ECOstyle
een bijzonder familiebedrijf met een missie

Inleiding
ECOstyle lijkt op het eerste gezicht een bedrijf als ieder ander. Een organisatie die zich bezighoudt met de verkoop van
allerlei producten voor bodem, tuin en dier. Een onderneming die goede informatie geeft over haar producten en investeert in
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innovatie, verkoopondersteuning en marketing. Toch maakt ECOstyle het verschil. ECOstyle houdt zich sinds 1967 bezig met
de verkoop van milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde producten. Uniek, want ruim 40 jaar geleden was nog nauwelijks
sprake van een bewustwording van de huidige milieuproblematiek. Destijds is door de grondleggers, onder meer dhr. J. Zwart,
een bewuste keuze gemaakt om het roer om te gooien. Dit alles vanwege het besef ‘dat het zo echt niet langer door kon gaan…!’
Tegenwoordig is de ECOstyle-organisatie uitgegroeid tot een modern, bloeiend familiebedrijf met vestigingen in Nederland, België,
Denemarken en Oostenrijk. Daarnaast worden de producten van ECOstyle verkocht in diverse landen waaronder Rusland.
ECOstyle maakt het verschil door altijd te handelen naar de 4 M’s; Mens, Milieu, Meerwaarde en Maatschappij.
De onderneming handelt met respect voor mensen binnen en buiten het bedrijf. Alle ECOstyle-producten - die door de
Research & Development afdeling worden ontwikkeld - moeten voldoen aan de eigen ECOstyle-normen en -waarden, die
vaak veel verder gaan dan de wettelijke verplichtingen. Samenwerken met de natuur in plaats van het delicate evenwicht
te verstoren, is het devies. Het minimaal belasten van het milieu is een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering.
Dit zit in het DNA van alle betrokkenen binnen de ECOstyle-organisatie.
Het creëren van meerwaarde geldt niet alleen voor de producten, maar voor de totale filosofie van ECOstyle.
De kennisoverdracht, de continue innovatie en de hoogwaardige kwaliteit van de producten en diensten zijn enkele
voorbeelden van de meerwaarden van ECOstyle. Dit is het bestaansrecht van de organisatie en het merk ECOstyle.
De vierde M van “Maatschappij” komt tot uiting in de gedegen bedrijfsvoering; verantwoord groeien, stap-voor-stap en
weloverwogen omdat ECOstyle zich als werkgever verplicht voelt met zorg te handelen en deze verplichting heeft naar de
maatschappij. In de bedrijfsvoering van ECOstyle staat binnen de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen een
belangrijk woord centraal namelijk “Transparantie”. Transparantie over de bedrijfsvoering, transparantie over het hoe en

Missie

waarom zaken worden aangepakt en transparantie in de communicatie zowel intern als extern. Openheid van zaken
ECOstyle is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het vermarkten van ecologisch verantwoorde

producten en concepten voor bodem, plant en dier voor particuliere en beroepsmatige toepassingen. Hierbij staat zorg
voor het milieu, innovatie, duurzaamheid en kennisoverdracht centraal.
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als belangrijke bruggenbouwer voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Met deze brochure willen wij u graag laten kennismaken met de ECOstyle-organisatie.
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Zo werkt ECOstyle
In diverse landen binnen Europa verkoopt ECOstyle haar producten voor bodem, tuin en dier voor de professionele en
particuliere gebruiker. Producten en concepten die effectief, ecologisch verantwoord en bovenal veilig zijn voor mens, dier en
milieu. ECOstyle beschikt over een eigen Research & Development-afdeling, waarbij intensief wordt samengewerkt met
strategische partners, universiteiten en onderzoekscentra over de gehele wereld. Alle kennis over de natuur, plant & dier en
het milieu wordt daarbij gebruikt.
De ECOstyle-producten moeten passen binnen de eigen opgestelde randvoorwaarden. De belangrijkste ingrediënten zijn
altijd natuurgerelateerde grondstoffen. Dit is slechts één van de vele kaders waarbinnen alle producten en assortimenten van
ECOstyle moeten vallen. Het doel, het streven: minimale belasting van het milieu en maximale samenwerking met de natuur.

De organisatie

Kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsfilosofie van ECOstyle. Kennis die ECOstyle deelt met al haar
relaties. Goede, objectieve informatie geeft de klant de gelegenheid om een bewuste keuze te maken voor milieuvriendelijke
oplossingen. De klantenkring van ECOstyle bestrijkt de professionele markt voor de land- en tuinbouw, hoveniers c.q.
tuinaannemers, gemeenten & overheden en de consumentenmarkt via de tuincentra met een uitgekiend assortiment voor
bodem, tuin en dier.

De ECOstyle-organisatie is in de afgelopen jaren gestaag uitgegroeid tot een gezonde onderneming met eigen organisaties
in de landen Nederland, België, Denemarken en Oostenrijk. In haar merkenportefeuille zijn twee bekende A-merken; ECOstyle
en Florissa. Dit laatste merk heeft een belangrijke marktpositie opgebouwd in Oostenrijk en verschillende Oost-Europese
landen. Daarnaast worden - via onze importeur - de producten van ECOstyle in Rusland gedistribueerd.
Binnen de ECOstyle Holding worden de strategische lijnen voor de gehele groep uitgezet. Dit om voldoende slagkracht
binnen de organisatie te houden en adequaat op de markt in Europa te reageren.
Voor de structuur van de ECOstyle-organisatie verwijzen wij u graag naar het organigram op de volgende pagina.
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De oorsprong
De wortels van ECOstyle liggen in het bedrijf Europlant dat vanaf 1967 ecologische producten leverde aan de
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professionele markt. Europlant breidde het assortiment uit naar de hobbytuinder en vooral dit segment groeide
boven verwachting sterk. In 1993 werd de organisatie ECOstyle opgericht, die zich in eerste instantie ging
richten op de verkoop van milieuvriendelijke producten via de tuincentra.
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ECOstyle Holding

ECOstyle B.V.B.A.
België
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ECOstyle A/S
Denemarken

ECOstyle Animal Care B.V.
Nederland

ECOstyle B.V.
Nederland

Florissa GmbH
Oostenrijk

ECOstyle B.V.B.A. - België

ECOstyle B.V. - Nederland

Het team van ECOstyle B.V.B.A. is in staat geweest om het merk ECOstyle op de Belgische
kaart te zetten. Met passie en enthousiasme wordt de filosofie van ECOstyle uitgedragen en
dat werpt z’n vruchten af. In België heeft ECOstyle een zeer goede samenwerking met NGO’s
als VELT, Natagora en Natuurpunt. De producten van ECOstyle België zijn verkrijgbaar in vele
tuincentra en doe-het-zelf zaken. Ook voor de professionele markt heeft ECOstyle België een
uitgekiend assortiment geheel afgestemd op de doelgroep. Kortom: ECOstyle B.V.B.A. is
niet alleen leverancier, maar ook adviseur voor vele afnemers.

ECOstyle B.V. houdt zich al vele jaren bezig met het vermarkten van producten voor de
bodem en tuin voor de professionele en particuliere gebruiker. In Nederland is ECOstyle B.V.
marktleider in de tuincentra op het gebied van organische meststoffen met bekende concepten
als het 7-Stappenplan voor het gazon. Het assortiment bevat een scala aan 100% natuurlijke
producten voor bemesting en gewasbescherming. De assortimenten van ECOstyle B.V. zijn
afgestemd op de verschillende afnemersgroepen van ECOstyle B.V.: de consument, de
hovenier, de professionele land- en tuinbouw en de groot groen voorziening.

ECOstyle A/S - Denemarken

Florissa GmbH - Oostenrijk

Deze organisatie heeft in de afgelopen jaren een duidelijke stempel gedrukt op de
professionele markt. Met effectieve en ecologische oplossingen, voor onder andere de
bestrijding van slakken, heeft ECOstyle A/S een naam opgebouwd! De expertise en ervaring
van het Denemarken-team op het gebied van ecologisch tuinieren zijn alom geprezen.
In Denemarken zijn de ECOstyle-producten ook verkrijgbaar in de doe-het-zelf zaken en
tuincentra. Het assortiment van ECOstyle A/S is geheel afgestemd op de specifieke
wensen en eisen van de Deense markt.

Florissa GmbH is sinds 2008 onderdeel van de ECOstyle-organisatie. Florissa GmbH is
in staat geweest om in Oostenrijk en ver daarbuiten, het merk Florissa met een duidelijke
positionering in de markt te zetten. Het merk staat bekend om de goede kwaliteit en
prettige prijs. De consument waardeert de producten van Florissa vanwege de praktische
toepasbaarheid en het goede resultaat. Het merk Florissa zal voor de toekomst behouden
blijven, waarbij het assortiment een verdere uitbreiding en optimalisering zal ondergaan
met milieuvriendelijke en ecologische producten.

ECOstyle Animal Care B.V. - Nederland

ECObiotica - Rusland

Dierenwelzijn staat centraal in de bedrijfsvoering van ECOstyle Animal Care B.V.
Deze ECOstyle-organisatie is actief in twee verschillende marktsegmenten: Agro Veterinair
en Retail. “Agro Veterinair” richt zich op de veehouderij en de hobby dierenhouders met een
uniek assortiment van 100% natuurlijke diergeneesmiddelen, die zonder recept verkrijgbaar
zijn. “Retail” is actief op de consumentenmarkt met diervoeding, -verzorging en -beloning
voor honden en katten. Tevens is er een volledig assortiment vlooien- en tekenbestrijding.
Alle producten bevatten uitsluitend natuurlijke ingrediënten, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de kennis over en de kracht van kruiden en planten. ECOstyle Animal Care B.V. wil een
oplossing bieden vanuit het welzijn van het dier, vanuit een visie op het kijken naar het
dier als geheel en de rol van voeding, verzorging en genezing hierbij.

Deze importeur opereert in de Russische markt met een focus op het conglomeraat Moskou.
Een grote markt in opkomst, maar ook een markt met zeer kort zomerseizoen en een lastige
economische situatie. Met veel passie en energie wordt in Rusland het natuurvriendelijke
assortiment van ECOstyle onder de aandacht gebracht bij de consument.
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Zo denkt ECOstyle

Zo is ECOstyle

ECOstyle is in alle opzichten een gezonde organisatie en wil dat voor de toekomst ook blijven.
Een financieel gezond en onafhankelijk bedrijf, dat veilige dus gezonde producten levert voor
bodem, tuin en dier. ECOstyle streeft altijd naar een gezonde balans tussen de
commerciële activiteiten en duurzaamheid.

De tradities, normen en waarden van het familiebedrijf ECOstyle worden de komende jaren voortgezet met
de toetreding van de 3e generatie van de familie Zwart tot de directie van het bedrijf. Hiermee wordt een zelfstandige
toekomst van de ECOstyle-organisatie gewaarborgd. ECOstyle is als modern familiebedrijf een middelgrote speler
op de Europese markt, maar wel een organisatie met een geheel eigen gezicht en een duidelijk verworven
plaats in het schap.
Als een rode draad loopt het besef om duurzaam te ondernemen. Zuinig omgaan met de aarde; de optimale balans
tussen economie en ecologie uitdragen en nastreven. Dat is ECOstyle, dat is de organisatie, dat zijn de mensen achter
ECOstyle. Het is belangrijk te vermelden dat vele collega’s van de ECOstyle-organisaties als adviseur optreden voor
(lokale) overheden om te praten en te adviseren over de milieuproblematiek, ecologisch tuinieren en vooral duurzaam
ondernemen. Juist hier neemt ECOstyle haar verantwoordelijkheid om kennis te delen en vooral uit te dragen.

De ECOstyle-organisatie is gepast trots op de vele prijzen

2009

Tuinbranche Excellent Award

die in de afgelopen jaren zijn toegekend. Een kroon op

2007

Anne Jan Zwart verkozen tot Accelerating
Entrepreneur of the Year

2001

Prijs: Ei van Colombus

2000

ECOstyle: Onderneming van het Jaar

1992

Innovatieprijs: Richard Huberts

het werk van al onze medewerkers. Een overzicht van alle
gewonnen prijzen en toekenningen:

Praktisch duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen is meer dan het afval scheiden en zuinig met energie omgaan.
Het houdt ook in, dat ECOstyle van A tot Z in het bedrijfsproces continu zoekt naar nog betere
of slimmere oplossingen. Van het maken van strategische keuzes tot praktische, dagelijkse
beslissingen over bijvoorbeeld de keuze van papier tot zo milieuvriendelijk mogelijke verpakkingen.
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Binnen alle ECOstyle-organisaties draagt iedereen een steentje bij. Geen verplichting, maar een
onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.
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Betrokken bij mens & dier

De markt
De markt voor ecologische producten, die veilig zijn voor mens, dier en milieu, is nog steeds groeiende.
Dit wordt enerzijds ingegeven door een steeds strenger wordende Europese wet- en regelgeving en anderzijds
door een steeds groter bewustzijn om keuzes te maken voor een gezond klimaat en een groene toekomst.
ECOstyle is in vele landen het merk voor ecologische producten op het gebied van dierenwelzijn, bemesting en
gewasbescherming. Niet alleen de hobbytuinder heeft ECOstyle ontdekt, ook de professionele markt maakt
dankbaar gebruik van de vele milieuvriendelijke alternatieven die momenteel beschikbaar zijn. Ecologische
producten, die het welzijn van het dier bevorderen, zitten duidelijk in de lift voornamelijk in de markt voor
hobby- en huisdieren. ECOstyle Animal Care draagt met haar uitgebreide assortiment een steentje bij
aan het welzijn van het dier, zowel voor de consument als ook de professionele veehouderij.

Alle producten van ECOstyle zijn veilig voor mens & dier. Dit is uiteraard een belangrijk kenmerk van duurzaam
ondernemen. Juist nu kiezen steeds meer consumenten voor veiligheid en effectiviteit; “Kan ik dit product
toepassen zonder gevaar voor mijn kinderen en huisdieren?”. Ook zijn de klanten terecht kritisch met vragen
over de bedrijfsvoering van ECOstyle; “Gaat het bedrijf echt wel verantwoord om met het milieu?”.

Zo wordt ECOstyle
Succesvol ondernemen is vooruit denken en tijdig maatregelen nemen voor de toekomst. Na vele jaren van
voorbereiding zal ECOstyle Nederland in de nabije toekomst verhuizen naar het nieuwe werklandschap in
Oosterwolde; het ECOmunitypark. Niet een bedrijventerrein, maar een werklandschap waarin alle aspecten
van duurzaam ondernemen tot z’n recht komen. Voor meer informatie over het ECOmunitypark in
Oosterwolde verwijzen wij graag naar de speciale website www.ecomunitypark.com
ECOstyle is niet alleen leverancier van veilige, milieuvriendelijke producten maar ook een partner die
betrokken is bij al haar klanten en ook ieders inbreng serieus neemt. Samenwerken aan een groene toekomst
voor de volgende generaties.
Betrokkenheid komt ook tot uiting in de informele bedrijfscultuur van ECOstyle. Op dit moment zijn ruim
90 gezinnen betrokken bij de organisatie ECOstyle. De insteek is: respect, vertrouwen en zorg voor elkaar.
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Dit uit zich in een prettige werksfeer binnen een open organisatie. Betrokkenheid uit zich ook in de financiële
bijdragen aan bijzondere projecten voor mens en dier. Een deel van de winst van de organisatie ECOstyle
wordt beschikbaar gesteld voor projecten, die door de collega’s zelf worden aangedragen.
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Bekende producten en concepten van ECOstyle

Een uitgebreid assortiment dierengeneesmiddelen
van ECOstyle Animal Care, die in Nederland zonder
recept verkrijgbaar zijn.

Het ECOstyle 7-Stappenplan is al vele jaren
een bekend concept voor een diepgroen
en mosvrij gazon.

Een duurzaam concept voor de hoveniers;
de ECOstyle Bodem Check.

Animal Care biedt een totaal oplossing voor problemen
met hond en kat. Geliefd zijn de producten “Huid & Vacht”
en het product “Spieren & Gewrichten”.

Speciale producten voor de professionele gebruikers
in de land- en tuinbouw, bij gemeenten & groot
groen en de hoveniers.

Escar-Go® is al vele jaren één van de
meest bekende producten van ECOstyle bij
de consument.

ECOstyle Holding B.V.

www.ecostyle.eu

www.ecostyle.be

Postbus 14

www.ecostyle.nl

www.ecostyle.dk

8426 ZM Appelscha

www.ecostylevoordieren.nl

www.florissa.at

