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ls je als retailer binnen het thema 
duurzaamheid zelfs Ahold in de 

MT500 ranglijst voorbijstreeft, kun je trots 
zijn. “Wat we doen spreekt blijkbaar aan. Dat 
zien we ook terug in de substantiële groei 
van onze winkels en de webshop,” start Marc 
Estourgie, managing director Benelux bij 
Holland & Barrett. “Dagelijks adviseren we 
onze klanten over natuurlijke gezondheid en 
verzorging. Dat willen we iedere dag verbe-
teren en duurzaamheid staat hierbij hoog op 
onze agenda. Waar we nu zijn is het resultaat 
van een traject dat sinds 2012 loopt.’’

Vooruitstrevend is deze retailer zeker. Holland 
& Barrett nam als eerste keten in 2012 
afscheid van plastic tassen. Sinds 2015 is de 
hele beauty range vrij van microplastic, SLS, 
parabenen en andere niet natuurlijke toevoe-
gingen. De wegwerpdoekjes en wattenschijf-
jes verdwenen in 2019 uit de schappen in ruil 

voor herwasbare doeken. In het afgelopen jaar 
is met een verzorgingsrange in blokvorm, de 
stap gezet richting Zero Waste beauty. “Ook 
achter de schermen scherpen we verder aan. 
Onze vrachtwagens rijden dankzij slimmere 
schema’s minder kilometers. Ons nieuwe win-
kelconcept bevat meer natuurlijke materialen 
en we hergebruiken onze twintig jaar oude 
stalen meubels door ze te voorzien van een 
nieuwe zwarte poedercoating. Alle verpakkin-
gen, die gedeeltelijk al van gerecycled materiaal 
zijn, gaan we nog verder verduurzamen.”

Hoewel de toegenomen belangstelling voor 
gezondheid bij Holland & Barrett zeker te 
merken is, ziet Estourgie dat de campagne 
‘Uit de tuinen van Holland & Barrett’ z’n werk 
deed. De naamsbekendheid verdubbelde in 
2020. “We gaan zeker door op de ingeslagen 
weg. Gezondheid en verduurzamen zijn een 
perfecte combinatie.”  

A

          Natuurlijke gezondheid 
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oom is een uitgeversbedrijf dat zich 
richt op educatie, wetenschap, cultuur 

en professie. De uitgever scoort dit jaar hoog 
in de categorie ‘goed werkgeverschap’ van  
de MT500. Volgens hoofd Personeel &  
Organisatie Mirjam Bergsma een gevolg van 
de bedrijfscultuur. “Boom is als familiebedrijf 
sterk gericht op haar missie en continuïteit. 
Alle collega’s zijn betrokken, professioneel, 
vakkundig en eerlijk over wat goed gaat en 
wat beter kan. De persoonlijke en zakelijke 
doelen congrueren heel goed. De lijnen naar 
de directie zijn kort, maar omgekeerd ook. 

Tijdens de coronacrisis heeft de directie regel-
matig via Teams en e-mail contact met de 
medewerkers gehouden. Om deze lastige tijd 
zo goed mogelijk door te komen, heeft Boom 
ingezet op diverse vormen van ondersteuning, 
zoals attenties, workshops over energiek 
thuiswerken en persoonlijke coaching.”
Boom heeft als missie om bij klanten voor 

Ruimte voor initiatief

B een beter begrip omtrent kennis en vaardig-
heidsvraagstukken te zorgen. Bergsma: “Onze 
werknemers hebben hierbij een grote mate 
van autonomie. Dit bevordert het onderne-
merschap en de klantgerichtheid, maar biedt 
collega’s ook de ruimte hun passie voor het 
werk op een persoonlijke en unieke manier 
vorm te geven. Die liefde voor het vak zie je 
ook terug in onze kennisdelingsdagen en onze 
interne opleiding, de Boom Academy. Ook 
innovatie is een belangrijk focuspunt. 

Onze medewerkers worden volop gestimu-
leerd met ideeën te komen. Omdat Boom 
als familiebedrijf op de lange termijn gericht 
is, krijgen initiatieven de tijd om te groeien 
en zich te bewijzen. Dit alles maakt onze 
bedrijfscultuur uniek en draagt er aan bij dat 
we bevlogen, betrokken en leuke mensen aan 
ons weten te binden.”  
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