
Als gecertificeerd duurzaam ondernemer hechten wij er veel waarde aan om concrete invulling te geven 
aan onze visie op duurzaamheid en veiligheid. Daarbij stellen wij de behoefte van onze klant altijd centraal. 
Omdat onze elektrotechnische én veiligheidsspecialisten alles weten over actuele duurzame ontwikkelingen, 
leveren wij onze klant een deskundig advies en inventieve, slimme productoplossingen. Naast het installeren 
van diverse duurzame en veilige producten, biedt Synorga een inspirerende werkomgeving en zijn wij een 
betrouwbare partij voor onze leveranciers. Met al onze activiteiten geven wij concreet invulling aan een 
betere toekomst. Iets waar wij best trots op zijn!

Samen maatschappelijk 
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Synorga heeft een CO2-prestatieladder 

certificaat op niveau 3 en geeft op 

aantoonbare wijze invulling aan haar 

MVO-beleid. Ons duurzaam gebouwd 

kantoorpand, voorzien van zonnepane-

len, heeft energielabel A++ en om het 

wegennetwerk overdag te ontlasten, 

vindt onze bevoorrading ’s-nachts 

plaats. Wanneer wij onze innovatieve, 

duurzame totaaloplossingen voor 

veiligheid en energiemanagement 

op locatie hebben geïmplementeerd, 

verzorgen wij de gescheiden verwer-

king van ons projectafval. Als werkgever 

doen wij aan talentmanagement.

Als duurzame werkgever, leverancier 

en deelnemer van de gemeenschap zijn 

wij trots op ons brede netwerk en willen 

wij onze specialistische kennis breder 

inzetten. Met die reden ondersteunen 

wij diverse maatschappelijke initiatie-

ven en participeren wij in meerdere 

samenwerkingsverbanden. 

Werkt ons maatschappelijk verantwoord 

ondernemen aanstekelijk? Wilt u met 

ons samenwerken en uw bijdrage aan 

een duurzame samenleving met onze 

productoplossingen vergroten? 

Dan geven wij u met plezier een

 advies op maat. 

Duurzaamheid is verankerd in onze 

organisatie en al onze medewerkers 

zetten zich bewust in om de CO2 uit-

stoot te beperken: eind 2015 willen 

wij een reducering van 7% realiseren. 

Met de aanschaf van onze eerste elek-

trische auto is in 2012 al een concreet 

begin gemaakt. Een verdere verduur-

zaming van ons wagenpark wordt 

stapsgewijs doorgevoerd. Ook zal 

de herinrichting van onze logistieke 

projectactiviteiten leiden tot een 

verdere efficiencyver-hoging. 

Daarnaast intensiveren wij het gebruik 

van duurzame kantoorartikelen.

groep

Synorga creëert  duurzaamheid 
Betrokkenheid door het nieuwe werken

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/mvo of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


