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EcoVadis is een internationale organisatie met unieke MVO-assessment methodologie die door
meer dan 20.000 bedrijven wordt gebruikt voor risicobeperking, innovatie en meer transparantie
op het gebied van MVO. Bedrijven als Eneco, Heineken, ING Bank, Air France-KLM en Coca-Cola
gebruiken EcoVadis voor de beoordeling en waardering van hun leveranciers.
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OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014
Ons MVO verslag over 2014 is veranderd van opzet. Ondanks dat de structuur nog
wel is terug te vinden, zijn we gestopt met een volledige verslaglegging conform
de GRI-norm. Sinds vorig jaar zijn we namelijk aangesloten bij EcoVadis en zij
controleren nu jaarlijks ons verslag en de onderbouwingen daarvan. Wij zijn er
trots op dat wij bij EcoVadis direct al de Gold Rating Status behaald hebben
en wij werken aan onze verbeteringen om nog hoger te kunnen scoren.

Ook voor u een ander verslag!
De grote tabellen en verwijzingen naar de juiste pagina’s voor de GRI-norm zijn
verdwenen en zo ook de samenvatting. U kunt nu ons MVO jaarverslag rustig
doorbladeren en u krijgt doormiddel van de infographics al een duidelijk beeld van
onze resultaten. Maar helemaal lezen mag natuurlijk ook, naast onze service en
de productie, werken we dagelijks aan onze verbeteringen op MVO gebied.
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ABC
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VERANTWOORD COMMUNICEREN
Dit is alweer het vijfde duurzaamheidsverslag van OBT. Met de resultaten
over 2014, waarop we ontzettend trots zijn, staan we ook op milieugebied
aan de de top binnen de grafische branche. We vertellen u in dit verslag
graag meer over onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen,
de inspanningen en de dilemma’s.
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OBT produceert hoogwaardig drukwerk met alle aandacht voor kwaliteit, milieu,
onze medewerkers en onze omgeving.
Elk jaar leggen we de lat weer hoger. We willen onze prestaties verder verbeteren
en tegelijkertijd onze impact op het milieu en onze leefomgeving verminderen.
Eén van onze uitdagingen is de verandering van de communicatiemarkt, met name
de razendsnelle ontwikkeling van digitale media. De huidige trend is om minder
papier te gebruiken en vooral digitaal te communiceren. De indruk wordt hiermee
gewekt dat de papieren communicatie op den duur verdwijnt. Wij verwachten
echter dat de toekomst bij cross mediaal communiceren ligt. Dat is een combinatie
van internet, sociale media en drukwerk. Onze opdrachtgevers kunnen daarom bij
ons terecht voor het hele communicatiepakket: zowel drukwerk als digitale media,
advies en service.
Een andere uitdaging is de economische crisis waarmee we sinds 2008 te maken
hebben. Deze heeft grote weerslag op bedrijven in de grafimedia branche. Het
vraagt van ons flexibiliteit en creativiteit. Door optimaal te plannen en onze
medewerkers functioneel in te zetten, kunnen we veel opvangen. We blijven
hierdoor in staat om snel maatwerk te leveren aan onze opdrachtgevers vanuit
een financieel gezonde positie.
Onze doelstelling voor de komende jaren is om in de grafische industrie op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop te blijven lopen.
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We richten onze inspanningen daarom op meerdere fronten. Op milieugebied
gaat het om het versterken van onze milieuprestatie met het verlagen van het
energieverbruik en het verminderen van het afval. Voor onze medewerkers staat
Lean en Mean werken en een veilige, gezonde werkplek centraal.
Met onze innovaties willen we de communicatiemarkt verbreden. Dit gaat met
name over de cross mediale mogelijkheden: de juiste combinatie van drukwerk
en digitale communicatiemiddelen.
Steeds verantwoorder communiceren is voor ons ‘de groene draad’ en dat
is rekening houden met mens en milieu. We zijn hiermee als OBT al 19 jaar
bezig en gaan hiermee in 2015 ook weer verder. Samen met onze fantastische
medewerkers, relaties en stakeholders.
Als u over dit verslag nog vragen of suggesties heeft, gaan wij graag met u in
gesprek!

Tony Opmeer
Algemeen directeur OBT

1 Verantwoord communiceren
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DE BINK
OPMEER BV
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WELKOM BIJ OBT
OBT is een besloten vennootschap met twee aandeelhouders: Opmeer bv
in Den Haag (opgericht in 1969) en De Bink bv in Leiden (opgericht in 1882).
In 1996 kozen de twee succesvolle grafische ondernemingen voor deze
marktgerichte, strategische alliantie. Een samenwerking die uniek is in
de grafische industrie.
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Het doel is het bundelen van de krachten en de
specialismen op het gebied van grafimedia om
hiermee aan zeer grote opdrachtgevers zekerheid
en continuïteit te bieden. Gezamenlijk worden heel
succesvol aanbestedingen op grote projecten verricht
en dat resulteert in een onderscheidende positie in
de markt.

Onze visie

Op lokaal niveau willen we een voorbeeldfunctie
vervullen, bijvoorbeeld door kennis te delen en
stageplekken aan te bieden. Mondiaal investeren
we in duurzame (energie)bronnen en ondersteunen
we projecten op het gebied van natuurbehoud en
bedreigde diersoorten. Intern streven we efficiency
na waarbij de medewerkers centraal staan. Tevreden
en gezonde medewerkers is ons doel.

Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen komt voort vanuit onze sterke wens om
iets bij te dragen aan de wereld. We willen helpen
de (mondiale) samenleving in een meer duurzame
richting te brengen.

Naar de markt toe hebben we een uitgelezen visie
op de ontwikkeling van communicatiemiddelen
en daarbij de rolverdeling van digitaal, print- en
drukwerk.

De directies van beide bedrijven vormen de directie
van OBT, er zijn geen medewerkers in dienst.
Bij de twee OBT bedrijven werkten in 2014 in totaal
100 mensen.

We zetten ons daarom zowel lokaal als mondiaal in
om een bijdrage te leveren aan het behoud en het
duurzaam gebruik van de omgeving.

10

Daarom produceren wij onze producten op een
duurzame manier, dat wil zeggen met respect voor
het milieu, de mens en de omgeving. Ons beleid is
erop gericht om energieverbruik, hoeveelheid afval,
waterverbruik en CO2 te verlagen.

Onze missie
OBT wil duurzaam gemaakte producten en diensten
leveren aan haar klanten, zonder afwijkingen en op tijd.

Aanbestedingen

OBT bv

Opmeer bv

De Bink bv

Hierbij zijn we servicegericht, transparant in onze
bedrijfsvoering en hebben we aandacht voor mens en
leefomgeving.

Ons organisatiebeleid
De grote kracht van OBT is de samenwerking
van de twee bedrijven vooral op het gebied van
aanbestedingen en grote projecten. Ons beleid is
gebaseerd op verschillende factoren. Belangrijk zijn
de klantwensen en eisen, ontwikkelingen in de markt,
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omgevingsfactoren en toekomstverwachtingen.
Er zijn ook niet-financiële factoren die een rol spelen
zoals innovatie, eerlijke concurrentie en prijsvorming,
verspreiding van kennis via lidmaatschappen van
organisaties, het samenwerken met de medewerkers
aan het bewustwordingsproces van het duurzaam
omgaan met materialen en middelen en het
personeelsbeleid.
Dit beleid, waarbij medewerkers in combinatie met
duurzaam gedrag en betrokkenheid bij onze omgeving
centraal staan, zullen wij ook de komende jaren
doorzetten. Ieder jaar verscherpen we onze doelen
aan de hand van de behaalde resultaten. Met onze
investeringen, verbouwingen en inkopen kijken we
steeds hoe het beter en duurzamer kan. Daarnaast
hebben we veel inzicht in de herkomst van onze
materialen. Die moeten duurzaam zijn verkregen,
hoewel dit van samengestelde producten niet altijd is
te achterhalen. Van al onze investeringen, grondstoffen
en overige zaken is de herkomst bekend en kunnen we
uitsluiten dat hierbij regels op het gebied van milieu of
mensenrechten zijn overschreden.
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We zien dat ons duurzaamheidsbeleid zijn vruchten
afwerpt. Dit blijkt uit onze milieuprestatie, de
waardering en orders van onze klanten en zeker
ook uit het vertrouwen van het personeel. Ons
personeelsverloop is vrijwel nul. Verder krijgen
we veel verzoeken van scholen en stagiaires om
bij ons stage te mogen lopen.
Onze focus blijft echter gericht op het verbeteren
van onze materialen en grondstoffen en op
organisatorische verbeteringen. Ten aanzien van
het milieu worden de grootste verbeteringen
gerealiseerd bij de aanschaf van nieuwe machines
en andere grondstoffen. De organisatorische
verbeteringen hebben betrekking op zowel kwaliteit
en milieu als op arbeidsomstandigheden en
bedrijfsveiligheid.

Onze klanten en producten
OBT werkt voor zeer uiteenlopende Nederlandse
opdrachtgevers. Onze specialiteit is de uitvoering
van opdrachten verkregen door Europese aanbe
stedingen. Hierdoor is de semi-overheid en
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Rijksoverheid een grote klantengroep. Andere
opdrachtgevers komen in eerste instantie niet bij OBT
terecht maar direct bij de twee individuele bedrijven.
De orders van OBT kenmerken zich door hun omvang
en de langdurige contracten.

Onze activiteiten
OBT levert een breed scala aan communicatie
middelen zoals brochures, huisstijlen,
jaar verslagen, boekwerken, opleidingsmaterialen,
posters en verpakkingen. Daarnaast verzorgen
wij totaaloplossingen zoals voorraadbeheer,
gepersonaliseerde mailingen en het printen en
verzenden van facturen en salarisspecificaties.
Hieronder een kleine toelichting hiervan.

Coördinatie
De ordervoorbereiders van de twee OBT bedrijven
zorgen voor de voorbereiding, de begeleiding en de
planning van de orders gedurende het gehele traject
alsmede voor de administratieve ondersteuning.
Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor onze relaties.

Digitale activiteiten

Sign

Een speciale afdeling van software ontwikkeling en
database management verzorgt en bouwt alle klant
specifieke wensen voor mailingen, koppelingen
met bestelsites of eigen sites, maar ook apps en
controle software. Voor klanten die regelmatig
terugkerende producten op een simpele manier zelf
willen opmaken, bouwen wij een eigen design portal
waarmee zij binnen hun eigen huisstijl en met vaste
templates de eigen middelen kunnen produceren en
bestellen.

Bij deze afdeling worden prints op groot formaat
geprint voor binnen- en buitengebruik. Zoals posters,
abri’s en zelfklevende materialen.

Vormgeving en Prepress
De studio verzorgt het traject van ontwerp tot aan
de productie. Vormgeving en de gehele opmaak van
brochures, folders, posters en andere middelen.
Maar ook infographics, interactieve PDF’s en
documenten die aan de webrichtlijnen moeten
voldoen, zodat ze toegankelijk zijn voor blinden en
slechtziende personen.

Drukkerij en print
Hier vindt het feitelijke print- of drukproces plaats
met verschillende technieken zoals kleur en zw/w
printwerk, offsetdruk, digitaal druk (hoog kwalitatief
printwerk), foliedruk (een dunne metaalfolie overgezet
op papier, bijvoorbeeld zilverfolie) en pregen of
blindpregen. Bij dit laatste wordt met een matrijs een
reliefstempel in het drukwerk aangebracht.

2 Welkom bij OBT
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Binderij

Onze stakeholders

De binderij is een verzamelplaats voor nabewerkings
behandelingen die OBT op beide locaties in eigen
beheer uitvoert. Het gaat hierbij om onder meer de
technieken snijden, vouwen, hechten, lamineren,
stansen, verpakken, adresseren en sealen.

Onze stakeholders bepalen voor een groot deel
de waardering en het succes van OBT. Met alle
stakeholders wordt zorgvuldig en actief
gecommuniceerd, waarbij de frequentie en intensiteit
wordt afgestemd op de betreffende stakeholder.
De output van de gesprekken en de reacties op de
communicatiemiddelen van OBT worden gebruikt
bij het bepalen van nieuw beleid en doelstellingen.

Magazijn en expeditie
Het magazijn en de expeditie verzorgen de verpakking
en verzending van de producten. We houden hier
ook producten van klanten op voorraad, gekoppeld
aan online toegang voor onze relaties voor inzage
in de voorraad en bestelmogelijkheid. Dit maakt
just-in-time levering mogelijk. Het bewaken van alle
minimum voorraden en de geconditioneerde opslag is
de garantie voor continuïteit voor onze klanten.
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We claimen dat de impact van onze bedrijfsvoering
relatief beperkt is voor onze stakeholders. Op het
gebied van milieu (o.a. energie, water, afval) hebben
we een impact op al onze stakeholders. Voor het
personeel is de belangrijkste impact het gebruik van
gevaarlijke stoffen. Door deels IPA-vrij te drukken en
het vervangen van gevaarlijke stoffen door K3 en K4
minder gevaarlijke middelen, hebben we inmiddels
de maximale verbetering gerealiseerd.
De organisatie heeft daarnaast een klachtenprocedure,
waarbij ook klachten over milieu kunnen worden
behandeld.

Het triple-P-perspectief
People

Profit

Medewerkers
	Kwartaalbespreking, afdelingsoverleg,
functioneringsgesprek, interne nieuwsbrief en
duurzaamheidsverslag.
Inspectie SZW
	Geen communicatie, alleen bij afwijkingen
gevonden door inspectie.

Klanten (dit betreft zowel de OBT klanten als de
individuele klanten van Opmeer bv en De Bink bv) en
diverse potentiële klanten
	Duurzaamheidsverslag, offertes en media,
nieuwsbrief, mondelinge communicatie via onze
medewerkers.
Leveranciers (OBT heeft langdurige relaties met haar
grootste en belangrijkste partners)
	Duurzaamheidsverslag, offertes en media,
nieuwsbrief, mondelinge communicatie via
onze medewerkers, algemene eisen aan onze
leveranciers.
Overige relaties (onderaannemers zoals afwerkers,
tekstschrijvers, fotografen en andere relaties)
	Duurzaamheidsverslag, offertes en media,
mondelinge communicatie via onze medewerkers.

Planet
Bevoegd gezag
(Gemeente Den Haag en Gemeente Leiden)
	Meldingen bij wijzigingen activiteiten of locatie,
duurzaamheidsverslag.
Buurbedrijven (leden van de ondernemingsverenigingen)
	Overleg belangenverenigingen,
duurzaamheidsverslag.

2 Welkom bij OBT

15

Onze certificaten zijn:
ISO 9001
Gecertificeerd voor kwaliteit

ISO 14001
Gecertificeerd voor milieu

ISO 12647
Gecertificeerd voor kleurmanagement

ISO 27001 en 2
Interne en externe informatie beveiliging

ISO 2846-1
Onze inkten voldoen aan deze ISO norm

Gecertificeerd voor FSC

PEFC
Gecertificeerd voor PEFC

ABDO
Veiligheidscertificaat MIVD

Papiervezelconvenant
Aangesloten en voldoet

ARBO-convenant
ARBO richtlijnen KVGO (RIE)

ISO 14064-2

Social return plaatsen

	Gecertificeerd voor juiste
CO2 berekeningsmethode

	OBT zet werklozen in en heeft stageplaatsen,
daarnaast heeft OBT een binderij afdeling
(MoBi) waar mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt onder begeleiding worden ingezet.

Duurzaam inkopen Rijksoverheid
	Gecertificeerd voor Duurzaam Inkopen
Rijksoverheid
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FSC

Onze certificeringen

OBT in de wereld

Onze certificeringen tonen aan dat wij volgens
bepaalde standaarden werken als het gaat om
mens en milieu. Daarnaast zetten wij ons in voor
verantwoorde en efficiënte verpakkingen om
verspilling van verpakkingsmateriaal te voorkomen.
Verder zitten vertegenwoordigers van OBT binnen
twee grafische duurzaamheidskringen, het KVGO
bestuur en het Grafisch opleidingsinstituut GOC.
Deze instanties werken aan verbetering in de keten,
zowel nationaal als internationaal.

Vanuit onze visie om daadwerkelijk iets bij te dragen
aan de wereld ondersteunen wij verschillende
partijen, lokaal maar ook enkele projecten die verder
weg liggen. We kiezen deze projecten vanuit een
triple-P-perspectief.
People: lokale organisaties met een maatschappelijke
functie, zoals Stichting Ambuskaters.
Planet: organisaties die een bijdrage leveren aan
natuurbehoud of natuurverbetering, zoals Aurora
Borealis en de Duurzaamheidskring West Nederland
en Breda.
Profit: organisaties met een economische relatie met
OBT zoals het KVGO en ondernemingsverenigingen.
Een overzicht van sponsoring en projecten is te
vinden in bijlage 2 (pagina 44).

2 Welkom bij OBT
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3

WERKEN BIJ OBT
Onze medewerkers zijn cruciaal voor het realiseren van onze
doelstellingen. Het zijn gedreven en deskundige mensen die zich
met hart en ziel voor onze bedrijven inzetten.
We hebben er 100 in getal (9 meer dan in 2013), waarvan 82 mannen
en 18 vrouwen. 11% van onze medewerkers werkt parttime.
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Tevreden en gezonde medewerkers is ons
uitgangspunt. We bieden daarom maximale
ontplooiingsmogelijkheden en een optimale
werkomgeving met specifieke aandacht voor
gezondheid, veiligheid, verlichting van de werkdruk
en beperking van de risico’s.
Mét resultaat: het verloop is beperkt, er zijn geen
ongevallen of (bijna)ongelukken en we hebben een
relatief laag arbeid gerelateerd ziekteverzuim.

45 -65 jaar

De leeftijdsopbouw van de OBT medewerkers
is als volgt:

30-45 jaar

15 – 30 jaar
30 – 45 jaar
45 – 65 jaar

12%
34%
54%

15-30 jaar

Personeelsbeleid
Mensen vormen het hart van de OBT organisatie
en we zorgen dan ook zo goed mogelijk voor onze
medewerkers.
Iedere medewerker heeft een individueel contract.
Daarnaast zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd
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in de CAO Grafimedia. In het bedrijfsregelement
van de beide bedrijven zijn onder andere afspraken
vastgelegd over betalingen, ziekteverzuim en
algemene regels die gelden in het pand en bij de
verschillende werkzaamheden.
OBT en de twee bedrijven beschikken niet over
een Arbo-commissie of ondernemingsraad (OR).
De medewerkers hebben aangegeven hieraan geen
belang te hechten. Communicatie met de mede
werkers vindt plaats door regelmatig arbeidsoverleg
en door de functioneringsgesprekken. Ook kunnen
medewerkers rechtstreeks bij de directie of een
vertrouwenspersoon terecht.
OBT heeft een actief beleid voor arbeidsomstandig
heden. Dit beleid kenmerkt zich door het creëren van
een veilige werkomgeving. Daarnaast is de werkdruk
een continue aandachtspunt. Deze is relatief hoog door
het soort orders en de omvang van de orderportefeuille. Door opleiding en aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling proberen we onze medewerkers met de
soms hoge werkdruk te laten omgaan.

3 Werken bij OBT

De Copyshop MoBi past heel goed binnen ons
duurzaamheidsbeleid. Deze copyshop is in 2013
opgericht door De Bink en Reprocentrum Movens
(onderdeel van GGZ Rivierduinen). MoBi maakt
drukwerkmiddelen voor bedrijven en particulieren.
Zij doet dit met mensen met een GGZ (psychische)
achtergrond. Deze mensen krijgen bij MoBi een
zinvolle dagbesteding en de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen in het grafische vak. Hierdoor hebben
ze een grotere kans om te re-integreren op de
arbeidsmarkt.

Ontwikkeling, kennis en vaardigheden
OBT beoogt een werkklimaat met maximale
ontplooiingskansen voor iedereen. Dit betekent dat
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267 dagen besteedt aan opleidingen

ABC
Ziekteverzuim en ongevallen
In 2014 was het verzuimcijfer 3,24% (2013: 2,7%).
Dit is inclusief langdurige ziektegevallen. Er zijn in
2014 geen ongevallen geweest. Het ziekteverzuim
in de grafische industrie is niet bekend. In de totale
industrie bedroeg het ziekteverzuim in 2014 volgens
cijfers van het CBS 4,8%. Ten opzichte van dit verzuim
scoort OBT goed.

Arbeidsomstandigheden
het ontwikkelen van kennis en vaardigheden binnen
ons bedrijf volop aandacht krijgt. Het leidt tot hogere
kwaliteit van de producten en diensten en het zorgt
ook voor tevreden medewerkers die veiliger werken.
Het beleid van OBT is dat de medewerker elke
opleiding kan volgen die hij of zij nodig heeft voor het
uitvoeren van de functie. De gewenste opleiding wordt
bepaald aan de hand van het onderdeel persoonlijke
ontwikkeling in het functioneringsgesprek,
vaktechnische ontwikkelingen en ontwikkelingen
in de organisatie. In 2014 hebben 72 medewerkers
in totaal 267 dagen besteed aan opleidingen.
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De werkzaamheden bij OBT zijn niet gevaarlijk.
We nemen wel diverse maatregelen om het
gebruik en de emissie van isopropylalcohol (IPA)
te reduceren, waardoor het geen gevaar voor
medewerkers vormt.
Ook bij de keuze van grondstoffen spelen arbeids
omstandigheden een belangrijke rol. Risico’s voor
werknemers worden zoveel mogelijk aan de bron
voorkomen of we vervangen producten door andere
producten zonder of met beperkte arbeidsrisico’s.
Indien nodig worden aanvullende maatregelen
genomen door persoonlijke beschermingsmiddelen
voor te schrijven.

Bij OBT zijn geen eisen vastgelegd met betrekking
tot sociale criteria zoals kinderarbeid, dwangarbeid,
gelijkheid (tussen man en vrouw), discriminatie
(geslacht en ras) en vrijheid van vereniging
(association). Omdat vrijwel alle producten door
de organisatie zelf worden gemaakt, zijn deze
niet van toepassing. Incidentele uitbesteding is bij
organisaties die voldoen aan nationale wetgeving
voor milieu en arbo.
Een belangrijk onderdeel van de arbeidsomstandig
heden is de mentale gezondheid van de medewerkers.
Een van de onderdelen van het functioneringsgesprek
is daarom de verbetering van de arbeidsomstandig
heden. Verder krijgen medewerkers die moeten
overwerken dit weer in uren gecompenseerd, zodat
zij op rustige momenten vrij zijn. In enkele gevallen
worden de uren financieel gecompenseerd, zoals bij
nacht en weekend werkzaamheden.

3 Werken bij OBT

OBT kent al vele jaren een aantal maatregelen om
risico’s en ziekteverzuim verder te reduceren en de
gezondheid te verbeteren:
Gehoorbescherming
	Alle medewerkers aan machines hebben
autoplastieken.
Gezondheid
Een rookverbod sinds 2006;
	Mogelijkheid tot volgen cursus ‘Stoppen met roken’;
Til- en zitcursussen;
	Op de grootste productie persen wordt alcoholvrij
gedrukt.
Werkplek
	Naast veel daglicht op de werkplekken is de tempe
ratuur overal geoptimaliseerd door energiezuinige
systemen. Geluiddempende plafonds en volledig
verstelbare werktafels en stoelen, maken dat er voor
iedereen een perfecte werkplek wordt gerealiseerd.
Ziekteverzuim
Actieve betrokkenheid bij ziekmelding.
Preventie
	Preventief Medisch Onderzoek en diverse activiteiten
om meer te bewegen.
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4

DE OMGEVING VAN OBT
OBT wil bewust omgaan met haar leefomgeving en eventuele risico’s voor
het milieu zoveel mogelijk beperken. We streven naar continue verbetering
van onze milieu- en duurzaamheidsprestaties. Daarin gaan we verder dan
wordt vereist.
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Om milieu te integreren in ons bedrijfsbeleid en
onze bedrijfsvoering hebben we een gecertificeerd
milieumanagementsysteem (ISO 14001). Dit richt zich
met name op het beheersen en verbeteren van onze
prestaties op milieugebied. We moeten voldoen aan
de wet- en regelgeving én streven naar permanente
verbetering.
Daarnaast zijn we gecertificeerd voor het gebruik
van papier uit duurzaam beheerde bosbouw (FSC en
PEFC) en voor een Europese norm van het berekenen
van onze CO2 belasting (ClimatCalc) en hebben
we een Verklaring Duurzaam Inkopen Overheid,
waarmee we voldoen aan de criteria van de overheid
voor het duurzaam inkopen. Andere maatregelen
op het gebied van milieu zijn dat we onze klanten
adviseren om milieubewuste grondstoffen te kiezen.
En dat onze medewerkers hier milieubewust mee
omgaan. Deze werkwijze is ook vast onderdeel bij de
training van nieuw personeel en wordt geëvalueerd
bij functioneringsgesprekken.
Jaarlijks formuleren we onze doelstellingen om de
milieuprestatie nog verder te verbeteren.
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Het resultaat van de doelstellingen van 2014 en
nieuwe doelstellingen van 2015 zijn opgenomen
in bijlage 3a (pagina 46).

OBT in de keten
OBT staat niet los van haar omgeving maar is
onderdeel van een keten met veel schakels.
Ons doel is om bij te dragen aan het verduurzamen
van de keten.
In alle stappen in de keten is er een impact op
mens en milieu. De menselijke impact zal het
grootst zijn bij die stappen die buiten Nederland of
Europa worden uitgevoerd. We denken hierbij aan
de arbeidsomstandigheden in de bosbouw, aan de
productie van papier en aan de grondstoffen van
de chemicaliën. Bij OBT wordt 90% van het papier
ingekocht van bewezen duurzaam beheerde bossen
(PEFC en FSC).
Onze bijdrage aan het verduurzamen van de keten
bestaat met name uit een verantwoorde keuze
voor de inkoop van grondstoffen, de inkoop van

OBT

4 De omgeving van OBT
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Elektriciteit: (kWh per 1000 kg drukwerk)

625

28

2014

groene energie, overleg met klanten over keuze van
grondstoffen, de juiste balans tussen drukwerk en
digitaal en het overleggen met toeleveranciers over
grondstoffen en transport daarvan.

Milieuaspecten en milieugetallen

610

2013

697

2012

Onze absolute milieuregistraties houden geen
rekening met de verandering van het productievolume.
Daarom presenteren we hier milieukengetallen voor
elektriciteit, gevaarlijk afval, water- en gasverbruik,
die gebaseerd zijn op het productievolume per 1000 kg
gereed drukwerk. De absolute getallen zijn vastgelegd
in bijlage 4 (pagina 50).
Bij de bepaling van deze kengetallen is gekeken
naar de ingekochte hoeveelheid papier, waarvan
we de hoeveelheid afvalpapier hebben afgetrokken.
Wat betreft transport zijn zo veel mogelijk ritten
gecombineerd en wanneer dit inefficiënt bleek,
uitbesteed aan transporteurs die ritten met
verschillende klanten kunnen combineren.

Waterverbruik: (m 3 per 1000 kg drukwerk)

Transport (km)
Bedrijf

Vervoersmiddel

Opmeer

Personenwagens

294.494

290.936

294.192

Vracht-/bestelwagens

155.657

148.606

143.529

Personenwagens

139.097

148.517

108.601

71.996

103.838

94.911

661.244

691.897

641.233

De Bink

2012*

Vracht-/bestelwagens
Totaal

2013*

2014*

* Het aantal zakelijke kilometers met personenauto’s, onder andere voor klantbezoeken, hebben
we als volgt berekend. Uitgangspunt is het aantal kilometers dat met personenauto’s is gereden.

2014

0,60

2013

0,68

2012

1,04

Hiervan is het woon-werkverkeer en een gemiddeld privégebruik afgetrokken.

Het productievolume is gestegen van 538.000 kg
papier in 2013, naar 597.000 kg papier in 2014.
Mede door deze orderstijging is ook het aantal
medewerkers toegenomen. Maar het watergebruik
en de hoeveelheid gevaarlijk afval is per kg gereed
product afgenomen. Ook het aantal kilometers
is afgenomen, voor zowel de personenauto’s als
voor het vervoer van producten in vracht- en
bestelwagens. Het energieverbruik per 1000 kg

4 De omgeving van OBT
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22,01

2014

24,43

2013

32,02

2012

product steeg iets en dit komt voornamelijk doordat
er meer producten in eigenhuis zijn afgewerkt. Dit is
ook waarom de hoeveelheid papierafval is gestegen
van 21 naar 23%.
Verder is het gasverbruik niet gerelateerd aan de
hoeveelheid productie. Daarom wordt het kengetal
berekend op basis van het aantal graaddagen.
Hierin zijn de verschillen in de buitentemperatuur
verrekend. Het gasverbruik is afgenomen.
Door al deze toenames, in het productievolume,
het aantal transportbewegingen en het aantal
medewerkers (toename woon-werkverkeer), stijgt
de hoeveelheid CO2, ondanks de maatregelen om
energie te besparen.

Duurzaam inkopen
De overheid heeft als streven in 2015 voor 100%
duurzaam in te kopen. Ten aanzien van drukwerk zijn
hiervoor criteria opgesteld.
OBT beschikt over een Verklaring Duurzaam Inkopen
Overheid. Dit betekent dat onze duurzame prestaties
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Gasverbruik: (m 3 per gewogen graaddag)

CO2 productie (kg per 1000 kg drukwerk)

2014

2013

2000

1800

Papier
OBT stimuleert klanten om gebruik te maken van
FSC of PEFC papier of Ecolabel papier.
Voor alle verschillende papiersoorten wordt aan de
leverancier een garantie gevraagd of het papier aan
de criteria voldoet.

Inkt
Offsetdrukinkt bestaat voor een belangrijk deel uit
oliën. OBT gebruikt 100% biologische inkt die voor
100% uit plantaardige oliën bestaat.

Vluchtige organische stoffen

zijn getoetst met de gestelde criteria van de overheid.
Voor veel aspecten zijn we verder dan de gestelde
eisen. De criteria worden jaarlijks getoetst door een
onafhankelijke certificatie-instelling (SGS Nederland).
De belangrijkste criteria voor het duurzaam inkopen
van drukwerk geven we hierna weer en we laten
hierbij de positie van OBT zien.

4 De omgeving van OBT

Bij gebruik van isopropylalcohol (IPA) en reinigings
middelen komen er dampen van koolwaterstoffen vrij.
Deze zijn slecht voor het milieu, hebben invloed op
de medewerkers en zijn daardoor arbeidshygiënisch
minder verantwoord.
In de duurzaamheidscriteria duurzaam inkopen is
IPA-vrij drukken niet als eis opgenomen, maar
wordt het wel gunstiger gewaardeerd. Binnen OBT
zetten we ons in voor minimaal gebruik van IPA.
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Productievolume drukwerk (x1000 kg)

Er draaien binnen OBT drie persen IPA-vrij.
Beide vierkleurenpersen bij De Bink en de grote
kleurenpers bij Opmeer.
De wettelijke grens voor IPA is 8%. In de duurzaam
heidscriteria wordt een percentage van 5% gevraagd
voor vellenoffset. Bij Opmeer is een centraal
vochtwatersysteem in gebruik waarop zowel de
midden als klein formaat persen draaien.
De IPA-waarde van dit vochtwater is 3,5% maar
door de efficientie van het systeem kon Opmeer bij
invoering zijn alcohol verbruik met 50% reduceren.
De klein formaat pers is hier de spelbreker voor het
verder verlagen van de IPA-waarde. Bij De Bink wordt
op de groot en midden formaat persen alcoholvrij
geproduceerd. Op een klein formaat pers wordt met
IPA gewerkt. Het percentage IPA is 5%.
Afhankelijk van de wensen en eisen van de klant
wordt gekozen voor een pers. Natuurlijk wordt zoveel
mogelijk gedraaid op de persen zonder IPA of met een
lage IPA-waarde.
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538

2013

Ook bij het gebruik van reinigingsmiddelen
verdampen vluchtige stoffen (VOS).
De duurzaamheidscriteria geven aan dat deze
reinigingsmiddelen een vlampunt moeten hebben
van minimaal 55˚C (K3). Bij OBT worden daarom voor
het wassen van drukpersen geen K1 vloeistoffen
gebruikt. Deze hebben een lager vlampunt dan 55˚C.
We gebruiken bij voorkeur K4 (vlampunt 100˚C)
reinigingsmiddel en als het niet anders kan K3.

597

2014

APEO, halogenen, ftalaten
OBT gebruikt geen APEO (alkylfenolethoxylaten,
schadelijk voor waterorganismen), geen halogenen
(slecht biologisch afbreekbaar) en geen ftalaten
(weekmakers, schadelijk voor mens en milieu).

Risico-stoffen (H-zinnen)
Risicostoffen zoals genoemd in de inkoopcriteria
worden door OBT niet gebruikt. Een uitzondering
is een bepaald type glanslak waarvoor geen
milieuvriendelijk alternatief is. Als een klant
drukwerk bestelt waarbij deze glanslak noodzakelijk
is, dan geven wij vooraf aan dat deze stoffen niet
voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.
Het gebruik van deze lak is zeer beperkt.

Milieubesparende maatregelen
Milieubesparende maatregelen vind je bij OBT overal
terug. Bij iedere investering of wijziging aan het
gebouw wordt gekeken naar de milieuaspecten.
Ook bij de inkoop van machines, onderhoud
en transport is energieverbruik één van de
selectiecriteria.

Er zijn diverse maatregelen genomen om het energieen waterverbruik te reduceren zoals LED-verlichting,
bewegingsmelders, tijdschakelaars, nieuwe
machines, zonnepanelen (de Bink), isolatie en
plaatontwikkeling zonder water. Alle verbruiken
worden omgerekend naar CO2. De reductie van de
hoeveelheid CO2 is onderdeel van het ISO 14064
certificaat.

5,04

2014

5,55

2013

4,90

2012

Gevaarlijk afval (kg per 1000 kg drukwerk)
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Grondstoffen en afvalreductie wordt onder andere
gerealiseerd door gebruik van inkt in kokers
waardoor er minder afval is. Maar ook door de
inkoop van papier op maat waardoor er minder
snijafval is, het gebruik van minder inschietpapier
en de certificering voor ISO 12647 waarmee het
kleurbeheer van een order wordt beheerst en er
daardoor minder uitval is.
Waar mogelijk stimuleert OBT haar klanten om
duurzame keuzes te maken voor grondstoffen
en productie. Hiermee wordt het product
milieuvriendelijker en beter recyclebaar.

Productverantwoordelijkheid
OBT kiest haar leveranciers zorgvuldig. Ze moeten
aansluiten op de criteria van OBT ten aanzien van
mens en milieu zoals al in het voorgaande hoofdstuk
benoemd.
Daarom is het aantal leveranciers beperkt en werken
we met de meeste al jarenlang.

34

Samen zoeken we naar producten die minder
belastend zijn voor het milieu en producten die
gemaakt worden op een ‘menswaardige’ manier.
Kortom, hoogwaardige producten en goederen tegen
een goede prijs waarmee we onze kwaliteit hoog
kunnen houden en concurrerend in de markt blijven.
Leveranciers die zich niet houden aan de afspraken
worden door OBT gecontroleerd en bij herhaling van
de leverancierslijst verwijderd.

2012

661.244

2013

691.897

2014

641.233

Transport (km totaal)
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5

WERKEN MET OBT
OBT wil een betrouwbare partner voor haar klanten zijn. Werken met
OBT betekent dan ook optimale service en kwaliteitsproducten, zowel
op grafisch als digitaal gebied. En natuurlijk geven we de garantie
voor 100% vertrouwelijke behandeling van de gegevens.
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OBT heeft alle kennis en capaciteit in huis voor het
produceren, beheren, verzorgen en leveren van
alle communicatiemiddelen en het verzorgen van
communicatieprojecten. Deze kennis en de ervaring
die we in vele jaren hebben opgebouwd met Europese
aanbestedingen is de kern van onze organisatie.
Met deze aanpak realiseren wij een flexibele en
efficiënte werkwijze, die resulteert in de meest
economische uitvoering. Daarnaast kunnen we,
ook in geval van calamiteiten, altijd de levering van
opdrachten garanderen. De organisatiestructuur,
locatiespreiding en back-up apparatuur geven
hiervoor alle waarborgen.
Met behulp van onze vele certificeringen zoals
kwaliteits- en milieumanagementsystemen staan we
garant voor een kwalitatief en verantwoord product.
Samen met onze specialisaties in online-diensten,
ontwikkeling van digitale communicatie, moderne
afwerkings- en verpakkingsapparatuur,
geconditioneerde magazijnen en voorraadbeheer
en het eigen transport, maakt dat ons tot een
betrouwbare partner.

38

Betrouwbaarheid betekent ook dat we een garantie
geven voor bijvoorbeeld de privacy van onze
klantgegevens. Hiervoor zijn we ISO 27001 en 27002
gecertificeerd. OBT verzorgt voor vele relaties het
voorraadbeheer en de veilige verwerking en opslag
van geclassificeerd drukwerk.
Producten kunnen op afroep bij de verschillende
vestigingen van de klant worden afgeleverd.
Door adequate etikettering zijn ze optimaal vindbaar,
zowel bij OBT als in het eigen magazijn van de klant.

Klanttevredenheid
Minimaal één keer per kwartaal evalueren wij het
orderverloop met onze klanten om te kijken of wij nog
verbeteringen kunnen realiseren in onze producten of
onze service. Door de vele controle grendels
proberen wij fouten te voorkomen en zo levertijden te
garanderen. Mocht er toch iets fout gaan dan staan
we voor een adequate klachtenafhandeling met een
snel resultaat.

Klachten worden nauwkeurig geregistreerd.
Bij iedere klacht wordt er, samen met de klant,
eerst gewerkt aan een oplossing en daarna
beoordeeld hoe deze is ontstaan.

te schenden, direct of indirect. Aan elke nieuwe
leverancier wordt gevraagd de verklaring te
ondertekenen. Als hij dat niet doet kiezen we voor
een ander.

Eén keer per kwartaal worden de behandelde
klachten door de directie geanalyseerd.

Leveranciers worden ook beoordeeld op milieu en
kwaliteitsaspecten. Bij milieu gaat het om milieu
belasting van producten en diensten, naleving van
wetgeving en milieuregistraties.
Bij kwaliteit kijken we naar leverbetrouwbaarheid en
kwaliteit van producten en diensten. We verplichten
leveranciers nog niet tot het hebben van bepaalde
managementsystemen en certificaten, maar dit wordt
wel gestimuleerd.

Het klachtenpercentage van de beide OBTvestigingen lag eind 2014 op 1,14%. Dit is een
verbetering ten opzichte van de 1,87% uit 2013.

Eisen aan leveranciers
OBT stelt harde eisen aan haar leveranciers als het
gaat om mensenrechten. Het is wellicht mogelijk dat
bij de winning of productie van de grondstoffen die we
gebruiken mensenrechten worden geschonden of
sprake is van omkoping of corruptie. Bij onze
leveranciers wordt hier expliciet naar gevraagd.
Alle leveranciers zijn naar aanleiding hiervan
verzocht een verklaring te ondertekenen waarin
zij onder andere verklaren geen mensenrechten

5 Werken met OBT

Door middel van een leveranciersbeoordeling
controleren we regelmatig of leveranciers aan de
eisen van OBT voldoen. Bij afwijkingen worden
afspraken ter verbetering gemaakt waarbij ook de
termijn wordt aangegeven. Bij blijvende afwijkingen
wordt een nieuwe leverancier gezocht.
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2014
2015
2016

23%

5,04kg

2.592.281kg

1.195

2000kg

22,01m3

625
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Bijlage 1

Balans per 31 december 2014

31 dec 2013

31 dec 2014

0

400.000

0

400.000

Vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
153.177

0

1.300.943

1.164.540

1.454.120

1.164.540

1.454.120

1.564.540

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 en in
vergelijking met de kengetallen van voorgaande perioden.
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Liquide Middelen
Vorderingen en overlopende activa

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op
korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Current ratio: 2,21% (2013: 2,22%)
NB. Indien de factor groter of gelijk is aan 1,00 dan is de onderneming in staat
de kortlopende schulden met kortlopende vorderingen te voldoen.

Eigen vermogen

31 dec 2014

31 dec 2013

Aandelenkapitaal

30.272

30.272

Agioreserve

750.000

750.000

Algemene reserve

256.539

19.728

1.036.811

800.000

527.729

654.120

527.729

654.120

1.564.540

1.454.120

Schulden op korte termijn
Schulden kort
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Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming is 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: 66% (2013: 55%)
NB. De solvabiliteit geeft het percentage van het eigen vermogen ten opzichte
van het totale vermogen weer.

Rentabiliteit: 52% (2013: 34%)
N.B. 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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Bijlage 2

Sponsoring, ondersteuning en lidmaatschappen

OBT ondersteunt verschillende partijen, lokaal maar
ook enkele projecten verder weg. Hiervoor kiezen we
projecten vanuit een triple-P-perspectief.
People:	Lokale organisaties met een
maatschappelijke functie, zoals Stichting
Ambuskaters.
Planet:	Organisaties die een bijdrage leveren aan
natuurbehoud of natuurverbetering, zoals
Aurora Borealis, Stichting Painted Dog
Conservation en de Duurzaamheidskringen
West-Nederland en Breda.
Profit:	Organisaties met een economische relatie
met OBT zoals het KVGO, VNO-NCW en
ondernemingsverenigingen.

Scholen/onderzoek
•
•
•
-
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Het bolwerk in Leiderdorp;
ROC Leiden;
Het Da Vinci College;
Vakmansroute voor VMBO-leerlingen.

Beide OBT locaties zijn erkend als leerbedrijf
Grafische Industrie.
Daarnaast is OBT|De Bink ook een erkend
leerbedrijf voor:
- Kenwerk, facilitaire dienstverlening
- Ecabo, voor secretarieel, marketing en ICT
- VTL voor logistiek.
In Leiden wordt door de ROC’s tweemaal per jaar een
Vakmansroute georganiseerd waar De Bink ook haar
deuren open zet voor leerlingen.
OBT|Opmeer heeft 2 stages en 1 snuffelstage gehad
in 2014. Twee leerlingen hebben een snuffelstage
gedaan in de binderij, zij hebben steeds 2 dagen per
2 weken gewerkt, over een periode van 3 maanden.
Opmeer heeft in 2013 in samenwerking met de
Haeghe Groep (Sociale werkplaats) een medewerker
kunnen plaatsen die wordt opgeleid tot assistent
binder, deze opleiding is in 2014 doorgezet.

Sponsoring/ondersteuning
• Sponsoring Painted Dog Conservation
(wilde-hondenproject) in Zimbabwe;
• Sponsoring Artcentrum, naschoolsproject bij de
Wilde Honden;
• Sponsoring Stichting Ambuskaters (ambulance,
politie e.d. skaten voor Stichting Kika);
• Sponsoring Stichting Bewegen tegen kanker;
• Sponsoring IJshockeyclub Hys in Den Haag;
• Sponsoring Leiden Marathon;
• Sponsoring basketbalvereniging ZZ-Leiden en
korfbalvereniging Pernix en TOP;
• Sponsering 3M City Bike;
• Sponsoring Vrienden voor Isoria;
• Sponsoring Leidens Ontzet;
• Sponsoring Stichting voor Elkaar Leiden;
• Sponsoring Stichting Leiden Culinair;
• Sponsoring Katwijks Museum;
• Financiële ondersteuning Kindertehuis Hammu
Pangia te Sumba in Indonesië;
• Ondersteuning diverse basisscholen met papier.

Bestuursfuncties
OBT directieleden leveren ook een bijdrage als lid of
bestuurslid in diverse organisaties:
• 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 het KVGO (interne en externe
communicatie);
• Voorzitter KVGO regio Den Haag en omgeving;
• Algemeen bestuurslid VNO-NCW namens KVGO;
• Voorzitter Stichting hogedrukgebied.
Deze stichting draagt de kennis van de oude
ambachtelijke druktechnieken over en heeft een
grafisch atelier ter beschikking voor workshops;
• Lid Grafimedia Duurzaamheidskring
West-Nederland;
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• Lid Grafimedia Duurzaamheidskring Breda.
	De duurzaamheidskringen zijn samenwerkings
verbanden binnen de sector. Hier wordt kennis
gedeeld en komen de milieuaspecten van de
organisaties en de verbetermogelijkheden in
de bedrijven en in de keten aan de orde.
Vanuit de functies bij het KVGO is er de mogelijkheid
om invloed uit te oefenen en mee te denken bij de
ontwikkelingen van duurzaam inkopen, de Europese
CO2 calculatietool (ClimateCalc), ontwikkelingen op
gebied van Ecolabel en eventueel andere normen
voor de toekomst.
De kosten voor voorgaande activiteiten zijn voor
rekening van de twee OBT bedrijven.

Naast voorgaande functies zijn de OBT bedrijven lid
van volgende organisaties:
• KVGO - Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen;
• CMBO - Kennisvereniging op het gebied van de
technologie van de communicatiemedia;
• Partner MVO Nederland;
• Grafimedia Duurzaamheidskringen Breda en
West-Nederland;
• GOC Grafisch Opleidingscentrum;
• VNO-NCW;
• NCD (Nederlands Centrum van Directeuren en
Commissarissen);
• ZKD (Belangenvereniging Zichtenburg,
Kerketuinen, Dekkershoek: Opmeer bv);
• BV Leiden (ondernemersvereniging: De Bink bv).
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Bijlage 3a

Doelstellingen 2014

Voordat we vooruitblikken op 2015 en verder, vinden we het belangrijk eerst nog even terug te blikken op wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt.
Dit doen we door te kijken naar de realisatie van de doelstellingen van 2014.
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Onderwerp

Bedrijf

Doelstelling

Realisatie

MVO

De Bink

Klimaat neutraal werken door middel van eigen energieprojecten
gericht op het verder verlagen van de CO2 uitstoot.

De Bink: deels gerealiseerd. Door de diverse projecten hebben we een
lager verbruik zowel op gas als elektra. Met de zonnepanelen hebben
we in 2014, 15.000 kWh opgewekt. Er is nog geen externe toetsing van
de behaalde resultaten.

Economie

OBT

Huidige omzet behouden.

Omzet is gestegen tegen de verwachtingen in.

Kwaliteit

OBT

Aandacht voor datasecurity door certificering voor ISO 27001 en
ISO 27002, beveiliging van het pand, datavertrouwelijkheid van
adressenbestanden en andere data van de klant. De maatregelen
betreffen zowel Opmeer als De Bink.

In 2014 zijn zowel Opmeer als De Bink voor ISO 27001 en 27002
gecertificeerd.

Kwaliteit

OBT

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van UV-inkt met
LED-droging. Voordeel is dat eerder op kleur gedrukt wordt en deze
inkt stabieler is. Daarnaast is het voordeel dat er minder inschiet
nodig is en de inkt eerder droog is. Dit betekent dat er eerder kan
worden afgewerkt. Dit heeft echter twee nadelen: duurdere inkt en
inkt met een grotere milieu belasting. De voor- en nadelen zullen
in het onderzoek tegen elkaar worden afgezet. Dit onderzoek hangt
samen met de machineconfiguratie van De Bink.

Vooralsnog levert deze techniek voor de producties van OBT geen
voordelen op en zal de milieubelasting onnodig oplopen in zowel de
afvalstromen als de risico’s voor de medewerkers. Misschien dat over
5 jaar de techniek wel inzetbaar is. Na dit onderzoek is besloten om
niet in UV te investeren op de bestaande machines vanwege een te
lange terugverdientijd.

Kwaliteit

De Bink

Onderzoek naar machineconfiguratie. Het bepalen van de optimale
machineconfiguratie voor de vervanging van de huidige twee
vierkleurenpersen.

Samen met de opgebouwde kennis van UV, loopt dit onderzoek door in
2015.

Kwaliteit

Opmeer

Geen extra eigen doelstelling naast de doelstelling ISO 27000 en
onderzoek UV-inkt.

n.v.t.

Onderwerp

Bedrijf

Doelstelling

Realisatie

Milieu

De Bink

Het certificeren van de Milieubarometer.

Vanwege te hoge werkdruk verplaatst naar 2015.

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van de procesloze plaat.

Naar aanleiding van het onderzoek is besloten om begin 2015 over te
stappen op een procesloze plaat.

Het vervangen van een zakelijke personenauto en een zakelijke
bestelauto voor één Combo.

Gerealiseerd.

Milieu

OBT

Project ontinkten Opmeer afronden en De Bink starten en afronden.

Gezamenlijke conclusie is dat de huidige inktsoorten bij de OBT
voldoen aan de gestelde eisen voor ontinktbaarheid.

Milieu

Opmeer

Investeren in garenloos binden en een sealstraat. Hierdoor kan er
meer intern worden afgewerkt en wordt transport (kilometers en
kosten) van orders gereduceerd.

In januari is er een gebruikte garenloosmachine geplaatst en in maart
een nieuwe driesnijder. In april is er een 15 meter lange sealstraat
geplaatst. Eind van het jaar was duidelijk zichtbaar dat het werk aan
derden was afgenomen.

Arbo (People)

De Bink

Uitvoeren van een Lean Six Sigma project.
Opleiden van alle medewerkers op niveau yellow en green-belt, plus 1
managementteam lid op niveau black-belt.
Doelen zijn het verminderen van de verspillingen in zowel de
productie als ook de transactionele processen, het verhogen van de
klanttevredenheid door het verlagen van de faalkosten, het verkorten
van de doorlooptijden.

De trainingen zijn gerealiseerd. Vanwege een reorganisatie is er 1
i.p.v. 2 projecten uitgevoerd:
Het organiseren van aparte werkafspraken voor de digitale output om de
doorlooptijden te verkorten. Dit project is compleet geïmplementeerd.
Voor het tweede project is een projectplan ingediend voor een ESFsubsidie. Deze aanvraag is in januari 2015 toegekend. Doel is om een
nieuwe en bredere werkgroep te creëren met een groter draagvlak.

Arbo

De Bink

Het besluit is genomen om een aantal zorgtaken zoals bestellingen,
voorraadbeheer, onderhoud, kwaliteit en milieu naar de medewerkers
te delegeren.

Dit is voor een deel gerealiseerd. Nog niet alle afdelingen werken met
een standaard bestellijst. Bestellingen en voorraadbeheer wel, maar
onderhoud, milieu en kwaliteit worden in 2015 opgepakt.

Het realiseren van een nieuwe RI&E en plan van aanpak en de
uitvoering van het plan van aanpak, mede door het beschikbaar
worden van de nieuwe branche methodiek.

De RI&E en het plan van aanpak zijn gerealiseerd.

Het realiseren van een nieuwe RI&E en plan van aanpak en de
uitvoering van het plan van aanpak.

Is doorgeschoven naar 2015, vanwege de grote veranderingen in de
organisatie. Zie Rijksoverheid (pagina 48).

Arbo
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Opmeer
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Bijlage 3b

Doelstellingen 2015 en vooruitblik 2016

Zoals in het verslag is aangegeven, richt het duur
zaamheidsbeleid op de lange termijn (3 jaar) zich op:
• Versterken van onze marktpositie door in te spelen
op marktontwikkelingen (versterken van het totaal
concept van communicatie in plaats van alleen
het leveren van drukwerk);
• Het verder verbeteren van onze milieuprestatie
(reductie van energie, water, milieubelasting
grondstoffen);
• Het versterken van de arbeidsomstandigheden
in de brede zin van het woord (veilige en gezonde
werkplek en gezonde medewerkers);
• Het versterken van onze relatie en communicatie
met partijen uit de keten om gezamenlijk te komen
tot een duurzamere productketen onder andere
vanuit onze bijdrage bij de KVGO.
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Rijksoverheid
Vanwege de nieuwe samenwerking met Xerox
Nederland voor de aanbesteding van de
Rijksoverheid, is de locatie OBT|Opmeer verbouwd
en de organisatie gewijzigd. Dit in verband met de
overname van medewerkers vanuit de Rijksoverheid.
Dit megaproject staat centraal bij OBT. Om het
project goed te laten verlopen, is besloten het aantal
doelstellingen in 2015 te beperken. Dit ook vanwege
de grote voorsprong op andere bedrijven die beide
OBT bedrijven hebben op dit gebied.
Mede op basis van de lange termijn visie zijn de
volgende doelstellingen voor 2015 geformuleerd.
Alle genoemde doelstellingen zullen eind
december 2015 gereed zijn.

Onderwerp

Bedrijf

Doelstelling

MVO

OBT

OBT wil klimaatneutraal produceren, er zal onderzocht worden of de huidige oplossingen voor compensatie, nog passen binnen het beleid van
de beide bedrijven.

Economie

OBT

OBT zal er naar streven om de omzet en het aantal aanbestedingen gelijk te houden, daar er nog steeds een prijzen oorlog gaande is in de
grafische industrie. De nieuwe aanbesteding met de Rijksoverheid in samenwerking met Xerox, moet een omzet stijging realiseren en is tevens
het behoud van het oude overheidscontract.

Kwaliteit

OBT

De nieuwe samenwerking met Xerox en het grote aantal nieuwe contacten vanuit de Rijksoverheid, vraagt om nieuwe kwaliteitsgrendels binnen
beide bedrijven. Deels zijn hier personen voor vrijgemaakt, maar begin 2015 zal worden bekeken of dit voldoende resultaat oplevert.

Kwaliteit

De Bink

Onderzoek naar de mogelijkheid om de sterke groei van het aantal kleine orders op een efficiëntere manier te produceren.

Kwaliteit

De Bink

Door analyse van de klachten van 2014 en 2015 beoordelen hoe werkwijze en/of procedures aangepast moeten worden. Doel is het versterken
van de interne controlegrendels en het reduceren van de faalkosten

Kwaliteit

Opmeer

De studio bij Opmeer zal begin 2015 verdrievoudigd worden en er zal een breder scala aan producten worden geleverd. De benodigde
opleidingen en de werving van een productieleider studio, moeten onze huidige kwaliteit waarborgen.

Milieu

OBT

OBT zal over 2014 een nieuw Duurzaamheidsverslag uitbrengen, waarbij de basis voortkomt uit de ECOVADIS structuur, waarmee OBT vorig
jaar al een Gold Rating status heeft behaald. De GRI norm zal hierbij naar een tweede plaats verhuizen dat het jaarverslag eenvoudiger en beter
leesbaar zal maken.

Milieu

De Bink

Onderzoek naar de mogelijkheden voor vervanging huidige klimaatbeheersing drukkerij. Doel: besparen van energie.

Milieu

Opmeer

Door de vele investeringen, is er in het vierde kwartaal geconstateerd dat de benodigde compressor-lucht niet meer afdoende is bij
calamiteiten. Daarnaast blijkt dat nieuwe compressoren soms tot 60% minder stroom nodig hebben. Opmeer wil in het eerste kwartaal van
2015 de compressoren vervangen en ook onderzoeken of een andere plek beter is voor het hergebruik van de warmte.

Arbo

OBT

Aangezien beide bedrijven onderzoeken in welke vorm zij de productie kunnen verhogen en vernieuwen, wordt er bij deze toekomstige
investeringen ook gekeken naar de bedieningsvriendelijkheid en toegankelijkheid. Daarnaast is naar aanleiding van het UV onderzoek besloten
om deels vanwege de grotere milieu belasting voor de medewerkers dit voorlopig niet te overwegen, maar wel deze processen te volgen.

Arbo

De Bink

Uitbreiden van het BHV-team van 4 naar 7 personen.

Arbo

Opmeer

Na de verbouwing bij Opmeer, zal het BHV team wederom worden uitgebreid en zullen het ontruimingsplan en de vluchtwegen opnieuw worden
bekeken. Ook voorzieningen als de AED zullen worden beoordeeld. Dit mede doordat Xerox/OBT waarschijnlijk ook dove mensen overneemt.

6 Bijlagen
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Bijlage 4

Milieuregistraties

In hoofdstuk 4 zijn de milieukengetallen van OBT
weergegeven. In deze bijlage wordt een samenvatting
van de milieuregistraties weergegeven met
een toelichting op de afwijkingen van 2014 ten
opzichte van 2013. De milieuregistraties worden
bijgehouden in de Milieubarometer. Met behulp van
de Milieubarometer kunnen de twee vestigingen
van OBT worden vergeleken en is het eenvoudig om
kengetallen uit te rekenen.

Elektriciteit: (kWh x1000)

Waterverbruik: (m3 x100)
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3.1 Elektriciteit, gas en water
Totale hoeveelheid gevaarlijk afval: (kg x1000)

Gas: (m3 x1000)
Verbruik
Elektra (kWh)
Gas (m3)
Water (m )
3

2012

2013

2014

1.304.102

1.224.142

1.246.913

90

15

88.703

72.320

51.592

70

12

1.941

1.368

1.195

50

9

30

6

Het elektriciteitsverbruik is met 2% toegenomen
t.o.v. een stijging van het productievolume van 3%.
Gas wordt alleen gebruikt voor verwarming.
Hierdoor is het gasverbruik volledig gerelateerd aan
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10

3
2012

2013

2014

2012

2013

2014

de buitentemperatuur en aan het aantal gewerkte
uren. De temperatuur in de gebouwen moet
gedurende de wintermaanden binnen vastgestelde
minimale en maximale waarden blijven. Door het
nemen van maatregelen is het gasverbruik verder
gedaald.
Water wordt gebruikt voor sanitaire voorzieningen
en in het drukproces. Het waterverbruik is wederom
gedaald.
Al het water dat wordt gebruikt, wordt ook geloosd.
Dit betreft natuurlijk het sanitaire water, maar
ook het vochtwater indien het vochtwatersysteem
wordt gereinigd. Voor het ontwikkelen van platen
wordt geen water meer gebruikt. Er hebben geen
ongelukken of incidentele lozingen plaats gevonden.

3.2 Afval
De onregelmatige cijfers voor gevaarlijk afval
worden veroorzaakt door onregelmatige afvoer van
afvalstoffen waardoor deels afvalstoffen van het

6 Bijlagen

vorige jaar zijn afgevoerd. Niet-gevaarlijk afval wordt
gescheiden in verschillende afvalstromen. Papier
(bont, rijfels en wit) en karton, kunststoffolie, hout,
aluminium platen en bouw- en sloopafval worden
gescheiden afgevoerd. Overige afvalstoffen worden
afgevoerd als gemengd bedrijfsafval.
In totaal is in 2014 646.294 kg niet gevaarlijk afval
afgevoerd tegen 587.718 kg in 2013. Een toename van
1% tegen een stijging van het productievolume van
3%. De hoeveelheid afval wordt voor De Bink geschat
op basis van het volume van de containers, bij
Opmeer worden de containers gewogen. Dit betekent
dat de exacte hoeveelheid niet kan worden gegeven.
De grootste niet-gevaarlijke afvalstromen zijn
aluminium platen en papier, die beide aangeboden
worden voor hergebruik.
Afgevoerd in 2013:	538.290 kg papier en
21.666 kg aluminium platen
Afgevoerd in 2014:	597.123 kg papier en
22.998 kg aluminium platen

3.3 Woon-werkverkeer
Overzicht gereden kilometers woon-werkverkeer: (km)
Vervoersmiddel

2012

2013

OV

35.992

16.705

29.424

Fiets/lopend

46.090

41.318

45.084

472.361

504.935

465.277

Auto/motor/brommer

2014

Ondanks de toename van het aantal personeels
leden is het aantal kilometers woon-werkverkeer
afgenomen.

3.4 Lozingen naar afvalwater en luchtemissies
Er zijn geen cijfers te geven van de lozingen op de
riolering en de emissie naar lucht. Deze worden
niet gemeten. De lozingen op de riolering worden
steeds kleiner. Naast sanitair afvalwater wordt
alleen vochtwater van de drukpersen geloosd.
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Bij het ontwikkelen van platen wordt geen water
meer gebruikt. De zeepoplossing waarmee de platen
worden uitgewassen wordt opgevangen en als
gevaarlijk afval afgevoerd.

3.5 Grondstoffengebruik
In de tabel hieronder worden de belangrijkste grondstoffen aangegeven.
Grondstof

Emissie naar lucht vindt alleen plaats door de emissie
van isopropylalcohol (IPA) uit het vochtwater, emissie
van schoonmaakmiddelen en van koelmiddelen in
geval van lekkage. Zoals hiernaast is aangegeven,
is de hoeveelheid IPA afgenomen waardoor ook de
emissie naar lucht is afgenomen. Reinigingsmiddelen
waren al vervangen door K3 en K4 middelen waardoor
de emissie minder is. De emissie van koelmiddelen
was in 2014: 0 kg. Emissie vindt alleen plaats in
geval van lekkage van koelmiddel door een kapot
koelsysteem. Er zijn in 2014 geen lekkages geweest.

Papier (kg)
Inkt (kg)

2013

2014

2.373.144

2.356.613

2.592.281

14.009

12.358

14.310

Oplosmiddel/IPA (l)

2.700

1.335

1.065

Toevoegmiddel vochtwater (l)

2.667

2.322

2.715

Wasmiddelen (l)

5.726

5.694

5.788

Ontwikkelaar (l)

1.860

1.920

2.060

Offsetplaten (kg)

21.504

22.560

22.662

399

304

320

Rubberdoeken (div. formaten) (st)

De productie is met 3% gestegen, de hoeveelheid
papier is sterker gestegen omdat een deel van het
papier als afval (snijafval en inschiet) weer wordt
afgevoerd.
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2012

De meeste grondstoffen zijn gestegen, dit is in lijn
met de productiestijging. Daar waar er een iets
sterkere stijging is te zien, wordt dit veroorzaakt door
het moment van inkoop.
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