 uur per dag. Langdurig zitten is een onderdeel van onze moderne levensstijl 

geworden, maar dit blijft niet zonder gevolgen. De negatieve gevolgen worden door recent 

wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker. Langdurig en overmatig zitten verhoogt de 

risico’s op hart- en vaatziektes, obesitas, diabetes type II, enkele vormen van kanker en draagt 

bij aan het ontstaan van nek en rugklachten.  

Markant neemt de mens als uitgangspunt door het bevorderen van een attractieve en gezonde 

leefomgeving die langdurig zitten tegengaat en beweging stimuleert. Het concept hierachter is 

de ‘Dynamische Werkplek’, opgebouwd uit een dynamische indeling van uw kantoor gekoppeld 

aan een reeks actieve producten. Met onze innovatieve werkplekken wordt het aantal zituren 

substantieel verminderd en bewegingsmomenten vergroot. Daarmee wordt een bijdrage 

geleverd aan een verbeterde doorbloeding, de kwaliteit en de lengte van het leven, creativiteit 

en de productiviteit van de medewerkers.  

Door het promoten van dynamisch werken in de Benelux draagt Markant voor een deel 

bij aan een preventieve en curatieve oplossing voor grootschalige maatschappelijke 

gezondheidsproblematiek en dus een vermindering aan maatschappelijke kosten. 

Onder het motto ‘practise what you preach’ heeft Markant haar eigen werkomgeving getransformeerd in een 

dynamische omgeving, een living lab, waar haar medewerkers in een inspirerende en gezonde omgeving kunnen 

werken. Dit zorgt voor een duurzaam personeelsbeleid waarbij medewerkers zich meer gebonden voelen aan 

Markant.
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planEt

‘De tijd van oneindige uitputting van onze grondstoffen is voorbij. Binnen Markant streven wij naar 
een complete systeeminnovatie waarbij wij ons focussen op circulaire economie’

Circulair Materiaal

Meubilair van Markant wordt voor 95% opgebouwd 

uit gerecycled aluminium en staal. Het meubilair wordt 

volgens ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 geproduceerd.

De bureaubladen die worden toegepast op het meubilair 

worden volgens de  NEN-EN-ISO 9001 norm geproduceerd 

en dragen het  FSC ®  als het PEFC™ keurmerk.

Voor de aankleding van het meubilair kunnen Eco-

panels gebruikt worden. Deze panels bestaan uit 100% 

PET (60% gerecycled) materiaal en dragen het Global 

GreenTagCertTM  Level A, certificaat.    

Circulair ontwerp

Het gehele bureaumeubelassortiment is conform de systeemgedachte van ‘Markant System 

Architecture’ ontworpen. De modulaire opbouw met uitwisselbare componenten maakt elke 

gewenste combinatie van werktafels, vergadertafels en Bench opstellingen mogelijk.

Het zit/sta meubel van Markant; de MAX, is een voorbeeld van een circulair ontwerp. Het 

stalen frame heeft vaste afmetingen met bevestigingsmogelijkheden, waardoor de ECO- 

(tussen) panelen gemakkelijk en snel uit te wisselen zijn. Mochten de panelen niet meer 

voldoen, dan kunnen deze gerecycled worden en vervangen door nieuwe panelen. Hierdoor 

wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. 

Borging voor de toekomst

Het meubilair dat terug komt bij Markant kan worden gerecycled, de stalen en aluminium 

frames worden dan weer hergebruikt in nieuw meubilair, dit geldt ook voor de Eco-panels.

Markant is op het moment volop in de ontwikkeling naar een duurzame toekomst, waarbij 

ingezet wordt op nieuwe economische systemen met een circulaire filosofie in gedachte. Dit 

betekent een transformatie richting  
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profit 

Door het inzetten van circulair- en  dynamisch meubilair is het mogelijk om zowel People als 

Planet minimaal te belasten. Een circulair Markant product is duurzaam inzetbaar, net als uw 

personeel. Door het gebruik maken van een dynamische kantoorinrichting worden de risico’s 

op de lange termijn op het ontstaan van diabetes type II, hart- en vaatziekten, bepaalde 

vormen van kanker en rug- en nekklachten verkleind. Op korte termijn heeft een dynamische 

kantoorinrichting een positieve invloed op het mentaal functioneren en op zowel RSI als 

rugklachten.

Naast het verkleinen van bovengenoemde risico’s tonen onderzoekers aan dat middels een 

dynamische kantoorinrichting uw personeel creatiever, positiever en productiever is.

Door beweging van de grote spiergroepen wordt zuurstofrijk bloed met glucose 

naar de hersenen getransporteerd, waardoor deze optimaler functioneren. Eerste 

onderzoeksresultaten tonen zelfs aan dat ziekteverzuim van personeel hierdoor kan worden 

teruggedrongen. 
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EEn invEstEring in: 

vitalitEit, productivitEit,  

crEativitEit En  

wErknEmErstEvrEdEnhEid



16

Elzenkade 1  •  3992 AD Houten  •  +31 30 693 69 69  •  www.markantoffice.com


