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Voorwoord

Voor je heb je de kerstpakket brochure van Buy Social. 
Een etalage van duurzame en sociale kerstpakketten of 
geschenken om deze kerst voor impact te kiezen. Door in 
te kopen bij sociale ondernemingen kun je bijdragen aan 
maatschappelijke vraagstukken, en heb je een positieve 
impact op de samenleving. Elk klein gebaar maakt al 
een verschil!

Over Buy Social

Buy Social, onderdeel van Social Enterprise NL, zet zich 
in om van maatschappelijk inkopen de norm te maken. 
Om dit te bereiken, werken we samen met bedrijven, 
overheidsinstanties en impactondernemingen. Op onze 
online marktplaats – de Buy Social Market – is het aanbod 
van sociale ondernemingen terug te vinden. 

Wil je meer weten en je aansluiten bij de beweging van 
Buy Social? Neem dan contact op met Karen via 
karen@social-enterprise.nl 

https://buy-social.nl/market/
mailto:karen@social-enterprise.nl
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EcoGiving

Altijd goed bezig. Met een kerstpakket van EcoGiving. EcoGiving helpt je 
niet alleen met het tofste kerstpakket, maar vooral met een duurzame 
impact. Zo worden alle kerstpakketten (en brievenbuscadeaus) ingepakt 
in samenwerking met sociale werkplaatsen, met zo min mogelijk 
plastic en in gerecyclede dozen. EcoGiving zorgt voor een CO2 neutrale 
verzending en alles wat overblijft doneren zij aan de voedselbanken. 
Naast ruim 20 jaar ervaring in kerst, zijn zij een Social Enterprise, lid van 
MVO Nederland, en hebben zij een Platinum EcoVadis Sustainablity 
Rating. Bekijk hier het aanbod.

https://www.ecogiving.nl/
https://www.ecogiving.nl/c-5004599/alle-kerstpakketten/
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De Moestuin

Bij De Moestuin eet je met de seizoenen, biologisch en lokaal. Elk seizoen 
heeft zo zijn eigen werkzaamheden, oogst en huisgemaakte producten. 
In de winter oogsten De Moestuin samen met 90 deelnemers de laatste 
seizoen groenten voor huisgemaakte pesto’s en spreads en koken en 
wecken ze het laatste fruit tot chutneys. Aangevuld met biologische 
producten uit de streek creëren ze het lekkerste sociale en groene 
kerstpakket. De Moestuin voorziet in het begeleiden van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 3 hectare biologische grond en in de 
keuken en winkel bieden zij plek aan 90 deelnemers. 

In Het Moestuin kerstborrelpakket vind je (afhankelijk van de oogst): 
een winterchutney, winterspread, biologisch kaas, wijn, seizoenssap en 
meer! Neem contact op via info@moestuinutrecht.nl.

https://www.moestuinutrecht.nl/
mailto:info@moestuinutrecht.nl
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MOYU 

Een MOYU Kerstpakket zit bommetje vol eerlijke schrijfartikelen, 
gemaakt van uitwisbaar en herschrijfbaar steenpapier. Elke pagina is 
maar liefst 500 keer te herschrijven! Daarmee geef je jouw werknemers 
en relaties jarenlang schrijfplezier! Bovendien draag je een groen 
steentje bij aan de wereld, want steenpapier is vrij van bomen, water en 
nare chemicaliën. Als kers op de taart sluit steenpapier perfect aan bij 
het doel om papierverspilling binnen je bedrijf tegen te gaan of zelfs 
een Paperless Office te worden. 
 
Ook leuk: verzending aan huis is mogelijk binnen Nederland én Europa 
(met CO

2
-compensatie). Benieuwd naar het aanbod? Neem contact op 

via partners@moyu.rocks of bekijk de website.

https://www.moyu-notebooks.com/
mailto:partners@moyu.rocks
https://www.moyu-notebooks.com/christmas
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i-did

Met Kerst wil jij goed doen. Niet alleen voor jezelf maar ook naar je 
partners en collega’s. Met de duurzame en sociale geproduceerde 
tassen, interieur en accessoires van i-did weet je zeker dat je goed doet 
voor de wereld. En met customer made & branding zijn de opties ruim 
om ze naar eigen hand te zetten. 

Alle producten zijn geproduceerd van oud (bedrijfs)textiel. Tegelijk 
stoomt i-did mensen die nooit of lang niet hebben gewerkt, 
vanwege welke reden dan ook, klaar voor een volwaardige plek in de 
maatschappij. Dat is pas goeddoen met Kerst! Bekijk de website voor 
een actueel kerstaanbod. 

https://www.i-did.nl/
https://www.i-did.nl/kerst
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Hét Sociaal Kerstpakket

Sociaal ondernemers in en rondom Nijmegen hebben gezamenlijk een  
schitterend sociaal en duurzaam eindejaarpakket samengesteld. Deze 
is super sociaal, omdat zij samen jaarlijks tientallen mensen met een  
afstand tot de arbeidsmarkt een veilige en geschikte (leer)werkplek  
bieden. Van vluchtelingen en mensen met autisme tot aan mensen 
met een burn-out, depressie of een handicap. Zo maken zij  Nederland 
socialer en mooier! En daarmee jullie als deelnemer ook. Dit pakket is 
volledig aftrekbaar van SROI doelstellingen en maakt al je medewerkers 
hartverwarmend blij. Stap binnen in de wereld van thee en koffie, taart en 
koek, sap en cider, wijn en natuur. Neem een kijkje!

https://sociaalkerstpakket.nl/
https://sociaalkerstpakket.nl/#kerstpakket
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Ecowings

Ecowings tassen en accessoires zijn bij uitstek geschikt als (kerst)cadeau. 
De producten zijn gemaakt van de binnenbanden van vrachtauto’s in 
de eigen sociale werkplaats in India. Extra leuk als jouw bedrijf iets doet 
met transport of auto’s! Elke binnenband is uniek, dus ook elke tas en 
accessoire heeft een unieke tekening. Daarnaast is het ook mogelijk om 
de producten te voorzien van je eigen logo. Zo geef je echt iets bijzonders 
van blijvende waarde en laat je zien dat jouw bedrijf maatschappelijk 
verantwoord onderneemt. Kijk op de website, en neem contact op voor de 
mogelijkheden via angela@ecowings.nl.

https://www.ecowings.nl/
https://www.ecowings.nl/maatwerk-voor-bedrijven/
mailto:angela@ecowings.nl
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Het Theezaakje

Het Theezaakje Kerstpakket is een samengesteld kerstgeschenk met 
(biologische) producten van verschillende sociale ondernemingen. 
De bedrijven bieden werkplekken voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. De winst wordt gebruikt voor coaching, training en 
opleiding om zo een vervolgstap op de arbeidsmarkt te kunnen maken. 

Door je medewerkers of relaties te verrassen met deze mooie en 
smakelijke kerstpakketten steun je Het Theezaakje en andere sociale 
ondernemingen in de regio bij het verkleinen van de afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wil je impact maken en heb je interesse? 
Kijk op www.het-theezaakje.nl/kerstpakket/ of stuur een mail naar 
sales@het-theezaakje.nl. 

https://www.het-theezaakje.nl/
mailto:sales@het-theezaakje.nl
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De Fruitmotor

Krenkelaar Appelcider is een heerlijk en feestelijk product gemaakt van 
Betuwse krenkelaars. Dat zijn appels met een plekje of vlekje, heerlijk van 
smaak maar niet mooi genoeg voor het winkelschap. De Krenkelaar is 
verkrijgbaar als alcoholvrije Appelsprankel, met Framboos of Kers&Bes. 
En natuurlijk als Appelcider, die zich de Beste Cider van Nederland mag 
noemen. Daar is De Fruitmotor heel trots op! Ze worden gemaakt door 
De Fruitmotor-coöperatie. Met de opbrengst bevordert De Fruitmotor de 
wilde bijen in de fruitboomgaarden, en de biodiversiteit en schoonheid 
van het Betuwse landschap. Met elke slok Krenkelaar steun je de 
activiteiten! Doe mee en bekijk hier het aanbod.

https://webshop.defruitmotor.nl/
https://webshop.defruitmotor.nl/appelciders
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GreenGiftBox

Naast dat zij een ruim aanbod van verschillende kerstpakketten biedt, 
levert GreenGiftBox ook een duurzaam online keuze concept. Jouw 
medewerkers kunnen zelf een keuze maken via een gepersonaliseerde 
webshop. De voucher hiervoor is in verschillende budgetten 
verkrijgbaar. Wil je eens een kijkje nemen, ga naar de reguliere webshop 
van GreenGiftBox of bekijk de andere opties.

https://www.greengiftbox.nl/
https://www.greengiftbox.nl/duurzame-geschenken?thema=8
https://www.greengiftbox.nl/duurzaam-online-keuzeconcept
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Brouwerij De 7 Deugden

Brouwerij de 7 Deugden is een sociale onderneming. Hier worden 
heerlijke bieren gebrouwen door mensen voor wie op dit moment een 
baan ergens anders niet vanzelfsprekend is. Hiermee wil de brouwerij 
een voorbeeld en bron van inspiratie zijn voor andere ondernemingen. 
Brouwerij De 7 Deugden brouwt zowel lichte, soepele en toegankelijke 
bieren als intense, complexe en smaakvolle bieren.  Bijzondere en 
gewone biertjes, waarvan je altijd kunt genieten!
 
Brouwerij de 7 Deugden is flexibel en kan met al je wensen helpen. 
De producten kunnen in nauw overleg worden voorzien van een 
private label met eigen huisstijl en logo. Voor kerstbestellingen kun 
je een kijkje nemen in de webshop (consumentenprijs), of contact 
opnemen met een van hun medewerkers, 020-6673221, voor de 
horeca- en retailprijzen.

https://de7deugden.nl
https://de7deugden.nl
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Binthout

Hout geeft warmte en sfeer! Wil jij je relaties een houten kerstgeschenk 
geven? Dan moet je bij Binthout zijn; sociaal geproduceerd van puur 
Nederlands hout. Kies uit de eigen productlijn of laat Binthout weten waar 
je naar op zoek bent. Vanaf 25 – 25000 stuks & FSC 100% gecertificeerd. Een 
paar van de producten: Bijenhotel met eigen logo / Plankjewel (snijplank 
met logo) in diverse houtsoorten.

Neem contact op via info@binthout.nl of 0382060016.

http://www.binthout.nl/
mailto:info@binthout.nl
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Verspilling is Verrukkellijk

Als stichting zonder winstoogmerk, met 25 ondernemers die 
reststromen omzetten in waardevolle en overheerlijke producten, 
voorziet Verspilling is Verrukkelijk je van de mooiste kerstpakketten 
met een duurzaam karakter. De keuze uit verschillende producten 
is reuze. Verras je werknemers daarnaast met het blijvende 
hardcover kookboek Delicious Switch bomvol inspiratie, lekkere 
recepten en mooie verhalen van 20 duurzame influencers over een 
duurzaam voedselsysteem. 

Producten bekijken? Klik hier om naar de webshop 
van stichting Verspilling is Verrukkelijk te gaan of 
neem contact op via info@verspillingisverrukkelijk.nl.

https://verspillingisverrukkelijk.nl/
https://verspillingisverrukkelijk.nl/Boxen
mailto:info@verspillingisverrukkelijk.nl
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Bakkerij Driekant

Driekant maakt de lekkerste biologische kwaliteitsproducten, van 
brood tot koek, van gebak tot toast. Origineel, verantwoord en met 
een groot sociaal hart. Zij maken graag het verschil. Driekant verzorgt 
leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
die met hun talenten aan de slag willen en daarbij een steuntje in de 
rug nodig hebben. Zij zijn erg flexibel; of je nu losse kerstproducten 
wilt bestellen of een compleet pakket. Driekant helpt met iedere wens. 
Daarnaast kunnen zij hun producten private labelen en voorzien van 
een eigen huisstijl en logo. 

Bestellen? Bekijk de brochure of bezoek de webshop.

https://driekant.nl/
https://driekant.nl/kerst-brochure/
https://driekant.nl/webshop/?page=/
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DOEGOODS

.. is de kerstpakketten leverancier waarbij jij je sociale hart kunt laten 
spreken. DOEGOODS werkt samen met een netwerk van verantwoorde 
leveranciers en is een merk van Sociaal Werkbedrijf IBN. DOEGOODS 
heeft een zeer ruim assortiment met tal van duurzame producten. Vanaf 
100 stuks kan je zelf een pakket samenstellen in de showroom in Uden.
 
In elk geschenk en pakket zit een flinke dosis social return verpakt, want 
de toppers van DOEGOODS pakken alles zelf in. DOEGOODS is PSO 30+ 
gecertificeerd, bij hen kan je dus jouw PSO of social return verplichting 
invullen. Samen helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan werk. Help je mee? 
 
Doe goed tot DOEGOODS! DOEGOODS is te bereiken op 0413-334488, 
www.doegoods.nl of maak een afspraak in de showroom: Hockeyweg 5, 
5405 NC, Uden via info@doegoods.nl.

http://www.doegoods.nl/
http://www.doegoods.nl
mailto:info@doegoods.nl
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Fair Fabrics

Laat je cadeauset deze kerst samenstellen door Fair Fabrics. De feestelijke 
pakketten van Fair Fabrics bestaan uit handgemaakte producten en 
accessoires die ook ná de feestdagen nog lang kunnen worden gebruikt. 

Fair Fabrics werkt al ruim 10 jaar samen met verschillende vakateliers 
in o.a. Marokko, Tunesië en Jordanië. Voor elk ambacht hebben zij een 
samenwerking met een specialistisch atelier, waar bijvoorbeeld servetten 
worden geborduurd, houten schaaltjes worden gedraaid of natuurlijke 
zeep wordt gemaakt. Alle producten kunnen worden gepersonaliseerd 
met jouw bedrijfsnaam en logo. 

Als Fair Fabrics weet hoeveel pakketten nodig zijn, wat het budget is en 
wanneer alles klaar moet zijn, gaan zij voor jou aan de slag! 

Lees hier meer over Fair Fabrics en haar werkwijze, of neem direct contact 
op via info@fairfabrics.nl / 06 - 39 29 31 01.

https://www.fairfabrics.nl/en/
https://www.fairfabrics.nl/nl/relatiegeschenken/
mailto:info@fairfabrics.nl
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CRE8 

De kracht van CRE8 zit in het maken van persoonlijke cadeaus voor elke 
gelegenheid. Zoals bijvoorbeeld de Skyline Wijnkisten van jouw favoriete 
stad. Hiermee geef je meer dan alleen een stijlvolle cadeauverpakking; 
het wijnkistje wordt namelijk geleverd inclusief alles wat nodig is om het 
om te toveren tot sfeervolle tafellamp. Alle producten zijn uit te breiden 
naar een persoonlijk kerstpakket, waarbij CRE8 het pakket aanvult met 
andere lokale, duurzame en sociale producten. 

Met een kerstgeschenk van CRE8 draag je bij aan een positieve toekomst 
van jongeren en help je hen door te stromen naar een opleiding of werk.

Benieuwd naar wat ze voor je kunnen betekenen? Kijk op de website of 
neem direct contact op: maria@c-r-e-8.nl

https://c-r-e-8.nl/
mailto:maria@c-r-e-8.nl
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Vanhulley

Op de vernieuwde website van Vanhulley heb je de mogelijkheid om 
mede werkers via een cadeaucode zelf hun kerstattentie te laten kiezen. 
Zo weet je zeker dat iedereen happy is, en zij ook! Want de Vanhulley 
medewerkers maken met alle liefde een mooie tas, lunchwrap of feestelijke 
slingers om het nieuwe jaar goed in te luiden. De code kan via email 
worden verstuurd, wel zo duurzaam :-) Wil je toch via de post of persoonlijk 
iets uitdelen, laat dan de code verpakken in een mooie Vanhulley doos met 
een -do it yourself- kerstengeltje voor in de kerstboom. 

Elk jaar als deze tussen de kerstspullen tevoorschijn komt, zal de 
ontvanger terugdenken aan de gever. Een cadeau voor het leven, 
wellicht elk jaar opnieuw geven totdat de hele boom vol is. 
Deze kerstengeltjes levert Vanhulley ook in sets van 10, 20, 50 om de 
boom op kantoor mee te versieren. 
 
Neem gerust contact op voor meer informatie 
met Ella via ella@vanhulley.nl of 06-28333855

https://www.vanhulley.com
mailto:ella@vanhulley.nl
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Instock

Wereldwijd wordt één derde van het voedsel verspild. Dat kan én moet 
anders! Met de Instockkerstpakketten maak jij hét verschil door ook 
tijdens de kerst een hap of slok in de juiste richting te nemen! Maak 
bijvoorbeeld impact met Instock granola, proost met Instock bieren, 
gemaakt met geredde producten, of ga in je eigen keuken aan de slag 
en maak de heerlijkste duurzame creaties met behulp van Circular 
Chefs en het Instock kookboek. Eten redden is lekker, leuk, makkelijk en 
verantwoord! 

Intresse? Klik hier om naar de Instockshop te gaan of mail 
naar products@instock.nl

https://www.instockshop.nl/
https://www.instockshop.nl/
mailto:products@instock.nl
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Een leuk kaartje bij je Kerstpakket?

Dat kan ook eenvoudig mét impact bij bijvoorbeeld Juist! Druk & Print. 
Zij zijn een erkend sociaal bedrijf, hier werken mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vinden namelijk dat iedereen een 
kans op een leuke werkplek verdient!  

Juist! Druk & Print neemt de verzorging van kerstgeschenken en kerst attenties 
volledig uit handen, van creatie tot verzending. Wijndozen, bureaukalenders, 
brievenbusdoosjes of kerstkaarten; dankzij hun expertise kunnen ze bij Juist! 
Druk & Print je kerstgeschenken en -attenties volledig aanpassen naar jouw 
wensen qua design, kleuren, formaat en zelfs inhoud! Denk bijvoorbeeld aan een 
gepersonaliseerde wijndoos met een heerlijke fles wijn, of een brievenbusdoosje 
in jouw huisstijl met een cadeaukaart. Interesse? Neem dan hier een kijkje op de 
website of stuur een e-mail naar info@juistdrukenprint.nl. 

 

Je pakketjes ‘Kerstgroen’ laten bezorgen?

Als je lokaal je pakketten wil laten ophalen of bezorgen kijk dan of er een 
fietskoerierbedrijf in je buurt zit. Zo bezorg je groen en support je je locals.
In Utrecht zit bijvoorbeeld De Fietskoerier Utrecht. En Cycloon zit in meerdere 
steden in Nederland. Via het FKS.nl netwerk, een initiatief van Cycloon, kunnen de 
meeste lokale fietskoerierbedrijven ook landelijk voor je bezorgen.

http://www.juistdrukenprint.nl/
mailto:info@juistdrukenprint.nl
https://buy-social.nl/market/fietskoerier/
https://buy-social.nl/market/koeriersdiensten-van-cycloon/
http://FKS.nl


WIL JE INKOPEN BIJ SOCIALE 
ONDERNEMINGEN, MAAR 
STAAT ER GEEN PASSEND 
AANBOD TUSSEN?

Neem een kijkje op de Buy Social Market!

https://buy-social.nl/market/

