
A Dutch Dream

Foreco zet met ambitie 
in op ondernemen naar 
een duurzame toekomst   

Dromen, durf, daadkracht  
en doorzettingsvermogen 
van een Vechtdal  
onderneming met visie  
op de toekomst
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De uitdaging

Bezinning van tijd tot tijd is goed, bezinning vandaag 
is voor ons dwingend. Ondernemen voor een  mkb-
onderneming ten plattelande is anno 2011 een 
uitdaging. Wat doet de conjunctuur, de markt, de 
concurrentie? De wereld is veel kleiner geworden, 
de concurrentie kan ons gemakkelijk van grote 
afstand treffen. Hoe staat het veld van stakeholders 
tegenover ons? Is dat waarderen, tolereren, of negeren?                                                                                                                             
Foreco maakt zijn mind op en neemt stelling vanuit 
zelfbewustzijn: Yes we can! Alle stakeholders worden 
uitgedaagd. 

Gisteren
Midden de 20e eeuw centraliseert de Heide-
maatschappij inlandse houtverwerking voor Oost 
Nederland in de Dalfser bossen. Optimalisatie in een 
toenmalige rurale markt, afrasterings- producten, 
mijnhout, beschoeiing, alles uit het regionale 
bos voor een overwegend regionaal gebruik.            
Het laagwaardige hout gaat naar Nederlandse 
papier- en spaanplaatindustrie, waarvan  geen 
enkele de 21e eeuw zal halen.

Het bedrijf schuift noodgedwongen, maar met elan 
verder de bedrijfskolom in. Bouwmaterialen met 
meer toegevoegde waarde voor een landelijke 
markt. Van een bedrijf met ooit 100 mensen naar 
een faillissement, een management buy-out in 
1982 en dan met een paar man naar een nieuwe 
toekomst.

Vandaag
Een team van 80 ambitieuze mensen met innovaties, 
eigen merken in de markt en een stevige basis. Naast 
eigen mensen  is er een langdurig partnership met 
tal van ondernemers in de regio. Een goede mix 
van beproefde producten, een brede klantenkring  
en veelbelovende innovaties, kortom een mooie 
portfolio.  De investeringen en de financiering op 
orde, maar het allerbelangrijkste: een super-team, 
strijdbaar, vakkundig en ambitieus.
 

Morgen
Het bedrijf zal op de ingeslagen weg van innovatie 
en ontwikkeling voortgaan. De aanknopingspunten 
zijn legio. De huidige kennis van technologie, het 
actuele onderwerp duurzaamheid, de markt en de 
vele opgedane contacten in binnen en buitenland 
zullen tal van deuren openen. Het is ook een 
plicht ten opzichte van ambitieuze medewerkers 
die mogen verwachten dat de onderneming bij 
voortduring uitdagingen creëert waarin voor hen 
ontwikkeling is weggelegd.                                                                                                                                  

Niettemin, bedrijfseconomisch is vernieuwing 
een harde noodzaak. Zonder dat is er voor een 
onderneming als Foreco op termijn geen toekomst.  

C

Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie bv

Voor milieubewust en gezond 
bouwen, wonen en werken.

Postbus 229, 1400 AE Bussum

telefoon +31 (0)35 - 6948233
telefax +31 (0)35 - 6950042
E-mail info@nibe.org
Website www.nibe.org

Dubokeur® is een merk van NIBE bv.© Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, NIBE Research bv.
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Certificaat
Product: WaxedWood®

Toepassing: Verduurzaamde naaldhouten gevelbekleding

Certifi caathouder: Foreco Dalfsen BV 
Postbus 73
7720 AB Dalfsen
telefoon: 0529 - 431 548
fax: 0529 - 432 198
website: www.foreco.nl

Verklaring van NIBE Research bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte 
van milieukwaliteitverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.

Foreco Dalfsen BV voldoet met WaxedWood® in de toepassing van houten gevelbekleding 
aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie- en Ecologie gestelde eisen, voor 
het voeren van het DUBOkeur®.

Dit product is beoordeeld in de toepassing: 
houten gevelbekleding

dr.ir. Michiel Haas
(directeur/senior projectleider)

Referentienummer: MC-toets722.14-OKT08-722.14.08.10.007
Uitgegeven: 15 okt 2008
Geldig tot: 15 okt 2010
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Duurzaamheid groeit aan de boom,  
Foreco benut haar
We zijn bezorgd over de toename van CO2 in de atmosfeer. Er zijn zelfs dure plannen om dit 
broeikasgas in ondergrondse lege gasvelden te stoppen. Bomen doen dit heilzame werk voor niets. 
Middels fotosynthese haalt de boom CO2 uit de lucht en geeft er schone zuurstof en hout voor terug.                                                                                                  
Als we geld aan CO2-reductie willen uitgeven, is het planten van bomen de meest effectieve manier. Dat kan 
niet overal lokaal en misschien niet eens nationaal, maar door hout toe te passen stimuleren we dit effect 
zeker wel. Dat hout moet dan uiteraard uit duurzaam beheerd bos komen, maar dat is middels certificering 
goed gewaarborgd. 

Innovatieve onderneming
Er is nog wel wat af te dingen op het gebruik van hout onder diverse omstandigheden. Hout brandt, 
hout rot en hout wordt door insecten opgegeten, de biologische herkomst heeft zo z’n prijs.
Met ‘state of the art’ technologie zijn die knelpunten of beperkingen goed op te lossen. Ontwikkelingen 
stonden in het afgelopen decennium niet stil en daarmee is nieuwe technologie beschikbaar voor 
bouwtoepassingen. 
 
Foreco loopt daarin daadwerkelijk voorop. Door innovaties binnen het bedrijf kunnen brandveiligheid 
en duurzaamheid bij houttoepassingen uitstekend gewaarborgd worden en zo resulteert hout in een 
veilig en duurzaam product. En we gebruiken hout in tal van creatieve en constructieve toepassingen.
Duurzame product-merkcombinaties  zoals WaxedWood en SoundWood  vormen pijlers in de 
bedrijfsfilosofie. Veiligheid verhogende producten zoals SafeWood bevorderen de toepassing van 
hout in de bouwwereld. Innovatieve producten zoals NobelWood en TwinWood zijn een stimulans 
om met natuurlijke en vernieuwbare grondstoffen te bouwen.
 
Kortom: innovatie helpt hout aan een goede reputatie!

Groeiende bomen nemen CO2 op en produceren 
O2. Doormiddel van fotosythese neemt een boom 
één ton CO2 op voor elke m3 bijgroei, terwijl hij 
tegelijkertijd 0,7 ton O2 produceert.
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Yes, we did
De Provincie Overijssel  gaf bij de management buy-out in 1982 het vertrouwen 
en maakt met fors risicodragend vermogen de start mogelijk. Binnen de 
gestelde termijn werd afgelost. Het zeer verouderde bedrijf maakte binnen 
20 jaar een complete metamorfose door, die met omvangrijke investeringen 
gepaard ging.

Yes, we do
Nu zit de onderneming  midden in innovatieve ontwikkelingen. Als ergens 
geldt dat de kost voor de baat uitgaat, dan is het wel op dit terrein. Juist in 
deze tijd, die door sommigen als crisis wordt aangeduid, is de uitdaging enorm 
om de noodzakelijke fondsen  te genereren. Ook nu neemt Foreco op dit punt 
geen gas terug.  

Yes, we’ll do...
Innovaties geven uitzicht op marktkansen naar de toekomst. Dat vergt nieuwe 
equipment en opnieuw grote investeringen. Dat is dé ultieme uitdaging en 
het bedrijf maakt zich daar klaar voor. Foreco is met deze investeringen op 
weg naar een transitie om ook in de nabije toekomst een vooraanstaande 
positie in duurzaam bouwen te verwerven. Dat zal in eerste instantie vooral 
in Nederland gebeuren. Maar de veelbelovende contacten en reeds begonnen 
samenwerking met buitenlandse partners, gekoppeld aan de ambities binnen 
de onderneming, zullen er voor zorgen dat we onze innovaties internationaal 
kunnen uitdragen.

Duurzaamheid
Een houtbedrijf handelt, zoals hiervoor vermeld, a priori in 
duurzaamheid, als het hout uit goed beheerde bossen komt. Wat 
dat laatste betreft heeft Foreco haar certificaten reeds lang op orde.                                                                                                                                            
De kernactiviteiten van Foreco concentreren zich op waarde 
toevoeging van de grondstof hout. Veiligheid en een lange levensduur 
vormen met een vernieuwbare grondstof een optelsom die de naam 
duurzaamheid ten volle verdient.  
 

Continu rendabel
Foreco is in de eerste plaats een onderneming en moet zich daarom elke dag bewijzen door 
winstgevend te opereren. In de bijna 30 jaar van haar bestaan is dat bij voortduring gelukt. Het bedrijf 
is zelfstandig, gezond en steeds in staat geweest de investeringen te doen die nodig zijn om voorop 
te blijven lopen in haar branche.

People, planet and profit

Bovenstaande is een gevleugelde oneliner, voor Foreco is het de insteek tot Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, of liever nog Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Geen loze kreet, maar een eigen invulling 
die past binnen de mogelijkheden van een bedrijf van deze omvang.

Betrokkenheid
Voor Foreco is lokale betrokkenheid eveneens 

vanzelfsprekend. Langjarige verbindingen met sport- en andere 
verenigingen, activiteiten voor jeugd en scholen en doorlopend 

stageplaatsen voor jongeren uit onze omgeving. Voor mensen met een beperking 
heeft de onderneming altijd wel één of meer plaatsen vrij en op dat vlak wordt 
ook samengewerkt met de regionale instituten die zich op dit vlak inzetten. MVO 
betekent binnen dit bedrijf ook Maatschappelijk Vanzelfsprekend Ondernemen.

Mensen maken het verschil
Ooit begonnen met 20 mensen, zijn nu ruim 
80 mensen actief in de onderneming, voor 
het overgrote deel echte plattelanders en 
veel Dalfsenaren. Zij zetten zich met inzet 
en ambitie in binnen de Foreco-activiteiten. 
Stabiliteit, continuïteit en ontwikkelingskansen  
vertalen zich in lange dienstverbanden. Kennis, 
specialisatie en vakmanschap zijn kernwaarden 
voor de onderneming. Aan een bijna 30-jarig 
bestaan trokken meerdere crises voorbij, 
echter  een saneringsplan is nooit aan de orde 
geweest.  
 
Research, marketing, technische ontwikkelingen 
en gewoon productie, bijna alles doet de 
onderneming zelf. Dat maakt onafhankelijk, dat 
maakt werken interessant en geeft kansen. Een 
goede mix tussen Old School en New School 
creëert een boeiende bedrijfscultuur.
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Erkenning

Zelfbewustzijn is mooi, het is ook mooi als de wereld om ons heen begrijpt wat we aan het doen zijn en waar 
we naar streven. Nog mooier is het als ze dat laten blijken. Daar over kan Foreco niet klagen. In de afgelopen 
jaren waren er mooie blijken van erkenning. Dat is goed voor het bedrijf, dat is mooi voor de mensen die er in 
werken en het is mooi voor onze lokale gemeenschap. 

Dubo
Dubo staat voor duurzaam bouwen, een belangwekkend 
begrip voor bouwend Nederland. Reeds in het bezit van 
meerdere Dubo-certificaten, werd Foreco tweede in de 
strijd om de Dubo-award 2010.

Accenture Innovation Award
Accenture, één van grootste adviesbureaus ter wereld,  
stelt jaarlijks de Innovation Award beschikbaar voor 
ondernemingen met innovatieve ideeën. In 2011 is Foreco  
genomineerd voor deze prestigieuze prijs. 

EEP-award
In 2009 kreeg Foreco de Nederlandse versie van de European 
Environmental Press Award van de toenmalige Minister van 
VROM, mevrouw Cramer. De ontwikkeling van NobelWood  
was de motivatie voor de prijs.

MVO-award
Eveneens in 2009 ontving Foreco van de Kamer van 
Koophandel Oost Nederland de eerste     MVO-award. Na 
een zinderende competitie tussen een groot aantal bedrijven 
in Oost Nederland kreeg Foreco deze erkenning voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzaamheid Prijs Gemeente Dalfsen
In 2010 kreeg het bedrijfsonderdeel IJreka Speelomgevingen 
van de Gemeente Dalfsen de Duurzaamheid Prijs van dat 
jaar. Het was een prettige ervaring te bemerken dat er in 
de eigen gemeenschap ook erkenning bestaat voor de 
inspanningen op gebied van duurzaamheid.

Professionele erkenning is waardevol.  
De toepassing van NobelWood door de bekende 
architect Piet Boon in zijn nieuwe en prestigieuze 
kantoor in Oostzaan is daar een mooi voorbeeld van.
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Dreams come true...

Foreco heeft de afgelopen 30 jaar bewezen de 
verleende credits waard te zijn. Op die grond 
durven we ze voor de volgende decennia 
opnieuw te vragen. En aan een ieder die we 

daar bij nodig hebben…

Nederland heeft het imago dat het geen goed 
ondernemersland is. Dat kan niet waar zijn 

en niemand mag die gedachte accepteren.

Ondernemen is de basis en de voeding van 
alles wat  onze samenleving wil. Wij van 
Foreco geloven daar in en zijn er voor klaar 
om invulling te geven aan The Dutch Dream!

De toekomst is al begonnen, 
maar begint elk dag opnieuw

Geen tijdperk was zo veranderlijk als deze tijd en ontwikkelingen gingen nooit 
eerder zo snel. Voor een onderneming, een producent als Foreco, is die beweeglijkheid 

meedogenloos. Stilstand is geen achteruitgang, maar op termijn fataal. Echter met 
ontwikkeling en innovatie, op een goede manier in de praktijk gebracht, is de toekomst mateloos uitdagend.   

Transitie
Markten, grondstoffen, arbeid en het besef, dus koopgedrag van mensen, alles verandert.  Waar het 
oude Foreco halverwege de vorige eeuw ruiterstokken voor de boeren en mijnhout voor onze 
steenkoolwinning maakte, zijn nu uitgekiende high-tech  bouwmaterialen een toegang tot een brede 
markt.
 
Innovatie zit bij Foreco inmiddels in het DNA. Wat was, is en blijft, is het toepassen van de vernieuwbare 
grondstof hout. Gekoppeld aan goede technologie en vakmanschap is er voor  werken met hout een 
geweldige toekomst weggelegd.  Dat vergt voortdurend investeren. Investeren in kennis, in markt, in 
technologie en in eigentijdse productiemiddelen. 

Partnership en streeksynergie 
Voor een mkb-onderneming is partnership een absolute noodzaak. Foreco is daar sterk in.  Het 
bedrijf was daarom in de afgelopen 10 jaar betrokken in tal van samenwerkingsmodellen. Met 
bedrijven en kennisinstituten in binnen- en buitenland. Maar partners in de eigen regio zijn voor 
onze ambities van wezenlijk belang. In kleinere en grotere projecten is deze streeksynergie uitermate 
succesvol gebleken. Een scholenproject met de Rabobank naar 70 locaties was zeer succesvol. Het 
door de Provincie Overijssel gesteunde MES-automatiseringsproject in samenwerking met regionale 
bedrijven is een sterk voorbeeld van een innovatiekoppeling in de regio.

Investeren, de sleutel tot continuïteit 
Foreco wil blijven investeren, vandaag, morgen en overmorgen. Kijk naar de veranderingen in de 
afgelopen 10 á 15 jaar, dat mag in de komende 10 jaar zeker niet minder zijn. Van alle stakeholders is 
de bereidheid nodig om daar medewerking aan te geven.

Energie management 
Het project Nobelheat staat in de steigers. Energiebesparing en  groene energieproductie kan Foreco 
ver op weg helpen naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering. Die weg is nog lang en kapitaalintensief, 
maar zal tot technologie leiden die ook elders in de branche vruchten af kan werpen. 



Innovatief van Foreco

www.foreco.nl

Het slimme damwand van Foreco

Foreco Houtconstructies Duurzame projecten met hout

Prefab maatwerk: 
Duurzaam, flexibel en zorgeloos

•  Bergingen

•  Geveltimmerwerk

•  Erfafscheidingen

•  Pergola’s en Carports

•  Vlonders en Terrassen

Innovatief van Foreco

IJREKA SPEELTOESTELLEN

•	 Gecertificeerde	speeltoestellen
•	 Lange	levensduur
•	 Gunstig	in	prijs
•	 Specialist	in	maatwerk
•	 Ontwerp	van	complete	

speelomgevingen
•	 Spelen	staat	voorop

Innovatief	van	ForecoInnovatief	van	Foreco SOUNDWOOD Innovatief van Foreco

Dalmsholterweg 5       7722 KJ Dalfsen       Postbus 73       7720 AB Dalfsen       Telefoon +31 529 43 15 48       Fax +31 529 43 21 98       info@foreco.nl       www.foreco.nl

SafeWood® TwinWood®

Foreco Houtconstructies WaxedWood®

IJreka speeltoestellen SoundWood®

Werken met hout, duurzaam bouwen!
Hout past in de gedachte van Duurzaam Bouwen. 
Het door ons ontwikkelde NobelWood is  er een 
voorbeeld van. Hout uit duurzaam beheerde bos-
sen met een FSC- of PEFC–certificaat, gekoppeld 
aan innovatieve technologie om de toepassing van 
hout te verbreden. Zo leveren wij SafeWood, een 
reeks van houtproducten die brand vertragend 
zijn gemaakt. Meer toepassingen voor hout dus. 
WaxedWood is ook een lijn in duurzaam en on-
derhoudsvrij hout met naaldhout als basis. Foreco 
produceert duurzaam en schoon, met waarbor-
ging voor de kwaliteit. Dat bewijst zich middels 
certificaten, maar projectgarantie is ook mogelijk. 
Wij trachten voor elke specifieke houttoepassing 
een goed aanbod te doen, van oeverbescherming 
tot duurzame en veilige gevelbekleding.  De natuur 
zorgt voor vernieuwbare grondstof, wij verstaan 
het vak!    

Foreco: duurzaam, innovatief en investeren
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