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> Duurzaamheidsverslag 2009
OBT

PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC) heeft OBT geadviseerd bij de
totstandkoming van het duurzaamheidsverslag 2009 en het gebruik van de
GRI richtlijn. Achterin dit verslag is een referentietabel (bijlage 4) opgenomen
met daarin de plaats in dit verslag waar de benodigde informatie voor alle
indicatoren te vinden is. OBT heeft zelf aangegeven waar alle indicatoren
zijn verwerkt. PwC heeft geadviseerd over de juiste toepassing van
GRI-indicatoren en de verwijzingen vanuit de GRI-tabel. GRI heeft
gecontroleerd of de verwijzing juist is (zie als bewijs hiervoor het logo,
onderaan deze pagina).
De cijfers in dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en
kwaliteitsmanagement systemen van de drie bedrijven die met ISO 14001
en ISO 9001 zijn gecertiﬁceerd. Om die reden heeft PwC geen veriﬁcatie
uitgevoerd op de duurzaamheidsclaims en cijfers in dit rapport.
Om een beter oordeel te kunnen vellen over de sterke en minder sterke
aspecten van het OBT duurzaamheidsverslag hebben wij eveneens de criteria
van de Transparantiebenchmark in ogenschouw genomen. Dit is een jaarlijks
terugkerend onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) naar de
transparantie van ondernemingen met betrekking tot duurzaamheid. OBT zal
haar verslag aanbieden aan het Ministerie van EZ om te laten beoordelen op
deze criteria.
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Directieverklaring

OBT wil zijn producten op een duurzame manier produceren, dat
wil zeggen met respect voor het milieu, de mens en de omgeving.
Belangrijkste uitgangspunt is het voldoen aan wet- en regelgeving
op het gebied van milieu en arbo. Tweede uitgangspunt is
continue verbetering. Dit wordt onder andere gerealiseerd
door de managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001)
en milieu (ISO 14001).

Voor u ligt het eerste duurzaamheidsverslag van OBT graﬁsche
ondernemingen. OBT is een samenwerking van de graﬁsche
ondernemingen Opmeer Drukkerij, Drukkerij De Bink en TDS
Printmaildata. Door middel van dit duurzaamheidsverslag willen we
laten zien wat er bij OBT en de drie onderliggende bedrijven aan
duurzaamheid wordt gedaan.
Als basis voor het verslag gebruiken we de richtlijn voor
duurzaamheidsverslaglegging van GRI. De GRI-richtlijn wordt
voornamelijk gebruikt voor internationale bedrijven zoals Akzo
en Shell; desondanks is deze richtlijn een goed handvat voor
de rapportage van onze duurzaamheidsaspecten.
Dit duurzaamheidsverslag is mede tot stand gekomen
in samenwerking met Syntens.

OBT is FSC-gecertiﬁceerd en adviseert zijn relaties om deze
papiersoorten in te zetten voor hun drukwerk. Certiﬁcering door
FSC biedt de garantie dat de hele weg van bos tot eindproduct
gecontroleerd wordt. Zo wordt gewaarborgd dat producten met het
FSC-keurmerk bijdragen tot dat wat ons voor ogen staat: het op
verantwoorde wijze omgaan met het beheer van bossen en daarmee
tevens met de natuur en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk
zijn. Overal op aarde verdwijnen namelijk bossen, of er wordt slecht
mee omgegaan. FSC heeft regels opgesteld voor goed bosbeheer.
In bossen waar die regels worden toegepast, wordt zorgvuldig gekapt,
met respect voor mensen, planten en dieren. Tot slot wil OBT
winstgevend zijn, teneinde zijn continuïteit te waarborgen.

Het milieu, onze kwaliteit, onze medewerkers en de omgeving om
ons heen hebben al jaren onze aandacht en zorg. We hebben dit
alleen nooit onder het woord duurzaamheid naar voren gebracht.
Mede gezien de steeds grotere belangstelling voor duurzaamheid
en het feit dat onze klanten duurzaam gaan inkopen of in ieder
geval meer duurzaamheidseisen aan ons stellen, hebben we voor
de totstandkoming van dit verslag gezorgd. Door middel van dit
verslag willen we u graag laten zien wat OBT aan deze zaken doet
en wat ons beleid hierin is.

OBT hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
Realiseren van een foutloos product en een efﬁciënte bezetting
van de drukpersen door goede afstemming en controles.
Problemen kunnen oplossen in de Ordervoorbereiding en Prepress,
onder andere door het investeren in kennis en technologie.
Flexibiliteit in capaciteit om levertijden te realiseren, onder andere
door beheersing van doorlooptijden en ﬂexibele inzet van middelen
en mensen.

De visie van ons bedrijf hebben we als volgt geformuleerd:
OBT wil producten leveren aan zijn klanten, zonder afwijkingen en
op tijd. Dit doet het door een hechte relatie te onderhouden met zijn
klanten en eventuele problemen gedurende het proces op te lossen.
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Leren van fouten en inspelen op veranderingen door voldoende overleg
en duidelijke communicatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Alle doelstellingen voor 2010 voor de verschillende aandachtsgebieden vindt u in dit jaarverslag terug.

Met behulp van een goed team aan medewerkers kunnen wij onze
producten en diensten met een beheerste en beperkte milieubelasting
leveren. OBT vindt sociale betrokkenheid en een duurzame relatie
met medewerkers net zo belangrijk als hun gezondheid en de te
verrichten fysieke werkzaamheden. Daarom wordt veel aandacht
besteed aan goede en veilige werkomstandigheden, training en
loopbaanontwikkeling van medewerkers en persoonlijke aandacht
bij ziekteverzuim.

Als laatste element van het duurzaamheidsverslag is ook het sociale
aspect van belang. Hiervoor worden al lange tijd diverse activiteiten
ontplooid; het beleid hierachter is echter nog nooit op papier gezet.
In hoofdstuk 7 – De omgeving van OBT – zullen we onze visie voor
de toekomst beschrijven en natuurlijk een overzicht geven van de
activiteiten van 2009.
Wij hopen met dit eerste duurzaamheidsverslag meer inzicht te
kunnen geven in onze organisatie, de activiteiten van 2009 en de
plannen voor de toekomst. Wij hopen daarmee via onze producten
en diensten een duurzame partner voor u te kunnen zijn. Voor het
verslag van 2009 hebben wij PricewaterhouseCoopers (PWC) gevraagd
te adviseren over de toepassing van de GRI-richtlijn om te kijken of
we de eisen voldoende hebben ingevuld en aan te geven waar we nog
kunnen verbeteren. Er heeft geen veriﬁcatie van de cijfers plaats
gevonden door PWC.

Vanuit het gecertiﬁceerde kwaliteits- en milieumanagementsysteem
worden Directiebeoordelingen uitgevoerd. In deze beoordelingen
wordt gekeken naar de voortgang en verbetering van elk systeem,
ten opzichte van de geformuleerde doelstellingen. Dit is eigenlijk
een vertaling van het functioneren van de Directie. Tijdens de
beoordeling worden jaarlijks nieuwe doelstellingen geformuleerd om
de bedrijfsvoering, de producten en de milieu-impact te verbeteren.
Arboaspecten maken nog geen deel uit van de gecertiﬁceerde
systemen, maar worden naar eigen behoefte toegevoegd. In 2008
is de RI&E volledig vernieuwd en naast de registratie van verzuim en
ongevallen is er veel aandacht voor de redenen van verzuim en de
reductie hiervan. Dit resulteert onder andere in een persoonlijke
benadering van medewerkers, waarbij ook opleiding en ontwikkeling
een belangrijke rol spelen. In 2010 zal worden gekeken naar de
toegevoegde waarde van het verder inbouwen van arboaspecten in het
managementsysteem en zullen er ook doelstellingen ten aanzien van
arboaspecten geformuleerd worden.

Tony Opmeer
Algemeen directeur
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Een duurzaamheidsverslag
Gelukkig leven we in een tijd dat we het gewoon zijn gaan vinden om
verantwoording af te leggen. Verantwoording over ons doen en laten,
over hoe wij omgaan met het milieu, over ons personeelsbeleid, over onze
doelstellingen en wat we hierin allemaal al bereikt hebben of wat we allemaal
nog willen bereiken.En dan nemen we natuurlijk geen genoegen met een mooi
briefje waarin staat dat ook wij ons best doen. Nee, dan komt er een gedegen
rapport met cijfers die controleerbaar zijn. Daarin vermelden wij met wie we
onze producten en service realiseren, wat we daarvoor nodig hebben en of we
onze doelstellingen ook halen. Op die manier legt de OBT verantwoording af
over zijn doen en laten. Transparant en eerlijk. Op een manier die recht doet
aan een modern ondernemerschap…

2

Het verslag
Alle signiﬁcante economische, milieugerelateerde en sociale
gevolgen worden in dit verslag gerapporteerd. Niet alle activiteiten
van de drie bedrijven worden uitgevoerd in het kader van de
OBT-groep. Ongeveer 50% van de orderproductie binnen de
drie bedrijven is OBT; de overige orderproductie zijn klanten van
de desbetreffende vestigingen zelf. Het zou een onvolledig beeld
geven om slechts een deel van de activiteiten te rapporteren.
Daarom worden alle activiteiten gerapporteerd, zodat een volledig
beeld wordt gegeven van de economische, milieugerelateerde en
sociale gevolgen van de activiteiten van OBT.

Het eerste duurzaamheidsverslag van OBT bv (kortweg OBT) betreft
de activiteiten van 1 januari tot en met 31 december 2009. Dit is de
eerste keer dat OBT een verslag uitbrengt. Vanwege de grote aandacht
voor duurzaamheid is besloten een duurzaamheidsverslag op te
stellen. Besloten is ervaring op te doen met het rapporteren van een
duurzaamheidsverslag conform de GRI, de internationale richtlijn voor
duurzaamheidsverslaglegging. De bedoeling is om vanaf nu jaarlijks
een duurzaamheidsverslag uit te brengen.
Het verslag betreft alle activiteiten van OBT. Dit betekent dat er
gerapporteerd wordt over alle activiteiten van Opmeer Drukkerij aan
de Kerketuinenweg te Den Haag, Drukkerij De Bink aan de
Rooseveldstraat te Leiden en TDS Printmaildata aan de Fokkerstraat
in Schiedam. Gezamenlijk vormen deze bedrijven OBT. Het kantoor is
gevestigd bij Opmeer Drukkerij in Den Haag, de productie wordt
verdeeld over de drie bedrijven. Daar waar mogelijk worden gegevens
en cijfers van OBT gerapporteerd, dus van de drie bedrijven
gezamenlijk. In de meeste gevallen zullen de drie bedrijven worden
gezien als drie aparte vestigingen, elk met hun eigen activiteiten.
Daarom zullen er in veel gevallen individuele gegevens en cijfers
gerapporteerd worden.

OBT bv
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Communicatie middelen voor de stakeholdergroepen:
Communicatie via duurzaamheidsverslag, offertes
1>
en mondeling via de verkooporganisatie.
2>
Communicatie bevoegd gezag via meldingen bij wijzigingen
activiteiten of locatie. Communicatie bedrijven op het
bedrijfsterrein via overleggen met de belangenvereniging
en duurzaamheidsverslag.
Communicatie via afdelingsoverleggen, interne nieuwsbrief
3>
en duurzaamheidsverslag.

Aangezien dit verslag een eerste oefening betreft met de GRI-richtlijn
is eerst bepaald welke onderwerpen relevant zijn voor de verschillende
stakeholdergroepen. Onder stakeholders verstaat OBT alle mensen,
groepen en organisaties waarmee OBT een (werk)relatie heeft.
Op basis van de drie ‘P’s’ is bepaald welke stakeholders OBT heeft.
De volgende stakeholders vallen onder de deﬁnitie ten aanzien van
People:
medewerkers en personeelsvertegenwoordiging
(er is geen OR en OBT is te klein voor de vakbonden en
daarom geen belangrijke stakeholder)
Planet:
omliggende bedrijven en het bevoegd gezag
(via de belangenverenigingen van de drie bedrijven).
Er zijn geen omwonenden.
Proﬁt:
klanten en leveranciers (leveranciers zijn belangrijk
t.a.v. het ketenaspect).

Vervolgens is bepaald of voor deze onderwerpen voldoende informatie
beschikbaar is om te kunnen rapporteren. De GRI geeft aan op basis
van welke onderwerpen en welk aantal verschillende onderwerpen
bepaald kan worden welk type verslag opgesteld kan worden.
Gekozen kan worden uit:
>
een klasse C-verslag (een basisverslag voor beginners);
>
een klasse B-verslag (een uitgebreider verslag voor de
verslagleggers met beperkte ervaring);
>
een klasse A-verslag (een uitgebreid verslag waarin alle
GRI-criteria worden gerapporteerd voor de ervaren
verslagleggers).

Globaal zijn per groep de volgende onderwerpen relevant:
(potentiële) klanten: informatie over het bedrijf, de producten,
1>
kwaliteits- en milieuaspecten en de wijze waarop voldaan wordt
aan de criteria voor duurzaam inkopen;
derden geïnteresseerden: dit is het bevoegde gezag (gemeente
2>
Den Haag, gemeente Leiden en gemeente Schiedam) voor de
Wet milieubeheer (milieugegevens zijn relevant) en bedrijven
op het bedrijfsterrein (informatie over incidenten);
3>
medewerkers: arbeidsomstandigheden, milieukengetallen
en investeringen die invloed hebben op het werk en de
arbeidsomstandigheden.
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De Directie van OBT heeft na het schrijven van het verslag kunnen
concluderen dat zij goed op weg is met het invullen van
duurzaamheidscriteria, maar dat er voor de toekomst nog veel is
om aan te werken. Vooral de beoordeling van duurzaamheidscriteria
in de keten is een belangrijk aspect om aan te werken, waarbij
gekeken wordt naar leveranciers. Voor papier wordt bijna volledig
gebruikgemaakt van FSC of PEFC (een vergelijkbaar keurmerk
als FSC). Voor overige producten en diensten zijn de
duurzaamheidsaspecten niet altijd goed te achterhalen.
Gekeken zal worden hoe dit te verbeteren is.

Het overzicht van onderwerpen (soort en aantal) gaf aan dat er een
duurzaamheidsverslag klasse C opgesteld kon worden. Door middel
van het verslag zullen de stakeholders jaarlijks worden geïnformeerd
over de duurzaamheidsaspecten van OBT. Gedurende het jaar kunnen
speciﬁeke onderwerpen met de stakeholders worden gecommuniceerd.
Doel van het rapport is aan klanten en eventueel derden
geïnteresseerden inzicht geven in de organisatie en
duurzaamheidsactiviteiten van OBT. Ook zal het verslag gebruikt
worden bij de interne communicatie om de medewerkers te
informeren. Het conceptverslag is beoordeeld en goedgekeurd in het
Directieoverleg OBT op 23 maart 2010. De inhoud van het verslag
is vervolgens in de bedrijven met de medewerkers besproken om te
beoordelen of informatie relevant voor de werknemers, in het verslag
is opgenomen. Gekozen is om in dit verslag de nadruk te leggen op
milieuaspecten, klanteisen met betrekking tot duurzaamheid en de
sociale aspecten van de organisatie; hoe zit de organisatie in elkaar
en wat doen we voor onze medewerkers. Deze keuze is gemaakt
omdat de milieu-impact van de organisatie relatief groot is en de
medewerkers een belangrijk onderdeel van de organisatie vormen.
Voor de milieucijfers is gebruikgemaakt van de milieubarometer die
door alle drie vestigingen wordt gebruikt. De milieubarometer maakt
het mogelijk op een eenvoudige manier cijfers met elkaar te
vergelijken. Tevens zijn gegevens uit veiligheidsbladen van
leveranciers gebruikt. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de eisen
van GRI voor wat betreft de gegevensverzameling.

De informatie in het verslag is nog niet eerder door OBT
gecommuniceerd, dus is er geen noodzaak tot herformulering
van de betreffende informatie.
Indien er vragen zijn over het verslag of over de organisatie, dan kunt
u zich wenden tot Tony Opmeer, algemeen directeur van OBT.

Er is besloten de cijfers in het verslag niet extern te laten veriﬁëren.
Wel is er besloten PriceWaterhouseCoopers (PWC) te laten adviseren
over de toepassing van de GRI-eisen. PWC heeft gekeken naar de
volledigheid van het verslag en de invulling van de GRI-eisen.

OBT bv
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2.1 Leeswijzer
Dit duurzaamheidsverslag of triple-P- (people-planet-proﬁt) verslag is
zo opgebouwd dat de verschillende stakeholders snel de voor hen
relevante informatie kunnen vinden. Hieronder een korte toelichting
op de inhoud:
Hoofdstuk 1 Directieverklaring; hierin wordt kort iets over het beleid
van de organisatie gezegd. De Directieverklaring voldoet
aan de eisen die door GRI hieraan worden gesteld.
Hoofdstuk 2 Geeft een korte toelichting op het
duurzaamheidsverslag.
Hoofdstuk 3 Geeft een toelichting op de organisatie, de processen
en producten.
Hoofdstuk 4 Geeft informatie over het personeel (P&O-beleid,
samenstelling personeelsbestand, opleiding,
ziekteverzuim e.d.).
Hoofdstuk 5 Beschrijft de voor de klant relevante zaken, zoals het
kwaliteitsbeleid, klantentevredenheid en hoe wordt
voldaan aan de eisen voor duurzaam inkopen.
Hoofdstuk 6 Geeft inzicht in het milieubeleid en de milieucijfers.
Hoofdstuk 7 Beschrijft het beleid en de inspanningen voor de
omgeving.
Een samenvatting van de ﬁnanciële gegevens zoals deze gerapporteerd
moeten worden volgens GRI zijn opgenomen in bijlage 1 (pagina 50).
Een volledig overzicht is door OBT bv in een ﬁnancieel jaarverslag
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag en daar ook
in te zien. Voor overige informatie kunt u terecht bij Tony Opmeer
(tony@opmeerbv.nl).
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De OBT, een vreemde eend
Soms is het lastig uit te leggen wie wij zijn. Wie of wat is nu precies de OBT?
Uiteindelijk is het heel eenvoudig. Drie middelgrote drukkerijen in het westen
van Nederland hebben alweer zo’n vijftien jaar geleden een besluit genomen
tot samenwerking. Het bedenken van zoiets kost heel wat minder tijd dan het
uitwerken van een werkbaar plan.
Het eerste dat je nodig hebt is vertrouwen in elkaar. Heel veel vertrouwen
en dan veel meer dan op het eerste gezicht nodig lijkt. Op alle gebied moet
die samenwerking immers handen en voeten krijgen. Van gezamenlijk de
benodigde certiﬁcaten halen, samen inkopen, hoe gaan we orders met elkaar
verdelen enz. In de afgelopen drie decennia hebben wij bewezen geen
eendagsvlieg te zijn. Dat kost zeker heel veel inspanning, maar alle drie hebben
we ervaren dat het plezier en de voordelen van samenwerking, die van de
inspanning verre overtreffen. U leest die voordelen vast met groot gemak
tussen de regels van dit verslag door…

3
3.1

De organisatie

Geschiedenis

3.2

OBT is een besloten vennootschap waarvan de drie samenwerkende
bedrijven aandeelhouder zijn. De samenwerkende bedrijven zijn:
Opmeer Drukkerij bv te Den Haag
Drukkerij De Bink bv te Leiden
TDS Printmaildata bv te Schiedam.

Het bedrijf is in eigendom van de drie onderliggende drukkerijen:
Opmeer Drukkerij, De Bink en TDS Printmaildata.
Algemeen directeur is Tony Opmeer. De directeuren van de drie
bedrijven voeren als verantwoordelijke personen van de drie
bedrijven het overleg met de algemeen directeur.
De algemeen directeur is het OBT-aanspreekpunt, maar heeft als
directeur van Opmeer Drukkerij evenveel stemrecht als de directie
van de andere twee bedrijven. OBT heeft niemand in dienst, dus is
er ook geen ﬁnanciële vergoeding gebaseerd op functioneren.
OBT verzorgt offertes en inschrijvingen voor Europese aanbestedingen
of soortgelijke aanvragen. Ook wordt de facturatie van verkregen
projecten door OBT verzorgd. Ordertechnische zaken, zoals de
uitvoering van de opdrachten, worden door een of meerdere van
de drie bedrijven uitgevoerd. Verdeling van opdrachten gebeurt onder
andere op basis van de locatie van de klant, eigenschappen van
de klant en het omzetverschil in OBT-orders tussen de drie bedrijven.
Elke klant krijgt één aanspreekpunt toegewezen.

OBT staat voor een marktgerichte strategische alliantie tussen drie
elk op zich succesvolle graﬁsche ondernemingen. Doelstelling is door
bundeling van krachten en specialismen grote tot zeer grote
opdrachtgevers op het gebied van graﬁmedia de zekerheid en de
continuïteit te kunnen bieden om aan alle eisen en wensen te kunnen
voldoen.
OBT bestaat sinds 1996. De drie onderliggende bedrijven bestaan
echter al veel langer. Drukkerij De Bink bestaat sinds 1882 en mag
sinds 2007 het predicaat Hoﬂeverancier voeren. Opmeer Drukkerij
is in 1969 opgericht; TDS Printmaildata is het jongste bedrijf van
de drie en bestaat sinds 1988.
Er zijn geen organisatorische wijzigingen of onderscheidingen geweest
in 2009.

OBT bv

De organisatiestructuur van OBT

14

Bij OBT werken in totaal
De verdeling is als volgt:
Opmeer Drukkerij: 58
De Bink:
54
TDS:
73

185 mensen (5 meer dan in 2008).

3.3

mensen
mensen
mensen

In deze paragraaf worden kort de verschillende activiteiten en
processen van OBT beschreven om een beeld te geven van de drie
bedrijven die gezamenlijk OBT vormen en zo beter de inhoud van
het duurzaamheidsverslag te begrijpen. De duurzaamheidsaspecten
worden in de verschillende hoofdstukken beschreven.

Meer informatie over het personeel van OBT is te vinden in
hoofdstuk 4. Bij de onderliggende bedrijven is geen ondernemingsraad
of personeelsvertegenwoordiging aanwezig. Via regelmatig afdelingsoverleg en functioneringsgesprekken wordt met het personeel
overlegd. Via dit overleg of rechtstreeks geeft het personeel feedback.
Het beleid van de organisatie wordt beschreven in hoofdstuk 1 van dit
verslag: de Directieverklaring.

Processen en milieuaspecten

Kantoor
Op kantoor vinden alle voorbereidingen voor een order plaats
(Verkoop en Ordervoorbereiding) en de ondersteuning (Administratie,
Secretariaat en Boekhouding).
De ordervoorbereiders houden de voortgang van de order in de gaten
vanaf het moment dat de opdracht van de afdeling Verkoop
binnenkomt tot en met het transport van het gereed product.
De Ordervoorbereiding zorgt voor de juiste planning van de order
in het productieproces om de afgesproken levertijden te kunnen
realiseren.

OBT is via de drie bedrijven lid van de volgende organisaties:
> KVGO (Koninklijk Verbond van Graﬁsche Ondernemingen);
> CMBO (kennisvereniging op het gebied van de technologie van
de communicatiemedia).

Prepress
De afdeling Prepress verzorgt het deel van de order van ontwerp tot
het ontwikkelen van de drukplaten. Afhankelijk van de opdracht wordt
in overleg met de klant een ontwerp gemaakt, of wordt het door
de klant aangeleverde ontwerp gecontroleerd en gereedgemaakt voor
het drukproces. Als de drukproeven door de klant zijn goedgekeurd,
worden de drukplaten door de afdeling DTP gemaakt waarmee
de drukkers aan het werk kunnen.

De bedrijven zijn daarnaast zelf lid van lokale belangen- en
ondernemersverenigingen.
Een overzicht is opgenomen in hoofdstuk 7.
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>

Naast het werk voor de Drukkerij worden op de Prepress voor klanten
ook websites ontwikkeld.

>
Drukkerij
In de Drukkerij wordt het drukproces uitgevoerd. Hiervoor heeft
OBT verschillende drukvormen beschikbaar:
> offsetdrukken: door middel van inkt en (vocht)water wordt een
afdruk van de drukplaat op een vel papier gezet (vellenoffset);
> foliedruk: door middel van een foliestempel kan drukwerk worden
voorzien van zilverkleurige, goudkleurige of andere metallic folies;
> pregen: door middel van een matrijs kan een reliëfstempel in het
drukwerk worden aangebracht;
> digitaal: voor kleine of gepersonaliseerde oplagen kan digitaal
worden gedrukt.

>
>

Magazijn en Expeditie
Het Magazijn en Expeditie zorgen voor de verpakking en verzending
van het gereed product. Ook is er de mogelijkheid uw product
op voorraad te houden bij OBT en op afroep uw product geleverd
te krijgen.

Binderij
In de Binderij vinden tal van nabewerkingsmethoden plaats.
Binnen OBT worden deze zelf uitgevoerd en slechts een aantal
specialistische bewerkingen worden uitbesteed.
De volgende afwerkingsmethoden zijn binnen OBT beschikbaar:
> snijden en stansen: voor het schoonsnijden van het drukwerk of
het uitstansen van een vorm;
> vouwen: hier wordt het product op de juiste wijze gevouwen;
> hechten: hechten gebeurt op een vergaarmachine waarbij de
diverse pagina’s van een brochure kunnen worden samengevoegd
tot een brochure;

OBT bv

lamineren: het aanbrengen van een matte of glanzende
lamineerlaag;
verpakken poststukken: door middel van de mailwrapper kan
drukwerk met een adreslabel worden verpakt in folie (sealen),
klaar voor verzending;
adresseren: het printen van adressen voor een verzending
op adresdragers of op enveloppen;
en verder onder andere nog: nieten, boren, rillen, couverteren,
wire-o, hologrammen.
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3.4

Klanten en producten

OBT werkt voor zeer uiteenlopende Nederlandse opdrachtgevers.
Specialiteit van OBT zijn opdrachten verkregen via Europese
aanbestedingen. Hierdoor is de (semi)overheid een grote klantengroep.
De orderpakketten van OBT kenmerken zich door hun grootte;
goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor de vereiste
productiecapaciteit en ﬂexibiliteit. Eenmalige opdrachten worden
in beginsel niet door OBT aangenomen, maar door de individuele
bedrijven. Alle productie vindt in Nederland plaats bij de
OBT partners.
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De mensen
Het is alweer heel lang geleden dat je, zo van school, kwam werken bij een graﬁsch bedrijf
als bijvoorbeeld handzetter. Je kreeg er een opleiding en na een werkzaam leven van zo’n
dikke veertig jaar ging je ook weer als handzetter met pensioen.
Eigenlijk is de ontwikkeling vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst eeuwenlang bijna
onveranderd gebleven. De laatste vijftig jaar echter heeft de techniek behoorlijk huis
gehouden in alles wat graﬁsch is. Het eerzame vak van letterzetter is geheel overgenomen
door een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma en ook dat van de enigszins kunstzinnige
lithograaf is door Apple bijna helemaal de nek omgedraaid. Dit houdt in dat graﬁsche
medewerkers hebben moeten omschakelen van een leven lang werken naar een leven
lang leren. Telkens weer immers hebben wij onze mensen nodig op telkens weer een
andere plek dan wat ze de jaren daarvoor deden. Wij maken er dan ook werk van onze
medewerkers steeds weer te voorzien van een goede en degelijke opleiding en training.
Dat is ons een zorg. Net zoals de werkomstandigheden en ieders gezondheid ons een
dagelijkse zorg zijn…

4

De medewerkers (people)

Alle in dit hoofdstuk gerapporteerde gegevens betreffen de drie
OBT-bedrijven. OBT als organisatie heeft geen personeel in dienst.

4.1

Personeelsbeleid

Het arbobeleid van OBT kenmerkt zich door het creëren van optimale
werkomstandigheden waarin werknemers op een gezonde en veilige
manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Persoonlijke ontwikkeling en competentie zijn belangrijke onderdelen
van het arbobeleid. De Directie van OBT realiseert zich dat de
werkdruk vanwege het soort orders en de omvang van de
orderportefeuille relatief hoog is. Optimale werkomstandigheden,
zoals een goede werkplek, voldoende opleiding en aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling, helpen om met de werkdruk om te gaan
en hebben een positief effect op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van de werknemers.
Afspraken met medewerkers zijn vastgelegd in de Graﬁmedia
CAO (geldig tot 31 januari 2010), de individuele contracten en
het bedrijfsreglement. In het bedrijfsreglement zijn onder andere
afspraken vastgelegd ten aanzien van betalingen (salaris, overwerk
e.d.), ziekteverzuim, algemene regels ten aanzien van het pand
en de werkzaamheden en een toelichting op de BHV-organisatie.
Het ontruimingsplan is als bijlage een zelfstandig onderdeel van
het bedrijfsreglement. Elk bedrijf heeft zijn eigen reglement en
ontruimingsplan.

Opzegtermijnen zijn geregeld in de CAO. OBT en de drie bedrijven
beschikken niet over een arbocommissie of OR. De medewerkers
hebben aangegeven dit niet belangrijk te vinden. Communicatie
vindt plaats via regelmatig afdelingsoverleg en in
de functioneringsgesprekken. Ook kunnen de medewerkers
rechtstreeks bij de Directie of de vertrouwenspersoon van het
betreffende bedrijf terecht. Er zijn (bij de vertrouwenspersoon)
geen incidenten mbt discriminatie gemeld.

4.2

Samenstelling personeelsbestand

Bij OBT werken 185 medewerkers (stand per 31 december 2009).
De verhouding man-vrouw is 145-40. Er wordt door veertien
medewerkers parttime gewerkt, variërend tussen de 24 en 32 uur.
In de CAO is vastgelegd dat zowel 36, 38 als 40 uur wordt gezien
als fulltime.

> Verdeling aantal medewerkers (fulltime-parttime en man-vrouw) per afdeling
Functies

Omvang

Werkvorm

Geslacht

Opmeer

De Bink

TDS

Fulltime

Parttime

Man

Vrouw

Directie

3

3

3

9

-

9

-

Verkoop Binnendienst

12

5

8

21

4

17

8

Verkoop Buitendienst

3

4

6

11

2

10

3

Productieleiders

3

3

1

7

-

7

-

Vormgevers

0

1

1

2

-

2

-

Dtp’ers/ICT’ers (excl. oproepkrachten)

10

8

8

23

3

19

7

Drukkers

9

8

12

28

1

29

-

Foliedrukkers

0

4

0

3

Print/digitaal drukken

2

1

4

7

1
0

4
7

-

Fulﬁlment *

0

10

12

14

8

14

8

Afwerkers

9

5 oproepkrachten

9

18

5

18

5

Chauffeurs

2

1

3

6

-

6

0

Administratie/Secr.

5

1

6

7

5

3

9

Totaal

58

54

73

156

29

145

40

* Fulﬁlment is onderdeel van afwerking. Dit zijn handmatige werkzaamheden zoals vouwen, verzamelen, brieven insteken, mailings maken, lijmen, et cetera.
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De 185 medewerkers van OBT zijn qua leeftijd als volgt verdeeld:
15 – 30 jaar 42
30 – 45 jaar 66
45 – 65 jaar 77

Het personeelsverloop in 2009 was beperkt.
Bij Opmeer is het aantal medewerkers gelijk gebleven. Er zijn zes
medewerkers in dienst en zes uit dienst. Van drie medewerkers
is vanwege onvoldoende functioneren het contract niet verlengd,
een medewerker werkte projectmatig en een is met de VUT gegaan.
De laatste medewerker is naar een ander bedrijf overgestapt.

De vertrokken medewerkers zijn qua leeftijd als volgt verdeeld:
15 – 30 jaar 8
30 – 45 jaar 10
45 – 65 jaar 5

Bij De Bink zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen.
Een verkoper binnendienst en een verkoper buitendienst als
vervanging van vertrokken medewerkers. Drie medewerkers
vertrokken, een medewerker van kantoor is met pensioen gegaan,
een verkoper buitendienst voor zichzelf begonnen en een verkoper
binnendienst die elders een andere baan heeft genomen.
Bij TDS is het aantal personeelsleden gelijk gebleven. Wel zijn er
14 medewerkers vervangen door 14 nieuwe. Van 12 medewerkers
werd om verschillende redenen het (tijdelijke)contract niet verlengd.
1 medewerker is overleden en 1 medewerker is in gezamenlijk overleg
ontslagen. Deze wijzigingen hebben onder andere temaken met de
invoering van Multipress, het reorganiseren van de administratie en
het reduceren van de capaciteit op de prepress en drukkerij.
Het aantrekken van 14 medewerkers is gebeurd als gevolg van de
overname van een bedrijf, de uitbreiding van de afdeling Afwerking en
expeditie en de afdeling Data en het aannemen van medewerkers voor
een tijdelijk project.

OBT bv
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4.3

Ontwikkeling kennis en vaardigheden

In 2009 is in totaal 494 dagen aan opleiding besteed door
159 medewerkers.

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden is erg belangrijk.
Niet alleen voor de kwaliteit van de producten en diensten, maar ook
voor de ontwikkeling en tevredenheid van de medewerkers.
Tijdens de functioneringsgesprekken met medewerkers is naast
prestatie ook (kennis)ontwikkeling een vast onderdeel van het gesprek
(competentiemanagement). Op basis van het gesprek, technische
ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de organisatie wordt bepaald
welke opleidingen gewenst zijn.
Ten aanzien van opleiding is het beleid dat alle opleidingen die
iemand nodig heeft voor het uitvoeren van de functie kunnen worden
gevolgd. Zeker omdat er regelmatig wordt geïnvesteerd in
automatisering en nieuwe technieken is regelmatig bijscholing
noodzakelijk. De passende opleidingen worden dan door de
medewerkers gevolgd. Daarnaast is het een eis dat de medewerkers
zich blijven bijscholen op product- en procesgebied.

Opleidingen
Bedrijf

Aantal
dagen

Aantal
medewerkers

Gemiddeld
aantal dagen
per opleiding

Gemiddeld aantal
trainingsdagen
per medewerker

Opmeer

136

52

2,6

2,3

De Bink

98,5

55

6,2

1,8

TDS

260

52

5,0

3,6

Trainingen gekoppeld aan nieuwe apparatuur worden bij de bedrijven
zelf gegeven. In die gevallen komt de leverancier de medewerkers
trainen. De kosten hiervoor zijn verwerkt in de kosten voor aanschaf
van apparatuur. Hierdoor is het niet mogelijk om aan te geven voor
welk bedrag in opleidingen is geïnvesteerd.
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4.4

Ziekteverzuim en ongevallen

Bedrijf

Ziekteverzuim 2009
(en verzuim 2008)

Gemiddeld aantal dagen ziek
per persoon

Opmeer

3,74% (was 4,9%)

9,7 (was 12,7)

De Bink

0,93% (was 0,9%)

6,4 (was 6,1)

TDS

3,47% (was 4,5%)

14,5 (was 9,3)

De werkzaamheden bij OBT zijn niet gevaarlijk. Drukkers die te
lang in aanraking zijn met isopropylalcohol (IPA) hebben op termijn
kans om OPS (organisch psychosyndroom of schildersziekte) op te
lopen. Om de emissie en het gebruik van IPA te reduceren, worden
diverse maatregelen genomen. Bij Opmeer is al in 1995 overgestapt
op een centraal vochtwatersysteem. Hierdoor werd de emissie van
IPA gereduceerd en kon ook het percentage IPA in het systeem de
laatste jaren fors worden gereduceerd. Bij De Bink en TDS draait een
deel van de persen IPA-vrij en zijn maatregelen genomen om emissie
van IPA tegen te gaan. IPA vormt derhalve geen gevaar voor
medewerkers. Er is daarom geen noodzaak tot het opzetten van een
risicobeheersingsprogramma ernstige ziekten.

Het verzuimpercentage van OBT ligt op 2,7 (dit was 3,4% in 2008).
Hierbij zijn de langdurige ziektegevallen meegenomen. Als het aantal
langdurig zieken (allemaal niet-arbeidsgerelateerde ziekten) niet
wordt meegenomen, dan ligt het verzuimpercentage een stuk lager.
De registratie van ziekteverzuim wordt bijgehouden door de
medewerker P&O of de preventiemedewerker. Van elk verzuimgeval
wordt beoordeeld of de oorzaak mogelijk een relatie met het werk
heeft. De afspraak is dat in die gevallen waarbij arbeidgerelateerd
verzuim wordt vermoed, de bedrijfsarts wordt ingeschakeld om dit
vermoeden te onderzoeken. Het verzuim in 2009 heeft geen relatie
met het werk.

Om risico’s en ziekteverzuim te reduceren en de gezondheid te
verbeteren zijn bij OBT de afgelopen jaren diverse maatregelen
genomen:
> gehoorbescherming: alle medewerkers aan machines hebben
autoplastieken;
> OPS: geen gebruik van vluchtige stoffen (m.u.v. IPA);
> OPS: automatische wasinrichtingen op alle persen;
> gezondheid: rookverbod sinds 2006;
> gezondheid: stimuleren om te stoppen en mogelijkheid tot volgen
van cursus ‘Stoppen met roken’;
> ziekteverzuim: actieve betrokkenheid bij ziekmelding;
> gezondheid: ﬁetsplan;
> werkplek: interne verbouwing Binderij Opmeer ten behoeve van
betere en overzichtelijke werkplekken voor medewerkers (door
betere plekken en overzicht minder fouten, minder stropkosten
en hopelijk minder verzuim; gerealiseerd in 2008);
> gezondheid: gratis fysiotherapie;
> gezondheid: tilcursussen voor Binderij en Drukkerij (De Bink);
> gezondheid: cursus Voorkomen van RSI (De Bink).

Aangezien er geen verzuimpercentages van de graﬁsche industrie
bekend zijn, is er geen vergelijking te maken. Het ziekteverzuim in de
industrie is volgens cijfers van het CBS in 2009 5,1% (gegevens over
drie kwartalen, gegevens van het laatste kwartaal nog niet bekend).
Het CBS rekent hierbij langdurig zieken tot één jaar verzuim mee in
het verzuimpercentage.

OBT bv
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4.5

Ongevallen of bijna-ongevallen in 2009
Bij De Bink heeft een drukker een vinger tussen de pers gekregen.
Dit is een ongeval zonder verzuim. Er zijn maatregelen genomen
om herhaling te voorkomen.

Voorbeeld project voor medewerkers

Verbeteren werkplekken Prepress Opmeer
Doelstelling: Betere werkplekken en terugdringen ziekteverzuim en fouten

Bij TDS en Opmeer hebben geen ongevallen of bijna-ongevallen
plaatsgevonden.

Om de werksituatie van de medewerkers Prepress te verbeteren is er een
interne verbouwing gerealiseerd. Hierbij zijn de werkplekken aangepast,

In 2009 hebben zich geen discriminatie-incidenten voorgedaan.

zowel qua meubilair als opstelling. Doelstelling is de werkhouding en het
werkplezier te vergroten en een logischere indeling te maken wat betreft

De Arbeidsinspectie heeft geen controles uitgevoerd bij de bedrijven.

werkplekken om fouten te voorkomen. Door de andere indeling is de Prepress
overzichtelijker en door andere verlichting beter verlicht. De werkplekken zijn
afgestemd op de lengte en taken van de speciﬁeke medewerker.
De medewerkers vinden de nieuwe Prepress overzichtelijker, helderder en
prettiger werken. Op de langere termijn kan pas vastgesteld worden of er
minder fouten worden gemaakt en of het ziekteverzuim omlaaggaat.
Tijdsduur: Binnen één maand gerealiseerd
Resultaat project: Prettiger werkomgeving voor medewerkers Prepress
Doelgroep: Medewerkers Prepress

25

OBT bv

26

Onze wereld is gekrompen
Met de komst van het wereldwijde internet is de aarde een behoorlijk stuk
kleiner geworden. Elk denkbaar plekje van onze aardbol is inmiddels in kaart
gebracht en is thuis via Google Earth of Maps te bekijken. Je hoeft er niet eens
meer de deur voor uit om op je eigen pc pijnlijk duidelijk te krijgen wat onze
wereld te lijden heeft van de aanwezigheid van de menselijke soort.
Via de satelliet is zo ook de ontbossing van de regenwouden te zien en er
lijkt bijna geen rem op. Toch kunnen we wat doen. Om te beginnen geen hout
meer gebruiken voor de productie van papier dat niet voorzien is van een
FSC-keurmerk. De OBT is daarom dan ook FSC-gecertiﬁceerd. Maar er is heel
veel meer te doen. Op de volgende pagina’s leggen wij uit wat ons daarbij zoal
voor ogen staat…
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5
5.1

De milieu (planet)

Milieubeleid en doelstellingen
(inclusief investeringen)

training van nieuw personeel en functioneringsgesprekken.
Tijdens interne audits wordt de werking en naleving van het
milieumanagementsysteem beoordeeld.

OBT is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid
voor de leefomgeving en de mogelijke risico’s voor het milieu, die
verbonden zijn aan zijn productieactiviteiten. De Directie van OBT
zal zich inspannen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Vanuit het milieumanagementsysteem wordt zorg gedragen voor:
> beperking van de hoeveelheid chemisch en bedrijfsafval;
> zorgvuldige scheiding en afvoer van het afval;
> zo groot mogelijk hergebruik van de gebruikte hulp- en
grondstoffen;
> voorkoming respectievelijk minimalisatie van milieuemissies
naar bodem, water en lucht;
> reductie van het energieverbruik.
Jaarlijks worden doelstellingen geformuleerd om de milieuprestatie
nog verder te verbeteren.

Voldoen aan wet- en regelgeving en het nakomen van de afspraken
uit de Milieubeleidsovereenkomst (MBO) graﬁsche industrie
en verpakkingsdrukkerijen is daarvoor de minimale eis.
Alle doelstellingen uit de MBO zijn inmiddels uitgevoerd.
Om een continue verbetering van de milieuprestatie te realiseren
is bij de bedrijven een milieumanagementsysteem ingevoerd.
Alle bedrijven binnen de OBT-groep zijn gecertiﬁceerd voor
ISO 14001. Het milieumanagementsysteem richt zich op de
beheersing en vermindering van milieueffecten van het proces.
Om klanten ook de keuze te geven om voor een milieubewuste
grondstof (papier) te kiezen, is de OBT-groep gecertiﬁceerd voor FSC.
Het FSC-certiﬁcaat staat garant voor hout uit duurzaam beheerde
bossen en wordt pas verkregen indien de gehele productieketen
(van bosbouwer tot papierfabrikant, groothandel en drukkerij) voldoet
aan de door FSC gestelde eisen.

De Directie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het
milieubeleid. Zij zal ten behoeve van de uitvoering van dit beleid
middelen reserveren. Daarnaast zal de Directie jaarlijks de uitvoering
van de vastgestelde milieudoelstellingen toetsen. Daar waar
milieuaspecten raken aan arbo- en/of kwaliteitsaspecten, zullen de te
nemen maatregelen zoveel mogelijk worden geïntegreerd.
Voor alle drie vestigingen zijn doelstellingen geformuleerd.
Deze hebben zoveel mogelijk betrekking op de bovengenoemde
aandachtspunten. De doelstellingen zijn opgenomen in bijlage 3.

Door invoering van het milieumanagementsysteem is milieu een
integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering.
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de afspraken en eisen
ten aanzien van omgang met gevaarlijke stoffen en beheersen
en verminderen milieueffecten. Milieu is een vast onderdeel bij
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5.2

Milieuaspecten en milieukengetallen

Kengetal kg gevaarlijk afval per 1000 kg drukwerk
12

De absolute milieuregistraties zoals weergegeven in bijlage 2 geven
geen goed beeld van de effecten op het milieu bij stijging of daling
van de productie. De kengetallen zijn gebaseerd op de
productieomvang (in kg drukwerk). Er zijn kengetallen geformuleerd
voor elektriciteit, gevaarlijk afval, water- en gasgebruik.

12,57

11,94

10
9,40
8
6
4

NB. De kengetallen zijn uitgerekend op basis van de ingekochte
hoeveelheid papier. Hiervan is de hoeveelheid papier als afval
(zoals gerapporteerd in de barometer) afgetrokken.
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5.3

Kengetal gasverbruik per 1000 kg drukwerk (in m3)
50

45,84

Overige milieuregistraties

Overzicht gereden kilometers zakelijk (personen- en goederenvervoer)

40
33,32
30

Bedrijf

30,55

Opmeer

20
De Bink

10
0

TDS
2007

2008

2009
Totaal

Toelichting kengetallen:
Voor alle kengetallen geldt dat deze voor het tweede jaar achter elkaar
per 1000 kg product verder zijn afgenomen. Dit betekent dat OBT de
milieubelasting heeft kunnen reduceren en dat er een efﬁciëntieslag
is gerealiseerd. Het beleid van de Directie voor het efﬁciënt
produceren en bewust met energie om te gaan lijkt effect te hebben.
OBT zal in 2010 door middel van nieuwe doelstellingen en
maatregelen proberen de effecten op het milieu nog verder
te reduceren.
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Vervoersmiddel

Km 2008

Km 2009

Personenwagens

112.210

151.655

Vracht-/ bestelwagens

126.582

186.679
160.993

Personenwagens

144.972

Vracht-/ bestelwagens

92.922

120.565

Personenwagens

128.397

156.000

Vracht-/ bestelwagens

0

114.120

605.083

890.012

Het aantal zakelijke kilometers van personen (onder andere
klantbezoeken) is ingeschat. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal
kilometers gereden met leaseauto’s. Hiervan wordt het woonwerkverkeer en een gemiddeld privégebruik afgetrokken.
Het totale vervoer is met bijna 285.000 km toegenomen.
Een groot deel van deze toename wordt veroorzaakt door het vervoer
van goederen door TDS omdat TDS het vervoer in eigen beheer is gaan
uitvoeren in plaats van uitbesteden. Bij Opmeer is het verkoopteam
met 1 persoon gegroeid en zijn de afstanden tot de klant toegenomen
door klanten in Nijmegen, Almere en Friesland. Bij De Bink wordt het
transport minder uitbesteed, waardoor er een betere benutting is van
eigen vervoer. Ook brengt de verkoop buitendienst zelf kleine
pakkertjes als dit op de route ligt.
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Alle bedrijven blijven bezig met het vernieuwen van het wagenpark
om emissies te beperken. Bij Opmeer en TDS zijn in 2009 nieuwe
wagens geleverd voor het vervoer van goederen. Deze zullen voorzien
zijn van een EEV-motor en/of roetﬁlter, afhankelijk van de
beschikbaarheid hiervan voor het type auto.

OBT en duurzaam inkopen

Door de overheid is een programma gestart om duurzaam in te kopen.
De overheden hebben zichzelf duidelijke doelen gesteld: de
rijksoverheid wil in 2010 voor 100% duurzaam inkopen.
De gemeenten streven naar 75% in 2010 en 100% in 2015.
Provincies en waterschappen hebben minimaal 50% in 2010 als doel
gesteld. Om het duurzaam inkopen concreet te maken, zijn er voor
diverse productgroepen criteria opgesteld. Zo zijn er ook criteria voor
het duurzaam inkopen van drukwerk. Deze criteria worden vooralsnog
door overheden gebruikt, maar de verwachting is dat dit handvat ook
door bedrijven en derden gebruikt zal gaan worden.
De criteria voor duurzaam drukwerk zijn door SenterNovem opgesteld
en op 28 juli 2009 deﬁnitief vastgesteld. In de criteria voor drukwerk
zijn een aantal aspecten meegenomen. OBT voldoet aan de aspecten
uit de criteria, waardoor het zonder problemen aan overheden kan
blijven leveren. Hieronder worden de belangrijkste aspecten waaraan
in de criteria bewust wel of geen aandacht is besteed kort toegelicht
en een toelichting gegeven voor OBT.

De cijfers met betrekking tot woon-werkverkeer zijn te vinden in
bijlage 2.
Ozonlaagaantastende stoffen
Emissie van ozonlaagaantastende stoffen vindt alleen plaats bij
lekkage van ozonlaagaantastende stoffen uit koelmachines.
De koelmachines zijn in onderhoud bij STEK-erkende bedrijven.
Bij de installaties zijn logboeken aanwezig waarin wordt
geregistreerd hoeveel koelmiddel er is bijgevuld als gevolg van
lekkage. Bij Opmeer is geen koelmiddel bijgevuld, want er is geen
lekkage geweest. Bij de Bink is 4 kg koelmiddel R22 bijgevuld als
gevolg van een lekkage van de airco-installatie, bij TDS is 1 kg
koelmiddel 134A bijgevuld door een defect aan een pomp.
Er zijn maatregelen genomen om een nieuwe lekkage te voorkomen.
Milieuboetes
In 2009, of in de jaren daarvoor, hebben OBT of de drie
achterliggende bedrijven nog nooit een milieuboete ontvangen.
Als onderdeel van ISO 14001 doen de bedrijven hun best om weten regelgeving na te leven en milieueffecten te reduceren.
In dat kader past het niet als het bedrijf een milieuboete zou krijgen.
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mogelijk maar nog beperkt beschikbaar is, is in de
duurzaamheidscriteria geen eis ten aanzien van IPA-vrij drukken
opgenomen. Aangezien de graﬁmediabranche in een convenant met
de overheid (de Milieubeleidsovereenkomst of MBO) sinds 1993
de emissie van IPA voor meer dan 50% heeft gereduceerd, zijn ook
hier geen eisen aan gesteld in de duurzaamheidscriteria.

Papier: de criteria voor de productgroep papier zijn op 28 juli 2009
gepubliceerd. Voor OBT geldt dat het klanten stimuleert om gebruik
te maken van FSC-papier om daarmee de invloed op het milieu
te verkleinen. Ook papier met het EU Ecolabel of Nordic Swan voldoen
aan de criteria voor duurzaam inkopen van papier. OBT zal voor de
verschillende papiersoorten aan de leverancier een verklaring vragen
in hoeverre het product aan de criteria voldoet. Voor FSC zie ook
hieronder bij sociale aspecten en paragraaf 6.1.

Bij OBT ligt het percentage IPA maximaal op 4. Wettelijk gezien is
de IPA-concentratie 8%; in de duurzaamheidscriteria wordt een
percentage van 5 gevraagd voor vellenoffset. Op een aantal drukpersen
wordt op dit moment alcoholvrij geproduceerd, een aantal andere
persen werken met een percentage lager dan 4. Alcoholvrij drukken
blijft een aandachtspunt bij het aanschaffen van nieuwe drukpersen.
Bij Opmeer Drukkerij wordt als een van de weinige drukkerijen in
Nederland gewerkt met een centraal vochtwatersysteem. Voordeel van
het systeem is dat centraal de concentratie IPA wordt bijgehouden,
de verdamping minder is en door een ingenieus ﬁltersysteem het
vochtwater minder snel vervangen hoeft te worden.

Inkt: Offsetdrukinkt bestaat voor een belangrijk deel uit oliën.
Deze oliën kunnen voor een meer of minder deel bestaan uit
plantaardige oliën. In de criteria zijn geen eisen opgenomen voor het
gebruik van plantaardige inkt (met 100% plantaardige oliën), omdat
plantaardige inkt niet voor alle toepassingen gebruikt kan worden en
er nog een duurzaamheidsdiscussie loopt ten aanzien van plantaardige
inkt. OBT gebruikt voor 100% biologische inkt die voor 100% uit
plantaardige oliën bestaat. Er wordt gebruikgemaakt van lijnzaadolie
uit koolzaad dat in Texas wordt verbouwd. De productie van koolzaad
in Texas drukt niet op het areaal grond bestemd voor voedselproductie
en helpt bij de relatief hoge werkeloosheid in deze Amerikaanse staat.

Ook bij het gebruik van reinigingsmiddelen vindt er verdamping plaats
van VOS. Daarom is in de duurzaamheidscriteria (evenals in de MBO)
aangegeven dat er geen dagelijkse reinigingsmiddelen gebruikt mogen
worden met een vlampunt lager dan 55 °C. Stoffen met een vlampunt
tussen de 55 en 100 °C (ook wel K3-vloeistoffen genoemd) hebben
de kleinste emissie van VOS. Bij OBT wordt al jaren gebruikgemaakt
van K3-vloeistoffen voor het reinigen van drukpersen, omdat deze
vloeistoffen ook een kleinere impact hebben op de gezondheid van de
medewerkers door minder emissie van gevaarlijke stoffen.

Vluchtige organische stoffen (VOS): bij gebruik van isopropylalcohol
(IPA) en reinigingsmiddelen komen er dampen van koolwaterstoffen
vrij. Deze zijn slecht voor het milieu, op de werkvloer hebben ze
invloed op de medewerkers en dit is arbeidshygiënisch minder
verantwoord. IPA wordt gebruikt in het vochtwater van de drukpers.
Op delen van de drukplaat waar geen inkt mag komen, wordt
vochtwater aangebracht. Vanwege diverse technische aspecten wordt
daar IPA aan toegevoegd. Omdat IPA-vrij drukken technisch wel
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APEO, halogenen, ftalaten: APEO staat voor alkylfenolethoxylaten.
Deze stof wordt vaak toegevoegd aan onder andere reinigingsmiddelen
en is slecht voor waterorganismen. Halogenen zijn slecht biologisch
afbreekbaar en kunnen zich ophopen in dieren zoals vis en vee,
en bij consumptie hiervan ook in mensen. Ftalaten zijn weekmakers
en kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. Vanwege deze
schadelijke effecten zijn er in de criteria eisen opgenomen voor het
beperken van deze stoffen. Bij OBT wordt veel aandacht besteed
aan de inkoop van stoffen. Elke nieuwe stof wordt beoordeeld op
de invloed op het milieu en de mensen die ermee werken.
De genoemde stoffen komen niet voor in de bij OBT gebruikte stoffen.

Een analyse van de R-zinnen leert dat er een beperkt aantal stoffen in
huis zijn met de R-zinnen:
> R50: zeer vergiftig voor in het water levende organismen
> R51/53: vergiftig voor in het water levende organismen;
kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken
> R52/53: schadelijk voor in het water levende organismen;
kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken
> R53: kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken

R-zinnen: op alle verpakkingen van gevaarlijke stoffen is aangegeven
welke R(Risk)-zinnen van toepassing zijn. De R-zinnen geven aan
welke eigenschappen van de stof gevaar opleveren voor mens en
milieu. In de criteria zijn een aantal R-zinnen genoemd voor producten
(inkten, verfstoffen, vernis, toevoegingen, reinigingsmiddelen of
oplosmiddelen) die bij de vervaardiging van het product gebruikt
mogen worden. Het betreft de R-zinnen: R23, R24, R25, R26, R27,
R28, R39, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R59, R60,
R61, R62, R63 en R68.

Het betreft bepaalde typen glanslakken die op speciaal verzoek van
klanten worden gebruikt. Voor deze lakken is geen milieuvriendelijker
alternatief beschikbaar. Indien een klant drukwerk bestelt waarbij
deze stoffen noodzakelijk zijn, dan wordt door OBT vooraf aangegeven
dat deze stoffen niet vallen onder de criteria voor duurzaam inkopen.
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Energie: in de duurzaamheidscriteria worden geen eisen
gesteld aan het energieverbruik, omdat deze al in de MBO
(Milieubeleidsovereenkomst graﬁsche industrie) zijn vastgelegd
en het bevoegd gezag een energieonderzoek kan opleggen als
boven een bepaald energieverbruik wordt uitgekomen.

Het gebruik van deze lakken is beperkt. De afvalstoffen worden in
sterk verdunde concentraties opgevangen en afgevoerd als gevaarlijk
afval. Bij Opmeer worden deze stoffen geloosd op de riolering.
Speciaal hiervoor is onderzocht wat de concentratie van genoemde
stoffen in het afvalwater is. Tevens is onderzocht of er bij lozing
nog steeds wordt voldaan aan de lozingseisen van de vergunning.
Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het bevoegd gezag
besloten dat vanwege de zeer lage concentratie stoffen, lozing op
de riolering geen gevaar voor het milieu of de afvalwaterzuiveringsinstallatie oplevert. De lozing is goedgekeurd, waarna de lakunit op
de riolering is aangesloten.

Regelmatig (elke paar jaar) worden bij de OBT-bedrijven
energieonderzoeken uitgevoerd om te bepalen welke maatregelen
er nog genomen kunnen worden. In het verleden zijn al een groot
aantal maatregelen uitgevoerd (het belangrijkst is de investering
in moderne, energiezuinige apparatuur), waardoor er voornamelijk
kleine maatregelen uit de onderzoeken naar voren komen.

Naast de genoemde lak is er ook een plaatcleaner aanwezig waaraan
de zin R52/53 is gekoppeld. Deze plaatcleaner wordt incidenteel
gebruikt als een plaat beschadigd is. Beoordeeld wordt of de plaat
wordt overgemaakt, of de plaatcleaner wordt gebruikt. Hierbij is milieu
een belangrijke weegfactor. Het opnieuw maken van een plaat is in
sommige gevallen milieubelastender dan het gebruik van plaatcleaner.
Voor het gebruik wordt een kleine hoeveelheid plaatcleaner op een
doekje gedaan waarmee de plaat wordt bewerkt. De doek wordt
samen met andere gebruikte poetsdoeken gewassen bij een speciale
wasserij. Voor orders die moeten voldoen aan de inkoopcriteria voor
duurzaam inkopen wordt de plaatcleaner niet gebruikt en worden
beschadigde platen opnieuw gemaakt. Er wordt gezocht naar een
milieuvriendelijker alternatief voor deze plaatcleaner.
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Afvalbeheer: in de criteria wordt geen aandacht besteed aan
afvalbeheer, aangezien dit een belangrijk onderdeel is van
vergunningverlening en de algemene regels die aan de
graﬁmediabranche worden gesteld. Binnen OBT is afval een dagelijks
aandachtspunt. Zowel vanuit milieuoogpunt als vanwege het
kostenaspect. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van
afval, enerzijds door de wijze waarop gewerkt wordt (computer to
plate, nieuwste meettechnieken, beperkte inschiet, inktkokers in
plaats van kiloblikken waardoor minder afval), anderzijds door de
inkoop van producten. Waar mogelijk worden geen gevaarlijke stoffen
gekocht of stoffen met een beperkte milieubelasting. Voor het
schoonmaken wordt gebruikgemaakt van wasbare poetsdoeken,
waardoor de hoeveelheid afval wordt beperkt en pallets worden
hergebruikt of voor hergebruik afgegeven. De afgevoerde afvalstoffen
worden geregistreerd om bij een afwijking in de hoeveelheden te
kunnen zoeken naar de oorzaak en indien mogelijk maatregelen te
kunnen nemen.

Milieumanagementsysteem: in de laatste versie van de criteria is
de geschiktheidseis voor het hebben van een geïmplementeerd
milieumanagementsysteem verwijderd. Aangegeven wordt dat een
milieumanagementsysteem geen duurzaamheidswinst kan garanderen.
OBT vindt het hebben van een milieumanagementsysteem echter
wel een waardevolle aanvulling voor het bedrijf. Het systeem helpt
om structureel met het milieu bezig te zijn en de milieuprestaties
continu te verbeteren. OBT beschikt al jaren over een gecertiﬁceerd
milieumanagementsysteem. Opmeer werd in 2001 gecertiﬁceerd,
De Bink en TDS in 2005. Daarvóór waren alle drie bedrijven
gecertiﬁceerd voor SIMZ, een speciﬁek milieuzorgsysteem voor de
graﬁsche industrie.

Transport: op basis van de aanbestedingsregeling is het niet mogelijk
om in de duurzaamheidscriteria eisen te stellen aan transport.
Transport is echter wel een belangrijk aandachtspunt voor OBT.
Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van eigen transport,
om zo de rittenplanning en levertijden het beste in de hand te
kunnen houden.
Voor het vervoer binnen milieuzones beschikt OBT over vrachtwagens
met Euro 4- (De Bink; Euro 5 was bij aanschaf in 2007 nog niet
beschikbaar) en EEV-motor (Opmeer). TDS besteedde in 2008 al
het vervoer uit. In 2009 zal TDS zelf gaan rijden met een wagen
met Euro 5 of EEV. De EEV-motor is een schoner type dan de Euro 5
en wordt naar verwachting de nieuwe Euro 6.
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Dit betekent dat FSC de rechten van mensen die in de bossen wonen
erkent. In bossen met FSC-certiﬁcaat staan hun gebruiksrechten op
papier en worden de grenzen van hun gebied gerespecteerd.
Mensen die in de bossen werken, hebben goede arbeidsomstandigheden. Tijdens het kappen dragen ze een helm, een veiligheidsbril,
schoenen met stalen neuzen, oorkappen en beenbeschermers.
Ze krijgen een opleiding, die regelmatig wordt opgefrist.
En vanzelfsprekend hebben ze een goed salaris dat tijdig wordt
uitbetaald en is er geen dwang- of kinderarbeid

Sociale aspecten: in de huidige criteria zijn geen eisen vastgelegd
met betrekking tot sociale criteria. Bij herziening van de criteria zal
worden bezien of de vier fundamentele arbeidsnormen zoals
vastgelegd door de International Labour Organization (ILO) opgenomen
zijn. Het betreft kinderarbeid, dwangarbeid, gelijkheid (tussen man en
vrouw)/discriminatie (geslacht en ras) en vrijheid van vereniging
(association). Bij OBT zijn genoemde onderwerpen niet van
toepassing, omdat alle producten door de organisatie worden gemaakt.
Er worden bijna geen activiteiten uitbesteed. Uitbesteding vindt alleen
plaats binnen Nederland bij organisaties die voldoen aan nationale
wetgeving voor milieu en arbo. Ten aanzien van de ingekochte
producten en de verantwoordelijkheid in de keten, zal OBT in 2009
meer aandacht besteden aan deze onderwerpen in de keten en alleen
producten inkopen die aan de sociale criteria voldoen.

Conclusie ten aanzien van de duurzaamheidscriteria
OBT voldoet voor alle vestigingen aan alle eisen opgenomen in de
duurzaamheidscriteria van SenterNovem. Ook voor onderwerpen
waarvoor geen criteria zin opgesteld wordt door OBT aandacht besteed
aan het verminderen en verbeteren hiervan.

Een van de doelstellingen van OBT is het verhogen van het aantal
FSC-orders en het gebruik van FSC-papier, zie paragraaf 6.1. FSC
(Forest Stewardship Council) heeft 10 principes voor goed bosbeheer.
Hieraan moeten alle bossen voldoen voordat het hout gebruikt kan
worden voor FSC producten, waaronder papier. Onderdeel van deze
principes zijn:
> Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale
gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange
termijn in stand gehouden of verbeterd.
> De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig
efﬁciënt benut, dat de economische, sociale en ecologische
functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
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5.5

Voorbeeld project milieu

FSC – Bewustwoording helpt bij kiezen milieuvriendelijk alternatief

Klu – briefpapier verpakking

Doelstelling: Kiezen voor FSC of papier met milieukenmerk

Doelstelling: Optimaliseren verpakkingen

Alhoewel het voor de gemiddelde drukwerk adviseur gesneden koek is weten

Periodiek houden we met onze opdrachtgevers evaluaties waarin wordt

veel opdrachtgevers niet precies wat FSC of de andere keurmerken voor

ingegaan op procesinnovatie, milieu- en kwaliteitsoptimalisatie.

milieuvriendelijk papier inhouden. Zo adviseren we opdrachtgevers door uit

Voor het ministerie van Defensie zijn we bij de projectevaluaties ingegaan op

te leggen wat het positieve gevolg kan zijn als men kiest voor bijvoorbeeld

het voorkomen van onnodig afval en onnodige recycling. Het bleek dat men

FSC papier. Niet duurzaam gebruik van hout / bos kan leiden tot erosie,

het inefﬁciënt vindt dat een doos briefpapier van 1.000 stuks apart wederom

ontbossing en minder CO2 reductie. Het helpt opdrachtgevers over de

per 250 vel was verpakt in gelamineerd papier. Hierdoor moest men meer

drempel door uit te leggen dat de opdrachtgever door een keuze voor een

uitpakken en was er meer papierafval. Samen met het ministerie hebben we

milieuvriendelijke soort een echte bijdrage levert voor een beter milieu.

briefpapier in stevige kantonnen dozen aangeleverd die niet apart werden

Wanneer de opdrachtgever dit ook verder uit kan dragen door het keurmerk

verpakt. De dozen nemen we weer mee en worden hergebruikt. Men was na

logo te plaatsen wordt het aantal kilogrammen van papier dat OBT produceert

de invoering hiervan heel tevreden over onze oplossing. Zo vinden we voor

dat een keurmerk heeft steeds groter.

elke opdrachtgever een oplossing op maat en houden we daarbij rekening met

‘Dat je daar aan mee kunt helpen; daar ben je als OBT drukwerkadviseur best

het milieu.

trots op’.
Tijdsduur: Binnen één maand gerealiseerd
Resultaat project: Door dit project zijn milieubesparingen gerealiseerd en de
handling door eigen medewerkers van huisstijlproducten is verbeterd
Doelgroep: Bestellers en medewerkers van de Klu
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Het is veel leuker als anderen het
zeggen…
Al vijftien jaar werken wij samen in OBT-verband. Doen we mee aan
aanbestedingen, verwerven wij contracten en zeggen wij de kwaliteit
hoog in het vaandel te hebben.
De OBT maakt de beloofde kwaliteit iedere dag weer opnieuw waar.
En daarbij zijn wij dan natuurlijk niet de slager die zijn eigen vlees keurt.
Naast het ISO 9001 certiﬁcaat, zijn er de regelmatige evaluaties met onze
klanten waaruit wij precies datgene naar boven krijgen waar wij ons voordeel
mee kunnen doen. Het is ons heel veel waard de klant te bedienen juist op de
manier die hij of zij wil, maar… wij lopen echt heel even naast onze schoenen
als een klant zegt ’dat wij doorgaans boven verwachting presteren’.
Nu gaat er bij ieder bedrijf weleens iets fout. Een heel oude waarheid daarbij
is vaak dat je, bij een gerezen probleem, wordt beoordeeld op de geboden
oplossing en juist niet op het probleem zelf…
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6
6.1

De klant (planet & proﬁt)

Kwaliteitsbeleid en doelstellingen
(inclusief investeringen)

OBT garandeert uitvoering van opdrachten in geval van calamiteiten.
Organisatiestructuur, locatiespreiding en back-upapparatuur bieden
hiervoor alle waarborgen.

Kwaliteit leveren aan de klant staat al vanaf de oprichting van OBT
zeer hoog in het vaandel. Een van de redenen waarom de drie
bedrijven de samenwerking met elkaar durfden aangaan was vanwege
de hoge en vergelijkbare kwaliteit van de producten en de activiteiten
die op kwaliteitsgebied werden ondernomen. Dit betekent dan ook dat
alle drie bedrijven gecertiﬁceerd zijn voor ISO 9001.

Onderdeel van de zorg voor de klant is niet alleen het leveren van
een goed product. Ook de privacy van de klant is gewaarborgd.
Zowel tijdens het proces als bij het eindproduct.
Eindproducten worden altijd goed geëtiketteerd, waardoor ze zonder
problemen terug te vinden zijn. Zowel in de magazijnen van de klant
als in de magazijnen van OBT. OBT verzorgt namelijk voor een aantal
klanten ook het voorraadbeheer, waarna op afroep producten bij
de verschillende vestigingen van de klant afgeleverd worden.
Indien gewenst kunnen vertrouwelijke documenten ook in een
daarvoor speciaal magazijn worden opgeslagen.

Het is het doel om optimale service en producten te bieden waarbij
naast het traditioneel graﬁsche traject ook kan worden voldaan aan
alle eisen op digitaal gebied.
Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem, de FSC-certiﬁcering en
de naleving van arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat we garant
kunnen staan voor een verantwoord en kwalitatief optimaal product.
Door de specialisaties van pleeg- en foliedruk en de moderne
afwerkings- en verpakkingsapparatuur, de geconditioneerde
magazijnen en het eigen transport zijn we een betrouwbare partner
voor onze klanten.

De vraag naar duurzame producten neemt steeds verder toe.
Daarom zijn de drie bedrijven van OBT FSC-gecertiﬁceerd.
Certiﬁcering door FSC biedt de garantie dat de hele route van bos
tot papier en gedrukt eindproduct gecontroleerd wordt. Zo wordt
gewaarborgd dat producten met het FSC-keurmerk bijdragen tot dat
wat ons voor ogen staat: het op verantwoorde wijze omgaan met het
beheer van bossen en daarmee tevens met de natuur en de mensen
en dieren die daarvan afhankelijk zijn.

De vestigingen van OBT zorgen voor veel kennis en de capaciteit voor
het produceren, beheren, verzorgen en leveren van grote graﬁsche
pakketten die meestal zijn ondergebracht in contracten die via
Europese aanbestedingen worden verworven. Door de verwerking van
diverse contracten beschikt OBT over ruime ervaring met dergelijke
vaak zeer complexe opdrachten. Het succesvol opereren met
betrekking tot dit soort opdrachten komt door de efﬁciënte werkwijze
en door een zo economisch mogelijke uitvoering van opdrachten.
De structuur en de aanpak van OBT alsmede de grote ervaring
garanderen een grote mate van ﬂexibiliteit in het totale traject.
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6.2

Verantwoord beheer en behoud van bossen. Daar staat en gaat FSC
voor. Overal op aarde verdwijnen bossen, of er wordt slecht mee
omgegaan. FSC heeft wereldwijde standaarden voor bosbeheer
opgesteld met daaraan gekoppeld een keurmerk. In bossen waar die
regels worden toegepast, wordt bosbeheer uitgevoerd met respect voor
de omgeving. Dit betekent onder andere dat er meer bomen worden
aangepland dan gekapt. Meer informatie kunt u vinden op www.fsc.nl.

Klantentevredenheid

Tevredenheid van klanten is een belangrijk issue bij OBT.
Dit betekent dat eventuele klachten nauwkeurig worden geregistreerd
en snel worden aangepakt. Door middel van evaluaties bij en van
klanten wordt de tevredenheid onderzocht. Elke bedrijf onderzoekt
op zijn eigen manier de klantentevredenheid. Dit wordt gedaan voor
de eigen klanten en tevens voor de klanten die via OBT bij het bedrijf
binnen komen. Hieronder wordt kort de werkwijze per bedrijf
besproken en het resultaat van 2009.

Klanten die met hun drukwerk de natuur minder willen belasten
kunnen daarom kiezen voor drukwerk met het FSC-logo.
Aan alle producten met het FSC-keurmerk (hout en papier) kun je
zien dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.
Het verkoopteam van OBT is actief met het onder de aandacht
brengen van FSC bij de klant om zo het aantal FSC-orders te
verhogen. Een aantal veelvoorkomende papiersoorten zijn door OBT
standaard vervangen door FSC-papier. Dit betekent dat een aantal
klanten nu al automatisch gebruikmaken van een FSC-product en
zo een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur.

Klantentevredenheid De Bink
Bij De Bink wordt er geen standaard evaluatie van opdrachten
uitgevoerd. Bij een selectie van de klanten wordt een
klantentevredenheidsmeting uitgevoerd. Deze geven allemaal aan dat
het resultaat naar volle tevredenheid was of zelfs beter. Geen directe
meting, maar wel veelzeggend is het feit dat er de afgelopen twee jaar
geen klanten zijn weggegaan en de omzet van de top 25 klanten is
toegenomen.

In 2009 is er in totaal 1.055.035 kg FSC-papier ingekocht.
Dit is 26% van de totale hoeveelheid papier. In 2008 werd er
17% FSC-papier ingekocht. Het betreft niet alleen papier voor
FSC-orders. Ook voor niet-FSC-orders wordt steeds vaker
FSC-papier ingekocht. De doelstelling blijft om het percentage
FSC papier verder te verhogen.

Klantentevredenheid TDS
Bij TDS wordt jaarlijks een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd
bij een selectie van 20 klanten. Zowel grote klanten, middelgroot en
klein. In dit onderzoek wordt gekeken naar de telefonische
bereikbaarheid, behandeling offerte, relatiebeheer, ordermanagement,
prijs-kwaliteitsverhouding, inzet en service, snelheid van werken en
inzicht en advies. Voor deze onderwerpen wordt gevaagd om een
rapportcijfer te geven. De scores in het onderzoek van 2009 variëren
van 7,8 tot 8,6. Opvallend is dat de scores gemiddeld 2 tienden lager
zijn dan in 2008. De tevredenheid blijft daarom onder de aandacht
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Wensen van klanten worden actief beoordeeld en indien mogelijk
wordt er wat mee gedaan. Een voorbeeld hiervan is de overstap naar
biologische inkt. Mede naar aanleiding van vragen van klanten is
besloten volledig over te stappen op bio-inkten. Meer informatie over
bio-inkt in paragraaf 5.4.

om deze terug te brengen tot het niveau van vorig jaar.
Naast het eigen onderzoek, komt de klantentevredenheid ook naar
voren in het onderzoek naar klantentevredenheid in de Graﬁsche
Branche door Fonk Magazine. Het onderzoek is uitgevoerd onder
opdrachtgevers van 31 graﬁsche bedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat
TDS zowel in de groep middelgrote vellen-offsetbedrijven als hoogste
scoort met een 8,8. Ook in de inkomensgroep middelgrote bedrijven
scoort TDS als hoogste met een 8,8.

Vertrouwelijkheid van klantinformatie is voor OBT erg belangrijk.
Adresgegevens van klanten zijn niet beschikbaar voor derden.
Adressenbestanden door klanten aangeleverd voor opdrachten worden
binnen één maand na uitvoering van de opdracht vernietigd.
Deze afspraak wordt vastgelegd in de overeenkomst met de klant.
De gegevens worden 100% vertrouwelijk behandeld. Er zijn nog nooit
klantgegevens kwijtgeraakt of klachten van klanten met betrekking
tot de omgang met gegevens ontvangen. Ook is er ervaring met
vertrouwelijk drukwerk, waarvoor zelfs een apart magazijn beschikbaar
is indien noodzakelijk.

Klantentevredenheid Opmeer
In de loop van 2009 is Opmeer gestart met een nieuwe methodiek
voor het meten van de klantentevredenheid. Hiervoor wordt door
middel van een vragenlijst elk kwartaal bij een aantal klanten de
tevredenheid onderzocht. De onderwerpen van het onderzoek komen
overeen met de onderwerpen bij TDS. In 2009 is bij 17 bedrijven de
tevredenheid onderzocht waarbij gemiddeld een 7,8 gescoord werd.
De scores liepen bij de verschillende vragen uiteen van 7,1 tot 8,3.
Er is geen trend uit het onderzoek te halen.

Een andere manier om naar klantentevredenheid te kijken is via het
aantal klachten. Het klachtenpercentage van de drie vestigingen van
OBT lag eind 2009 gemiddeld op 1,7%.
Het totale klachtenpercentage van Opmeer was eind 2009 1,4 het
klachtenpercentage van De Bink 1,5 en van TDS 2,2%. De klachten
worden niet alleen bijgehouden en opgelost, maar er wordt ook actief
gewerkt om herhaling van klachten te voorkomen. Op basis van een
oorzaak analyse wordt gekeken of herhaling waarschijnlijk is en welke
maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen.
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6.3

Voorbeeld project kwaliteit

Kleurmanagement volgens ISO 12647
Doelstelling: Beheersen kleurmanagement
Het uitgangspunt van ISO 12647 is een optimaal afgestelde drukpers
waarmee een testvorm gedrukt wordt met enkele honderden kleurvlakjes.
Deze vorm wordt gedrukt en gemeten, en daarna wordt een kleurproﬁel
gemaakt om de maximale kleurwaarden te kunnen behalen. Dit kleurproﬁel
is het uitgangspunt van het gehele productieproces en hiermee worden alle
proefprinters gelijkgesteld aan deze drukvorm.
Omdat wij in het bezit zijn van digitale drukpersen kunnen wij alle proeven
gelijk maken aan de uiteindelijke afdruk, waardoor het voor een klant niet
meer nodig is om bij een drukpers te komen kijken om de juiste kleur af te
stemmen. Door het systeem verbruiken we minder papier voor inschiet en
minder inkt. Omdat de klant niet meer hoeft te komen kijken, wordt er ook
bespaard op vervoerskilometers.
Het productieproces wordt continu bewaakt door testen en meten.
Het wisselen van een inktsoort kan namelijk al een totaal andere uitkomst
geven van de afdruk. Het vergt dan ook ruime ervaring om met dit proces
stabiel te kunnen werken. OBT is sinds 2009 voor alle vestigingen ISO
12647-2-gecertiﬁceerd.
Tijdsduur: Binnen zes maanden gerealiseerd
Resultaat project: Door dit project zijn wordt de kwaliteit van de drukproef
gegarandeerd voor het eindproduct en worden milieubesparingen gerealiseerd
Doelgroep: Klantenbestand OBT
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Laat de linkerhand niet weten wat
de rechterhand doet...
Lange tijd was het in ons calvinistische Nederland niet erg netjes te melden
wie en wat jij ondersteunde. ‘Pochen’ is daar een Nederlands woord voor
en dat associëren wij al snel met Amerikaanse toestanden.
Brallen, snoeven en opscheppen doen ze daar maar, hier doen we gewoon,
en dan doen we al gek genoeg.
Toch is het verantwoording aﬂeggen van je doen en laten op allerlei
gebied een onlosmakelijk onderdeel van het wat men noemt:
het Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen. En ja, dan zullen we daar toch
een beetje aan moeten wennen in ons platte kikkerlandje. Met excuses dus
aan allen die vinden dat de linkerhand niet moet weten wat de rechterhand
doet, leggen wij ook hiervoor verantwoording af…

7

De omgeving van OBT (people & planet)

De betrokkenheid van OBT is terug te vinden in de volgende
activiteiten die in 2009 zijn uitgevoerd:
Scholen/onderzoek
> Praktijkproject van De Wegwijzer (praktijkschool voor
Praktijkonderwijs).
> Samenwerking met re-integratiebedrijven
(SagEnn, Werkmakelaar Schiedam).
> Medewerking aan project Langer, gezonder en slimmer werken in
de graﬁmediabranche door Kenniscentrum GOC en het Erasmus
Medisch Centrum.
Sponsoring/ondersteuning
> Sponsoring Painted Dog Conservation (wilde-hondenproject)
in Zimbabwe.
> Sponsoring Artcentrum, naschoolsproject bij de Wilde Honden
> Sponsoring IJshockeyclub Hys in Den Haag
> Sponsoring basketbalvereniging ZZ-Leiden en korfbalvereniging
Pernix.
> Sponsoring Katwijks museum (via Stichting sponsorgelden
Katwijks museum).
> Ondersteunen Stichting De Pieterskerk.
> Financiële ondersteuning Kindertehuis Hammu Pangia te Sumba
in Indonesië.
> Stichting Brandersfeesten Schiedam.
> Stichting Evenementen Promotie Schiedam (SEPS).
> Fortis Theater aan de Schie.
> Stichting Kunst werkt.
> Stedelijk Museum.
> Ondersteuning printmaildatagalerieën: International Galerie VIPS
Rotterdam, Kunsthal Rotterdam Boijmans van Beuningen,
Stedelijk Museum Schiedam, individuele kunstenaars.

De Directie van OBT maakt zich zorgen om de wereld waarin we ons
werk doen. Dit betreft zowel de maatschappelijke en economische
veranderingen in de directe omgeving als de veranderingen in de
natuur op lokaal en mondiaal niveau.
OBT wil zowel lokaal als mondiaal een bijdrage leveren aan het
behoud en de duurzaamheid van zijn omgeving. Op lokaal niveau wil
het bedrijf een voorbeeldfunctie zijn, bijvoorbeeld voor schoolgaande
en/of studerende mensen in de vorm van meekijken of stage lopen.
Mondiaal zijn de projecten gericht op het investeren in duurzame
bronnen (bijvoorbeeld energie) en het ondersteunen van projecten op
het gebied van natuurbehoud.
Ten aanzien van natuurbehoud worden elk jaar een of twee
internationale projecten gesteund waarbij altijd lokale partners worden
gesteund voor het behoud van een bedreigde diersoort. Projecten
worden alleen gekozen als door middel van onderzoek aanwijsbaar kan
worden aangetoond dat steun een directe toegevoegde waarde biedt.
Afhankelijk van de behoefte kan een organisatie ﬁnancieel of met
producten (bijvoorbeeld drukwerk) gesteund worden.
De bestuursfuncties worden gekozen vanuit het perspectief van
de drie ‘P’s’ OBT wil d.m.v. diverse bestuursfuncties een bijdrage
leveren. People: locale organisaties met een maatschappelijke
functie, zoals het Fortis Theater of het Stedelijk museum.
Planet: organisaties met het doel een bijdrage te leveren aan
natuurbehoud of natuurverbetering, zoals Aurora Borealis of de
duurzaamheidskring Rijnmond en milieucirkel Breda.
Proﬁt: organisaties met een economische relatie met OBT zoals het
KVGO en ondernemingsverenigingen.
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Bestuursfuncties
> Penningmeester van Stichting Aurora Borealis. Doelstelling van
deze stichting is de schoonheden en veranderingen in de natuur in
de breedste zin vast te leggen en te presenteren, om daar de
aandacht op te vestigen. De interesse gaat niet alleen uit naar
gebieden in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in (sub)arctische
gebieden en wereldzeeën.
> Bestuurslid bij de KVGO (interne en externe communicatie).
> Voorzitter KVGO regio Zuidwest-Nederland/Rijnmond.
> Lid Graﬁmedia Duurzaamheidskring Rijnmond.
> Lid Milieucirkel Breda.
> Secretaris ondernemersvereniging Schravenlandsepolder.
> Voorzitter Stichting Brandersfeesten Schiedam.
OBT heeft nog nooit boetes gekregen op het gebied van sociale,
personeels- of milieuaspecten. De kosten voor bovenstaande
activiteiten zijn voor rekening van de drie OBT-bedrijven.
Naast bovenstaande bestuursfuncties zijn de OBT-bedrijven lid van de
lokale belangen- en ondernemingsverenigingen, zoals:
> NCD (Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen)
> ZKD (Belangenvereniging Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek:
Opmeer Drukkerij)
> Businessplatform Rooseveltstraat (ondernemersvereniging)
> BV Leiden (ondernemersvereniging)
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Bijlagen

>

Financiële gegevens OBT

>

Milieuregistraties

>

Doelstellingen 2009-2010

>

Begrippen

>

Referentietabel GRI

Bijlage 1: Financiële gegevens OBT *
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan, dat de onderneming met
haar vermogen in het boekjaar heeft behaald.

Kengetallen vertellen iets over de ﬁnanciële positie en de rentabiliteit
van de onderneming.
Zij dienen op regelmatige tijdstippen te worden berekend om zo
de ontwikkeling van de onderneming te kunnen volgen. Zij hebben
slechts betekenis in samenhang met meerdere cijfers, in vergelijking
met de kengetallen van voorgaande perioden en in vergelijking met
branchegegevens.

Rentabiliteit eigen vermogen

1,63

(2008 - 1,74)

NB. Indien de factor groter of gelijk aan 1,00 dan is de onderneming
in staat de kortlopende schulden met kortlopende vorderingen
te voldoen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is
op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Solvabiliteits ratio

42%

(2008 - 47%)

NB. De solvabiliteit geeft het percentage van het eigen vermogen ten
opzichte van het totale vermogen weer.

* Conform eisen GRI
OBT bv

(2008 - 40%)

NB. De rentabiliteit van het eigen vermogen is het rendement dat
de onderneming met de ﬁnanciële middelen van aandeelhouders
in het boekjaar heeft verkregen.

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op
korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Current ratio

51%
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Balans

Per 31 December 2009
31-12-09

(na resultaatbestemming)

31-12-08

31-12-09

Vaste activa

31-12-08

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

a)

291.826

364.783

Materiële vaste activa

b)

716

1.023
292.542

c) 224.051

Handelsdebiteuren

d) 3.117.122

f)

946.000

Overige reserves

g)

596.074

365.806

Vlottende activa
Voorraden

Aandelenkapitaal

Voorzieningen
Latente
vennootschapsbelasting

527.926

h)

946.000
808.482
1.542.074

1.754.482

41.006

51.258

2.867.582

Overige vorderingen en
overlopende activa

e) 1.250

2.442
3.342.423

Schulden op korte termijn

3.397.950

Kredietinstellingen

i)

976.893

Handelscrediteuren

j)

483.459

967.634
644.355

Belastingen

k)

165.532

132.397

l)

426.001

Overige schulden en
overlopende passiva

3.634.965

3.763.756

1.583.080

51

213.630
2.051.885

1.958.016

3.634.965

3.763.756
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Bijlage 2: Milieuregistraties

In paragraaf 5.2 zijn de milieukengetallen van OBT weergegeven.
In deze bijlage wordt een samenvatting van de milieuregistraties
weergegeven met een toelichting op de afwijkingen van 2009 ten
opzichte van 2008. De milieuregistraties worden bijgehouden in de
milieubarometer. Met behulp van de milieubarometer kunnen de drie
vestigingen van OBT worden vergeleken en is het eenvoudig om
kengetallen uit te rekenen.

Totaal elektriciteitsverbruik (groene stroom) in kWh

2.100.000

1.100.000

Opmeer: in 2009 een productiestijging van 26% ten opzichte van
2008;
De Bink: in 2009 een productiestijging van 0% ten opzichte van
2008;
TDS: in 2009 een productiestijging van 19% ten opzichte van 2008.
Dit geeft een gemiddelde productiestijging van 15%.
1

100.000
2007

2008

2009

Het elektriciteitsverbruik is met 2% toegenomen t.o.v. een
productiestijging van 15%

Elektriciteit, gas en water
Gasverbruik in m3

Jaartal

Verbruik elektra
(kWh)

Verbruik gas
(m3)

Verbruik water
(m3)

2007

2.458.217

86.791

2.784

2008

2.537.081

90.658

3.352

2009

2.57 3500

92.793

3.170

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2007
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2008

2009

2

Afval

Gas wordt alleen gebruikt voor verwarming. Hierdoor is het gasverbruik
volledig gerelateerd aan de buitentemperatuur en aan het aantal
gewerkte uren. De temperatuur in de gebouwen moet gedurende de
wintermaanden binnen vastgestelde minimale en maximale waarden
blijven. Het verbruik is in 2009 met 2% toegenomen.

Totale hoeveelheid gevaarlijk afval (in kg)

Waterverbruik in m3

21.000

31.000

3100
2600

11.000

3200
1600

1.000
2007

1100
600
2008

2009

In 2008 is in totaal 31.797 kg gevaarlijk afval afgevoerd, in 2009
28.553 kg. Dit is een daling van 11% tegen een productiestijging van
15%. Niet-gevaarlijk afval wordt gescheiden in verschillende
afvalstromen. Papier (bont en wit) en karton, kunststoffolie, hout,
aluminium platen, bouw- en sloopafval worden gescheiden afgevoerd.
Overige afvalstoffen worden afgevoerd als gemend bedrijfsafval.

100
2007

2008

2009

Water wordt gebruikt voor sanitaire voorzieningen, bij reiniging
vochtwatervoorzieningen en de productie van drukplaten.
Het gebruik is 5% toegenomen tegen een productiestijging van 15%.

In totaal is in 2009 1.160.984 kg niet-gevaarlijk afval afgevoerd
tegen 1.000.098 kg in 2008. Een toename van 16% tegen een
productiestijging van 15%. De grootste niet-gevaarlijke afvalstromen
zijn aluminium platen en papier, die beide aangeboden worden voor
hergebruik. Afgevoerd in 2008: 895.947 kg papier en 31.629 kg
aluminium platen. Afgevoerd in 2009: 1.053.347 kg papier en
34.147 kg aluminium platen.

53

OBT bv

3

Woon-werk- en zakelijk verkeer

Overzicht gereden kilometers woon-werkverkeer
Vervoersmiddel

Aantal
werknemers
2008

Aantal km 2008

Gemiddeld
aantal km per
medewerker

Aantal
werknemers
2009

Aantal km 2009

OV

18

88.356

4.909

15

95.880

6.392

Fiets / lopend

35

43.068

1.231

36

91.848

2.551

Auto / motor / brommer

127

1.049.853

8.267

134

968.550

7.228

4

Grondstoffengebruik

In de tabel hieronder worden de belangrijkste grondstoffen aangegeven.
Grondstof

2007

2008

2009

Papier

2.633.418 kg

3.558.437 kg

4.091.153

Inkt

26.132 kg

29.184 kg

27.422 kg

Oplosmiddel/IPA

9.790 liter

10.835 liter

10.920 liter

Wasmiddelen

10.730 liter

11.330 liter

12.440 liter

Ontwikkelaar

Onvoldoende gegevens

8.760 liter

5.060 liter

Offsetplaten

32.055 kg

31.629 kg

34.147 kg

Rubberdoeken (div. formaten)

Onvoldoende gegevens

529 stuks

509 stuks

Gezien de beperkte stijging van het grondstoffengebruik kan
geconcludeerd worden dat er efﬁciënter is omgegaan met de gebruikte
grondstoffen. Afname van de hoeveelheid platen in 2008 wordt onder
andere veroorzaakt omdat er bij TDS geen platen meer gemaakt
worden voor derden.
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Gemiddeld
aantal km per
werknemer

3

Bijlage 3: Doelstellingen 2009-2010

Voor 2009 waren de volgende doelstellingen/maatregelen geformuleerd:
Opmeer Drukkerij
Doelstelling 1:

Het vervangen van het CTP-systeem door een systeem voor chemievrije plaatproductie.

Doelstelling 2:

Investering in twee nieuwe drukpersen met verhoudingsgewijs een lager energieverbruik, kleinere inschiet, automatische
wasinstallaties e.d. om de milieubelasting per drukuur terug te kunnen brengen.

Doelstelling 3:

Verplaatsen van de Océ-drukstraat naar een aparte ruimte om geluid en emissies op de afdeling te reduceren.

Doelstelling 4:

Uitvoeren nieuwe energiescan.

De Bink
Doelstelling 5:

Meetbaar maken van de milieuresultaten OBT-breed door middel van de milieubarometer.

Doelstelling 6:

Plaatsen van een chemieloze CTP-machine waardoor er geen chemicaliën meer worden gebruikt voor ontwikkelen en ﬁnishing
van platen. Ook neemt hierdoor het watergebruik af.

Doelstelling 7:

Vernieuwen lamineermachine om meer in huis te kunnen produceren en verminderen vervoer naar externe binder.

Doelstelling 8:

Onderzoek mogelijke aanschaf nieuwe garenbindmachine om vervoer naar externe binder te verminderen.

Doelstelling 9:

Vervangen luchtbevochtiger met als doel reductie energieverbruik.

Doelstelling 10: Verdubbeling aantal FSC-orders naar 100.000 kg door klanten te adviseren om FSC-papier te kiezen.
TDS
Doelstelling 11:

Vervangen oude cv-installatie door een HR-installatie voor het hoofdgebouw 505.

Doelstelling 12:

Overstap naar chemiearme fotopolymeerplaat voor reductie van afval.

Doelstelling 13: Overstap naar groene stroom voor locatie 496.
Doelstelling 14: Aanschaf vrachtauto met EEV-motor.
Doelstelling 15: Onderzoek verbetering interne logistiek
Doelstelling 16: Onderzoek naar de productiecapaciteit van de Drukkerij, om de milieubelasting per drukuur terug te brengen.
Doelstelling 17: Implementatie en certiﬁcatie van ISO-12647-2.
Doelstelling 18: RI&E uitvoeren en plan van aanpak opstellen.
Doelstelling 19: Onderzoek naar de mogelijkheden van Softprooﬁng en inventarisatie van klanteisen
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Realisatie:
Doelstelling 1:

Er is een nieuwe chemieloze CTP-machine aangeschaft en geïnstalleerd. Volgend jaar zou hierdoor een waterbesparing
zichtbaar moeten zijn.

Doelstelling 2:

Er zijn twee nieuwe drukpersen geïnstalleerd. Deze kunnen door de nieuwste technieken met minder energie en water
verbruik produceren. De nieuwe persen worden gekoeld met buitenlucht dmv een glycol-installatie die wordt rondgepompt.
Hierdoor zijn er voor het koelsysteem geen compressoren nodig, dit scheelt energie.

Doelstelling 3:

De verplaatsing van de Océ-drukstraat is gerealiseerd waardoor een betere werkplek wordt gerealiseerd.

Doelstelling 4:

De energiescan is niet uitgevoerd, vanwege het grote aantal wijzigingen in drukpersen en CTP-machine was het niet zinvol
deze uit te voeren. Besloten is eerst een jaar in de nieuwe situatie te draaien en daarna een nieuwe scan uit te laten voeren.

Doelstelling 5:

De Milieubarometer wordt nu breed binnen OBT gebruikt waardoor milieugegevens vergelijkbaar zijn.

Doelstelling 6:

De chemieloze CTP-machine is geplaatst en functioneert. Volgend jaar zou hierdoor de waterbesparing zichtbaar moeten
worden.

Doelstelling 7:

De lamineermachine is vernieuwd waardoor er minder hoet te worden uitbesteed, ook grotere oplagen kunnen nu zelf worden
uitgevoerd.

Doelstelling 8:

Er is nog geen besluit genomen over het aanschaffen van een garenbindmachine. Dit wordt doorgeschoven naar 2010.

Doelstelling 9:

De luchtbevochtiger is vervangen.

Doelstelling 10: De verdubbeling is gehaald, er is in 2009 niet 100.000 maar 180.000 kg echte FSC-orders geweest.
Doelstelling 11: De ketels voor hoofdgebouw 505 zijn vervangen door HR-ketels in een cascade-regeling. Het vermogen is teruggebracht
van 573 kW naar 405 kW
Doelstelling 12: De overstap naar de chemievrije plaat is gerealiseerd.
Doelstelling 13: De overstap naar groene stroom is gerealiseerd.
Doelstelling 14: Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in de eerste helft van 2009 is het besluit genomen om per 1 september
te investeren in de aanschaf van een vrachtwagen.
Doelstelling 15: Onderzoek heeft uitgewezen dat er 0,5 fte toegevoegd moet worden om de interne logistiek te verbeteren. Onderandere voor
vervanging voor vakantie, e.d. en beheer papierrestanten. Dit is gedaan. De resterende tijd wordt deze medewerker ingezet
op de expeditie als chauffeur.
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Doelstelling 16: Het onderzoek naar de productiecapaciteit en milieubelasting per drukuur heeft tot een aantal stappen geleid.
De eerste fase was het verminderen van het aantal machines.Een tweekleuren Ryobi is verkocht en de capapciteit is verdeeld
over twee andere machines waar ze van twee naar drieploegendienst zijn gegaan.Een andere pers is verplaatst naar de grote
hal, zodat alle persen in 1 ruimte kwamen te staan en er ruimte vrij kwam om ook de logistiek te verbeteren en de
nabewerking uit te breiden.
Verder bleek uit het onderzoek bleek dat we bij het investeren in de huidige generatie machines het aantal drukpersen van
vier naar drie konden terugbrengen. De eerste nieuwe pers is in december 2009 geplaatst en de tweede in maart 2010.
Vanaf de installatie is het besluit genomen om op de beide machines alcoholvrij te gaan drukken.
Doelstelling 17:

Het certiﬁcaat ISO-12647-2 is op 15 april 2009 verleend.

Doelstelling 18:

RI&E is opgesteld, maar plan van aanpak wordt in 2010 opgesteld en uitgevoerd.

Doelstelling 19: Er is onderzoek gedaan naar softprooﬁng en er zijn drie mogelijke pakketten geselecteerd. De conclusie was dat investering
zichzelf nog niet terugverdiend.
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Doelstellingen 2010
Opmeer Drukkerij
Doelstelling 1:

De verlichting op kantoor en de verkeersruimtes zullen worden vervangen door LED-lampen. Alleen de pre-press heeft dan nog
geen speciale energie-zuinige verlichting. Hiermee wordt gewacht tot de LED-techniek voor TL-balken betaalbaar is of er
andere technische opties zijn. De vervanging in de pre-press is voorzien voor 2011.

Doelstelling 2:

Aantal stroporders minder dan 1% van de omzet.

Doelstelling 3:

Totaal aantal klachten van klanten minder dan 1% van het totaal aantal orders.

Voor 2010 zijn de onderstaande doelstellingen geformuleerd. Hierbij wordt aangetekend dat het nemen van maatregelen voor Opmeer drukkerij
erg moeilijk is aangezien alle persen de afgelopen paar jaar vernieuwd zijn evenals bijna alle verlichting en alle kengetallen terug blijven lopen.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een uitbreiding van de huisvesting, waardoor er gedurende het jaar maatregelen en doelstellingen
genomen en geformuleerd zullen worden m.b.t. deze uitbreiding.
De Bink
Doelstelling 4:

Besparing energie door optimalisering aansturing centraal luchtsysteem (airco’s, warmtewisselaar en bevochtiging).

Doelstelling 5:

Vergelijken gegevens met andere OBT-bedrijven om maatregelen te bepalen voor het beperken van de milieubelasting.

Doelstelling 6:

Meer FSC-orders plaatsen bij opdrachtgevers.

Doelstelling 7:

Efﬁciënter gebruik van eigen transport
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TDS
Doelstelling 8:

Installatie van twee nieuwe drukpersen waarop alcoholvrij zal worden gedrukt

Doelstelling 9:

Aanschaf van een centrale inktpompinstallatie die gebruikt maakt van retourvaten inkt van 300 liter. Hiermee wordt de
hoeveelheid afval van lege inktblikken sterk gereduceerd, alleen PMS inkten worden dan nog in blikken gekocht.

Doelstelling 10: Onderzoek naar vervanging van de TL-bakken in de drukkerij en afwerking. Deze worden vervangen door of T5 lichtbakken of
door LED-verlichting.
Doelstelling 11: Onderzoek naar een andere belichter zodat we voor de plaatververvaardiging kunnen overstappen van chemie-arm naar
chemievrij.
Doelstelling 12: Het bestaande FSC-volume met tenminste 10% verbeteren.
Doelstelling 13: Klanten stimuleren over te stappen op composteerbare folies voor de verzending van gesealde periodieken
Doelstelling 14: Ontwikkelen herbruikbare hoezen voor het vervoer tussen twee locaties om de hoeveelheid rekwikkelfolie te reduceren.
Doelstelling 15: Reduceren ziekteverzuim naar 3% door het aanbieden van een aantal faciliteiten.
Doelstelling 16: Het faalpercentage op gelijk niveau houden, ondanks nieuwe apparatuur, nieuwe software op een aantal terreinen en
veranderende werkmethodieken.
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Bijlage 4: Begrippen

CTP

>

Computer to plate: het direct vanuit de computer vervaardigen van drukplaten door middel van warmtelasers

DGA

>

Directeur-grootaandeelhouder

DTP

>

Desktop publishing is het bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk

Euro 5 / EEV >

Emissienorm voor voertuigen in de Europese Unie (EEV is een motor met nog minder milieubelasting dan een Euro 5)

FSC

>

Keurmerk voor hout (en papiervezels) afkomstig uit duurzaam beheerde

GRI

>

Global Reporting Initiative, organisatie die criteria voor duurzaamheidsverslaglegging heeft ontwikkeld

IPA

>

Isopropylalcohol (nodig in het vochtwater van een drukpers)

KVGO

>

Koninklijk Verbond van Graﬁsche Ondernemingen, branchevereniging voor de graﬁsche industrie

MBO

>

Milieubeleidsovereenkomst (milieuconvenant tussen de graﬁsche industrie en de overheid)

PMS

>

Internationaal kleurcoderingssysteem voor kleuren die niet in opbouw van de vier basiskleuren gedrukt worden.
Deze enkele kleur komt meestal tot stand door de basis-PMS-kleuren te mengen tot de gewenste kleur

Prepress

>

Omvat alle voorbereidingswerkzaamheden die nodig zijn om een drukvorm te kunnen maken. Hieronder vallen DTP, scannen,
grootmontage en plaatvervaardiging

RI&E

>

Risico-inventarisatie & -evaluatie

STEK

>

Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch installatiebedrijf (bedrijven met STEK-erkenning
mogen werken met koelapparatuur waarin CFK’s als koelmiddel worden gebruikt)

VOS

>

Vluchtige organische stoffen

ZKD

>

Bedrijvenvereniging Zichtenburg, Kerketuinen Dekkershoek
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bossen

5

Bijlage 5: Referentietabel GRI

Onderstaand treft u de referentietabel aan met de GRI-eisen. GRI eist dat er in het verslag een overzicht is opgenomen waarin aangegeven
is welke eisen gerapporteerd zijn en waar deze in het verslag zijn terug te vinden. Als er in de tabel is aangegeven ‘Niet gerapporteerd’,
dan wordt er over dat onderwerp in het verslag niets gezegd. Dit betekent niet dat Opmeer het onderwerp niet belangrijk vindt of er niets aan
doet. Het wil zeggen dat Opmeer ervoor gekozen heeft op dit moment niet conform het GRI-eisenpakket hierover te rapporteren, bijvoorbeeld
omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Ook kan het zijn dat het onderwerp meer geschikt is voor grote ondernemingen en er nog
gezocht moet worden naar een rapportagevorm voor een kleine organisatie.

Onderdelen GRI

Waar te vinden in verslag

Strategie en analyse
1.1
1.2

Verklaring Directie
Belangrijkste effecten, risico’s en kansen

Pagina 4 - Hoofdstuk 1
Pagina 4 - Hoofdstuk 1

Organisatieproﬁel
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

Naam organisatie
Producten en diensten
Operationele structuur
Locatie hoofdkantoor
Landen en vestigingen
Eigendomsstructuur en rechtsvorm
Markten
Organisatieomvang
Signiﬁcante organisatorische wijzigingen
Onderscheidingen
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8 - Omslag + hoofdstuk 2
17 - Hoofdstuk 3.4
14 - Hoofdstuk 3.2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
14 - Hoofdstuk 3.2
17 - Hoofdstuk 3.4
14 + 20 - Hoofdstuk 3.2 en 4
14 - Hoofdstuk 3.1
14 - Hoofdstuk 3.1
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Onderdelen GRI

Waar te vinden in verslag

Verslagparameters
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
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Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

Verslagperiode
Voorgaande verslag
Verslagleggingscyclus
Contactgegevens
Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag
Afbakening van het verslag
Beperkingen en reikwijdte
Basisverslaglegging joint ventures
Methodiek gegevensmeting
Herformulering
Veranderingen in verslaglegging
GRI-toepassing
Beleid externe veriﬁcatie

62

8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2 + omslag
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
8 - Hoofdstuk 2
61 - Bijlage 5
8 - Hoofdstuk 2

Onderdelen GRI

Waar te vinden in verslag

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Pagina 14 - Hoofdstuk 3.2
Pagina 14 - Hoofdstuk 3.2
Pagina 14 - Hoofdstuk 3.2
Pagina 14 + 29 - Hoofdstuk 3.2 en 5.2
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet van toepassing
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Pagina 8 - Hoofdstuk 2
Pagina 8 - Hoofdstuk 2
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd

Bestuursstructuur
Voorzitter hoogste bestuursorgaan
Onafhankelijke leden
Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers
Beloning hoogste bestuursorgaan
Processen waarborging van vermijding belangenverstrengeling
Deskundigheid hoogste bestuursorgaan
Missie, ambitie en waarden
Procedures hoogste bestuursorgaan
Evaluatie prestaties hoogste bestuursorgaan
Voorzorgprincipe
Extern ontwikkelde richtlijnen
Lidmaatschap van verenigingen
Stakeholdergroepen
Inventarisatie en selectie stakeholders
Benadering actief betrokken stakeholders
Belangrijkste onderwerpen betrokken stakeholders
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Onderdelen GRI

Waar te vinden in verslag

Managementbenadering en -prestaties
Economische prestatie-indicatoren
EC1

Directe economische waarden*

EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
EC7
EC8

Financiële gevolgen klimaatverandering
Dekking werknemersvoorzieningen
Van overheid ontvangen ﬁnanciële steun
Niveau salarissen
Lokale leveranciers
Lokale personeelswerving
Investeringen in infrastructuur

Pagina 49 - Bijlage 1 en ﬁnancieel jaarverslag
gedeponeerd bij KvK
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd

*EC1 van de GRI vraagt de volgende zaken te rapporteren:
Direct economic value generated and distributed including revenues (zie bijlage 1), operating costs (bijlage 1 = verkoop en algemene kosten), employee
compensation (OBT heeft geen personeelskosten zie hoofdstuk 4), donations and other community investments (alleen indirect, zie hoofdstuk 7),
retained earnings (= winsten niet uitgekeerd en valt onder eigen vermogen), and payments to capital providers and governments (dit zijn leningen
en staan in bijlage 1).
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Onderdelen GRI

Waar te vinden in verslag

Milieuprestatie-indicatoren
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN6
EN7
EN8
EN9
EN10
EN11
EN12
EN13
EN14
EN15
EN16
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24
EN25
EN26
EN27
EN28
EN29
EN30

Pagina 29 + 52 - Hoofdstuk 5.2 en bijlage 2
Niet gerapporteerd
Pagina 29 + 52 - Hoofdstuk 5.2 en bijlage 2
Niet van toepassing
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet van toepassing
Pagina 29 + 52 - Hoofdstuk 5.2 en bijlage 2
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet van toepassing
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Pagina 30 - Hoofdstuk 5.3
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd

Totaal verbruik materialen
Recycling materialen
Directe energieverbruik
Indirecte energieverbruik
Besparing energie door efﬁciencyslag
Initiatieven duurzame energie
Initiatieven indirecte energiezuinig verbruik
Totaal waterverbruik
Waterbronnen voor waterverbruik
Recycling of hergebruik water
Eigen grond in beschermde gebieden
Effecten op biodiversiteit
Natuurlijke leefomgeving beschermd
Beheersing effecten biodiversiteit
IUCN Red List
Directe uitstoot emissies
Indirecte uitstoot emissies
Initiatieven verlaging CO2-emissies
Emissie stoffen aantasting ozonlaag
Nox- en Sox-luchtemissies
Totale afvoer water
Afval totaal
Totaal aantal lozingen
Gevaarlijk afval
Lozingseffecten water
Initiatieven ter voorkoming van milieueffecten
Percentage verkocht product waarvan verpakking is ingezameld
Monetaire waarden van signiﬁcante boetes
Milieueffect verkeer en vervoer
Investeringen milieubescherming
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Onderdelen GRI

Waar te vinden in verslag

Sociale prestatie-indicatoren: arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7
LA8
LA9
LA10
LA11
LA12
LA13
LA14

Pagina 20 - Hoofdstuk
Pagina 20 - Hoofdstuk
Niet gerapporteerd
Pagina 20 - Hoofdstuk
Pagina 20 - Hoofdstuk
Pagina 20 - Hoofdstuk
Pagina 24 - Hoofdstuk
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Pagina 23 - Hoofdstuk
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd

Samenstelling totaal medewerkersbestand
Verloop medewerkers
Voordelen fulltimemedewerkers
CAO
Minimale opzegtermijn
Arbocommissies
Verzuimcijfers
Risicobeheersingsprogramma ernstige ziekten
Gezondheid en veiligheid
Opleiding en training per medewerker
Training voor competentiemanagement
Programma’s voor prestatie en loopbaanontwikkeling
Samenstelling bestuursorgaan
Verhouding basissalaris man-vrouw

4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.4

4.3

Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten
HR1
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HR7
HR8
HR9
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Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Pagina 20 - Hoofdstuk 4.1
Niet gerapporteerd
Pagina 31 - Hoofdstuk 5.4
Pagina 31 - Hoofdstuk 5.4
Niet gerapporteerd
Niet van toepassing

Clausule mensenrechten in investeringsovereenkomst
Toetsing mensenrechten bij toeleveranciers
Werknemerstraining mensenrechten
Discriminatie-incidenten
Vrijheid van verenigingen en collectieve onderhandelingen
Kinderarbeid
Gedwongen arbeid
Veiligheid
Rechten inheemsen
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Onderdelen GRI

Waar te vinden in verslag

Sociale prestatie-indicatoren: maatschappij
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7
SO8

Effect op gemeenschappen
Aantal bedrijfsonderdelen geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s
Anticorruptiebeleid en -procedures
Maatregelen naar aanleiding van corruptie
Standpunt publiek debat
Bijdrage aan politiek
Totaal aantal rechtszaken concurrentiebelemmerend gedrag
Boetes en sancties

Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Pagina 46 - Hoofdstuk 7
Niet gerapporteerd
Niet van toepassing
Pagina 46 - Hoofdstuk 7

Sociale prestatie-indicatoren: productverantwoordelijkheid
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9

Levensduur product of dienst
Verbetering gezondheids- en veiligheidsincidenten
Productinformatie
Verplichte productinformatie
Klanttevredenheid
Communicatie programma’s
Incidenten mbt communicatie
Regelgeving privacy klanten
Monetaire waarde van signiﬁcante boetes

Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Pagina 41 - Hoofdstuk 6.2
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
Pagina 41 - Hoofdstuk 6.2
Niet gerapporteerd
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Colofon:
Redactie en inhoud:
Greens International, Yvon van der Voort
Productie:
OBT bv, Den Haag
Inkt:
K&E 995 bio-inkt
Papier:
Proost en Brandt, Amsterdam
binnenwerk 200 grs. StonePaper
omslag 400 grs. StonePaper
Afwerking:
Bosboom Finishing, Den Haag

com

postable

Dit jaarverslag is gedrukt op StonePaper.
StonePaper is een afbreekbare drukdrager met een
papiergevoel. Het is opgebouwd uit 80% calcium
carbonaat en 20 % PE/PP. StonePaper is aan beide
zijden gecoat, waardoor het een prima drukresultaat
geeft. StonePaper is volledig afbreekbaar. Bij de
productie is er 80% minder CO2 uitstoot dan bij andere
kunststofsoorten. Ook is het energieverbruik 80%
minder dan bij een soortgelijk product. Het materiaal
breekt na een bepaalde periode af in het milieu en laat
geen schadelijke resten achter.

Bijlage 1: Financiële gegevens OBT *
Balans

Per 31 December 2009
31-12-09

(na resultaatbestemming)

31-12-08

31-12-09

Vaste activa

31-12-08

Eigen vermogen

Immateriële vaste activa

a)

291.826

364.783

Materiële vaste activa

b)

716

1.023
292.542

c) 224.051

Handelsdebiteuren

d) 3.117.122

f)

946.000

Overige reserves

g)

596.074

365.806

Vlottende activa
Voorraden

Aandelenkapitaal

Voorzieningen
Latente
vennootschapsbelasting

527.926

h)

946.000
808.482
1.542.074

1.754.482

41.006

51.258

2.867.582

Overige vorderingen en
overlopende activa

e) 1.250

2.442
3.342.423

Schulden op korte termijn

3.397.950

Kredietinstellingen

i)

976.893

Handelscrediteuren

j)

483.459

967.634
644.355

Belastingen

k)

165.532

132.397

l)

426.001

Overige schulden en
overlopende passiva

3.634.965

3.763.756

1.583.080

1.958.016

3.634.965

3.763.756

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op
korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Kengetallen vertellen iets over de ﬁnanciële positie en de rentabiliteit
van de onderneming.
Zij dienen op regelmatige tijdstippen te worden berekend om zo
de ontwikkeling van de onderneming te kunnen volgen. Zij hebben
slechts betekenis in samenhang met meerdere cijfers, in vergelijking
met de kengetallen van voorgaande perioden en in vergelijking met
branchegegevens.

Current ratio

1,63

(2008 - 1,74)

NB. Indien de factor groter of gelijk aan 1,00 dan is de onderneming
in staat de kortlopende schulden met kortlopende vorderingen
te voldoen.

* Conform eisen GRI
OBT bv

213.630
2.051.885
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Resultatenrekening over 2009
2009

%

18.821.319

100,00%

2008

%

17.158.572

100,00%
90,57%

Netto-omzet inclusief:
- mutatie vooruitgefactureerd en
- mutatie onderhanden werk
17.062.194

af: Kostprijs van de omzet
Directe kosten
Toegevoegde waarde
af: Verkoopkosten
Algemene kosten

15.540.588
17.062.194

90,65%

15.540.588

1.759.125

9,35%

1.617.984

9,43%

1.759.125

100,00%

1.617.984

100,00%

574.103

32,64%

559.760

34,60%

64.590

3,67%

72.509

4,48%

638.693

36,31%

632.269

39,08%

1.120.432

63,69%

985.715

60,92%

Bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

73.264

4,16%

73.263

4,53%

1.047.168

59,53%

912.452

56,39%

(3.052)

-0,17%

8.525

0,53%

1.044.116

59,35%

920.977

56,92%

af: Vennootschapsbelasting

256.524

14,58%

220.998

13,66%

Resultaat na belastingen

787.592

44,77%

699.979

43,26%

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

2009
Resultaat voor belasting

Eigen Vermogen

2008

1.583.080

Rendement op eigen vermogen

1.754.482
49,75%

39,90%

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is
op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan, dat de onderneming met
haar vermogen in het boekjaar heeft behaald.

Solvabiliteits ratio

Rentabiliteit eigen vermogen

42%

(2008 - 47%)

NB. De solvabiliteit geeft het percentage van het eigen vermogen ten
opzichte van het totale vermogen weer.

51%

(2008 - 40%)

NB. De rentabiliteit van het eigen vermogen is het rendement dat
de onderneming met de ﬁnanciële middelen van aandeelhouders
in het boekjaar heeft verkregen.
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