




Ons MVO verslag over 2015 is qua detailniveau vergelijkbaar met het verslag over 2014. In 2014 zijn 

we gestopt met een volledige verslaglegging conform de GRI-norm, alhoewel deze norm in de 

structuur nog steeds is terug te zien. Sinds 2013 zijn we aangesloten bij EcoVadis en zij controleert 

nu jaarlijks de onderbouwingen in ons verslag. 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.

Op een illustratieve wijze proberen wij u een snelle en transparante uitleg te geven van onze 

resultaten. De infographics staan centraal en teksten zijn daarbij als onderbouwing. 

Naast het continu verbeteren van onze service, werken we dagelijks aan onze verbeteringen op 

MVO gebied. Een prettige werkomgeving, een flexibele organisatie en optimale efficiëntie van de 

productie staan hierin centraal.
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 Verantwoord
communiceren

Dit is alweer het zesde duurzaamheidsverslag van OBT. 
Met de resultaten over 2015 staan we óók op milieugebied 
aan de top binnen de grafi sche branche. Wij 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 levert communicatiemiddelen en 

oplossingen. Alle digitale, geprinte of 

gedrukte middelen worden geproduceerd 

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. Cross mediaal communiceren, dat is 

een combinatie van internet, sociale media 

en print- of drukwerk. Onze opdrachtgevers 

kunnen bij ons terecht voor het gehele pakket 

van communicatiemiddelen.

Vaak wordt onterecht de conclusie getrokken 

dat digitale communicatie beter is voor het 

milieu ten opzichte van papieren communi-

catie. Dit wordt meestal gezien vanuit een 

kostenbesparing, om de beslissing te onder-

bouwen. Maar tot nu toe is het meetbare 

resultaat van een papieren boodschap nog 

steeds effectiever dan een digitale mailing of 

nieuwsbrief. De kracht zit juist in een goede 

combinatie van beide!

Nederland is koploper in  
duurzaam papier
Met 85% papier recycling loopt Nederland 

voorop in Europa. Papier wordt tot 7 maal 

hergebruikt en behoort daardoor tot één van 

de duurzaamste producten. Alle bomen die 

worden aangeplant voor de papierproductie 

komen uit duurzaam beheerde bossen en 

deze bevinden zich dichtbij, in Europa. Deze 

bossen hebben er aan bijgedragen dat het 

bosareaal van Europa sinds 1950 met 30% is 

toegenomen en nu weer net boven het niveau 

is van voor 1900. Deze longen van Europa 

zorgen alleen al in Nederland voor het vastleg-

gen van 1,4 miljoen ton CO2 en dat is gelijk aan 

de uitstoot van 300.000 huishoudens.

Communicatiemiddelen van papier leveren 

dus een serieuze bijdrage aan de CO2 reductie 

in Europa. Papier helpt ons om volledig  

CO2 Neutraal te kunnen produceren. 
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Onze doelstelling voor de komende jaren is 

om in de grafische industrie op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

voorop te blijven lopen. We richten onze 

inspanningen daarom op meerdere fronten. 

Op milieugebied gaat het om het versterken 

van onze milieuprestatie door 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 commu-

nicatiemarkt verbreden. Dit gaat met name 

over de cross mediale mogelijkheden: de 

juiste combinatie van drukwerk en digitale 

communicatiemiddelen. Maar onze innovaties 

dragen ook bij aan de vergroting van onze 

flexibiliteit en creativiteit. En door optimaal te 

plannen en onze medewerkers functioneel in 

te zetten, blijven we hierdoor in staat om snel 

maatwerk te leveren vanuit een financieel 

gezonde positie.

Verantwoord communiceren is voor ons 

rekening houden met mens en milieu.  

We zijn hiermee als OBT al 20 jaar bezig  

en gaan hiermee in 2016 ook weer verder. 

Samen met onze medewerkers, relaties en 

leveranciers gaan we voor een duurzame 

toekomst.

Tony Opmeer
Algemeen directeur OBT
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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 grafi sche ondernemingen voor deze marktgerichte, 
strategische alliantie. Een samenwerking die nog steeds uniek  
is in de grafi sche 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. Gezamen-

lijk worden heel succesvol aanbestedingen op 

grote projecten verricht en dat resulteert in 

een onderscheidende positie in de markt.

De directies van beide bedrijven vormen de 

directie van OBT, er zijn geen medewerkers in 

dienst. Bij de twee OBT bedrijven werkten in 

2015 in totaal 117 mensen. 

Onze visie
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.

We zetten ons daarom zowel lokaal als 

mondiaal in om een bijdrage te leveren aan 

het behoud en het duurzaam gebruik van de 

omgeving.

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, waterver-

bruik en CO2 te verlagen. 

Op lokaal niveau willen we een voorbeeld-

functie 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. 

Naar de markt toe hebben we een uitgelezen 

visie op de ontwikkeling van communicatie-

middelen en daarbij de rolverdeling van 

digitaal, print- en drukwerk.

Onze missie
OBT wil duurzaam gemaakte producten  

en diensten leveren aan haar klanten,  

zonder afwijkingen en op tijd. Hierbij zijn  

we servicegericht, transparant in onze 



11
Aanbestedingen

OBT bv

De Bink bv Opmeer bv

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, omgevings-

factoren 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 ver-

scherpen 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. 

We zien dat ons duurzaamheidsbeleid zijn 

vruchten afwerpt. Dit blijkt uit onze milieupres-

tatie, 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 grond-

stoffen en op organisatorische verbeteringen.  

Ten aanzien van het milieu worden de groot-

ste verbeteringen gerealiseerd bij de aanschaf 

van nieuwe machines en andere grondstoffen. 

De organisatorische verbeteringen hebben 
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betrekking op zowel kwaliteit en milieu als op 

arbeidsomstandigheden en bedrijfsveiligheid.

Onze klanten en producten
OBT werkt voor zeer uiteenlopende Neder-

landse opdrachtgevers. Onze specialiteit 

is de uitvoering van opdrachten verkregen 

door Europese aanbestedingen. Hierdoor is 

de semi-overheid en 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 zowel op papier als in digitale 

oplossingen. Daarnaast verzorgen wij totaal-

oplossingen zoals voorraadbeheer, gepersonali-

seerde mailingen, het printen, en verzenden van 

facturen en salarisspecificaties, congresdagen, 

digitale nieuwsbrieven en campagnes.  

Hieronder een kleine toelichting hiervan.

Coördinatie 

De accountmanagers verzorgen samen met 

de ordermanagers van de twee OBT bedrijven 

de voorbereiding, de begeleiding en de 

planning van de producties gedurende  

het gehele traject alsmede voor de  

administratieve ondersteuning. Zij zijn het 

vaste aanspreekpunt voor onze relaties.

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.

Digitale activiteiten

Een speciale afdeling van software ontwik-

keling 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 terug-

kerende 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.

Sign

Bij deze afdeling worden prints op groot for-

maat geprint voor binnen- en buitengebruik. 

Van posters, abri’s, zelfklevende materialen 

tot aan complete congresaankledingen.
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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 blind-

pregen. Bij dit laatste wordt met een matrijs 

een reliefstempel in het drukwerk aange-

bracht. 

Binderij

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.

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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Onze stakeholders
Onze stakeholders bepalen voor een groot  

deel de waardering en het succes van de  

beide OBT bedrijven. 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. 

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 per-

soneel 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 klachten-

procedure, waarbij ook klachten over milieu 

kunnen worden behandeld.
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Het triple P perspectief
People
Medewerkers

  Kwartaalbespreking, afdelingsoverleg,  

functioneringsgesprek, interne nieuwsbrief  

en duurzaamheidsverslag.

Inspectie SZW

  Geen communicatie, alleen bij afwijkingen 

gevonden door inspectie.

Planet
Bevoegd gezag  

(Gemeente Den Haag en Gemeente Leiden)

  Meldingen bij wijzigingen activiteiten  

of locatie, duurzaamheidsverslag.

Buurbedrijven  

(leden van de ondernemingsverenigingen)

  Overleg belangenverenigingen,  

duurzaamheidsverslag.

Profit
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.
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Onze certificeringen
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 duurzaam-

heidskringen, het KVGO bestuur en het 

Grafisch opleidingsinstituut GOC. 

Deze instanties werken aan verbetering in de 

keten, zowel nationaal als internationaal.

OBT in de wereld
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 maatschap-

pelijke functie, zoals Stichting Ambuskaters.

Planet: organisaties die een bijdrage leveren 

aan natuurbehoud of natuurverbetering, zoals 

Aurora Borealis en de Duurzaamheidskringen 

Midden-Nederland en Breda.

Profit: organisaties met een economische 

relatie met OBT zoals het KVGO en onder-

nemingsverenigingen.

Een overzicht van sponsoring en projecten is 

te vinden in bijlage 2 (pagina 42).
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Onze certifi caten zijn
ISO 9001
  Gecertificeerd voor kwaliteit

ISO 14001
  Gecertificeerd voor milieu

ISO 12647-2 en 12647-7
  Gecertificeerd voor kleurmanagement voor 

offsetdrukken en proefdrukken

  (ISO 12647-7 voor proefdrukken sinds 2015)

ISO 27001 en 2
  Interne en externe informatie beveiliging

Meldplicht datalekken
  Voldoet aan de meldplicht datalekken

Ciber-check
  Voldoet aan de jaarlijkse ciber-check

ISO 2846-1
  Onze inkten voldoen aan deze ISO norm

ISO 14064-2
  Gecertificeerd voor juiste CO2  

berekeningsmethode

Duurzaam Inkopen Rijksoverheid
  Gecertificeerd voor Duurzaam Inkopen 

Rijksoverheid

FSC
  Gecertificeerd voor FSC

PEFC
  Gecertificeerd voor PEFC

ABDO
  Veiligheidscertificaat MIVD 

Papiervezelconvenant
  Aangesloten en voldoet

ARBO-convenant
   ARBO richtlijnen KVGO (RIE)

Social return plaatsen
  OBT zet werklozen in en heeft stageplaat-

sen, daarnaast heeft OBT een binderij 

afdeling (MoBi) waar mensen met een 

achterstand op de arbeidsmarkt onder 

begeleiding worden ingezet.
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19Onze 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 
117 in getal (17 meer dan in 2014), waarvan 94 mannen 
en 23 vrouwen. 14% van onze medewerkers werkt parttime. 

Werken bij 
   OBT
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De leeftijdsopbouw van  
de OBT-medewerkers:

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.

Personeelsbeleid
Mensen vormen het hart van de OBT organi-

satie en we zorgen dan ook zo goed mogelijk 

voor onze medewerkers.

Iedere medewerker heeft een individueel  

contract. Daarnaast zijn de arbeidsvoor-

waarden vastgelegd in de CAO Grafimedia.  

In het bedrijfsregelement van de beide  

bedrijven zijn onder andere afspraken 

vastgelegd over betalingen, ziekteverzuim, 

veiligheid, vertrouwelijkheid 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 onderne-

mingsraad (OR). De medewerkers hebben 

aan gegeven hieraan geen belang te hechten. 

Communicatie met de medewerkers 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 arbeidsom-

standigheden. Dit beleid kenmerkt zich door 

het creëren van een veilige werkomgeving. 

Daarnaast is de werkdruk een continu 

aandachtspunt. Deze is relatief hoog door het 

soort orders en de omvang van de orderpor-

tefeuille. Door opleiding en aandacht voor 

 30 - 45 jaar - 34%

 15 - 30 jaar - 13%

 45 - 65 jaar - 53%
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persoonlijke ontwikkeling proberen we onze 

medewerkers met de soms hoge werkdruk te 

laten omgaan.

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 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 
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ontwikkeling in het functioneringsgesprek, 

vaktechnische ontwikkelingen en ontwikke-

lingen in de organisatie. In 2015 hebben  

101 medewerkers in totaal 433 dagen besteed  

aan opleidingen.

Ziekteverzuim en ongevallen
In 2015 was het verzuimcijfer 2,46% (2014: 

3,24%). Dit is inclusief langdurige ziektegeval-

len. Er zijn in 2015 geen ongevallen geweest. 

Het ziekteverzuim in de grafische industrie is 

niet bekend. In de totale industrie bedroeg het 

ziekteverzuim in 2015 volgens cijfers van het 

CBS 4,8%. Ten opzichte van dit verzuim scoort 

OBT goed.

Arbeidsomstandigheden
De werkzaamheden bij OBT zijn niet gevaar-

lijk. We nemen wel diverse maatregelen om 

het gebruik en de emissie van isopropylalcohol 

(IPA) te reduceren, waardoor het geen gevaar 

voor medewerkers vormt. OBT streeft ernaar 

om eind 2016, uiterlijk begin 2017 met beide 

bedrijven geheel alcohol vrij te produceren.

Ook bij de keuze van grondstoffen spelen 

arbeidsomstandigheden 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 geno-

men 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 
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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 arbeids-

omstandigheden is de mentale gezondheid 

van de medewerkers. Een van de onderdelen 

van het functioneringsgesprek is daarom de 

verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

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.

OBT kent al vele jaren een aantal maatregelen 

om risico’s en ziekteverzuim verder te reduce-

ren 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 

temperatuur 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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25OBT 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.

De omgeving
     van OBT
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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 belas-

ting (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 het adviseren van 

onze klanten om milieubewuste grondstoffen 

te kiezen en dat onze medewerkers hier 

milieubewust mee om gaan. 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. 

Het resultaat van de doelstellingen van 

2015 en nieuwe doelstellingen van 2016 zijn 

opgenomen in bijlage 3a (pagina 44).

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 verduur-

zamen 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 arbeidsomstan-

digheden in de bosbouw, aan de productie 

van papier en aan de grondstoffen van de 

chemicaliën. Bij OBT wordt 87% 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 verant-

woorde keuze voor de inkoop van grondstof-

fen, de inkoop van 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.
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Bosbouw als basis voor de 
productie van de belangrijk-
ste grondstof: papier

OBT maakt gebruik van vaste 
leveranciers, de belangrijkste 
leveranciers zijn papier-
leveranciers en Heidelberg
voor zowel machines als 
materialen

Voornamelijk eigen transport 
met milieuvriendelijke
motoren (Euro 6) en 
optimale routeplanning

Als klanten ‘klaar’ zijn 
met het drukwerk, kan het 
papier hergebruikt worden

Drukken met oog op
kwaliteits-, arbo en
milieuaspecten

Afwerken bijna volledig in 
‘eigenhuis’ om kwaliteits- 
en milieuaspecten te 
beheersen

Productie grondstoffen
waaronder papier

Productie van grondstoffen 
zoals inkt, chemicaliën, 
wasrollen etc.

Transport grondstoffen 
van leverancier naar 
OBT

Drukken OBT Afwerken OBT

Geconditioneerde
opslag indien de 
klant dit wenst

Eventueel opslag
gereed product

Transport gereed
product naar de
klant

Belangrijkste klanten van 
OBT zijn overheden 
(landelijk, provinciaal,
gemeente), semioverheid, 
opleidingsorganisaties,
grote bedrijven

Gebruik van 
het product

Product afgevoerd
als oud papier
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Milieu-aspecten en milieugetallen
Onze absolute milieuregistraties houden 

geen rekening met de verandering in de 

productiviteit. Daarom presenteren we hier 

milieukengetallen voor elektriciteit, gevaarlijk 

afval en waterverbruik, die gebaseerd zijn op 

de omzet per miljoen omzet. In het verleden 

werden deze kengetallen uitgerekend op basis 

van het productievolume per 1000 kg gereed 

product. Deze berekening klopte echter steeds 

minder omdat er steeds meer binnen OBT 

wordt afgewerkt in plaats van alleen gedrukt 

en er steeds meer digitale producten worden 

gemaakt. Dit heeft invloed op de hoeveelheid 

afval die ontstaat en de hoeveelheid energie 

die wordt gebruikt. De kengetallen zijn daarom 

omgerekend op basis van omzet. De absolute 

getallen zijn vastgelegd in bijlage 4 (pagina 50).

Elektriciteit: 

2014 - 1.246.913 kWh

2015 - 1.277.719 kWh

2013 - 1.224.142 kWh

Transport: (km)

Bedrijf Vervoersmiddel 2013* 2014* 2015*

Opmeer Personenwagens 290.936 294.192 266.450

 Vracht-/bestelwagens 148.606 143.529 142.189

De Bink Personenwagens 148.517 108.601 153.093

 Vracht-/bestelwagens 103.838 94.911 96.731

Totaal  691.897 641.233 658.463

*  Het aantal zakelijke kilometers met personenauto’s, onder andere voor klantbezoeken, hebben we als volgt bere-
kend. Uitgangspunt is het aantal kilometers dat met personenauto’s is gereden. Hiervan is het woon-werkverkeer 
en een gemiddeld privégebruik afgetrokken.

5% minder electriciteit ten 
opzichte van de omzet
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Wat betreft transport zijn zo veel mogelijk 

ritten gecombineerd en wanneer dit inefficiënt 

bleek, uitbesteed aan transporteurs die ritten 

met verschillende klanten kunnen combineren.

De omzet is met 0,7 miljoen toegenomen, 

toch zijn de kengetallen afgenomen. 

Het waterverbruik is het minst afgenomen 

door een productietoename van de drukkerij 

en het stijgen van het aantal medewerkers. 

Door het nemen van maatregelen en veran-

deringen in de productie is de hoeveelheid 

gevaarlijk afval en gasverbruik afgenomen. 

Door al deze toenames, in het productie-

volume, het aantal transportbewegingen en 

het aantal medewerkers (toename woon-werk-

verkeer), stijgt de hoeveelheid CO2, ondanks de 

maatregelen om energie te besparen.

Duurzaam inkopen
De overheid heeft als doelstelling om 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 duur-

zame prestaties 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 onafhanke-

lijke 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.

Papier

OBT stimuleert klanten om gebruik te maken 

van FSC, PEFC papier of Ecolabel papier.

Voor alle verschillende papiersoorten wordt 

aan de leverancier een garantie gevraagd of 

het papier aan de criteria voldoet.

Gevaarlijk afval: 

2014 - 10.051 kg

2015 - 5.757 kg

2013 - 11.131 kg

48% verbetering ten 
opzichte van de omzet



30

Gasverbruik: (per gewogen graaddag*)

*  Het gasverbruik wordt opgegeven per gewogen 
graaddag omdat hiermee de invloed van het weer  
kan worden uitgesloten.

Inkt

Offsetdrukinkt bestaat voor een belangrijk deel 

uit oliën. OBT gebruikt 100% biologische inkt 

die voor 100% uit plantaardige oliën bestaat.

Vluchtige organische stoffen

Bij gebruik van isopropylalcohol (IPA) en 

reinigingsmiddelen 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 Overheid 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. Er draaien 

binnen OBT drie persen IPA-vrij. Beide vierkleu-

renpersen bij De Bink en de grote kleurenpers 

bij Opmeer. Begin 2017 produceert OBT geheel 

IPA-vrij.

De wettelijke grens voor IPA is 8%. In de 

duurzaamheidscriteria 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 efficiëntie 

van het systeem kon Opmeer bij invoering 

haar alcoholverbruik 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 

2014 - 22,01 m3

2015 - 19,32 m3

2013 - 24,43 m3

12% verbetering
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Waterverbruik:

wordt zoveel mogelijk gedraaid op de persen 

zonder IPA of met een lage IPA-waarde.

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.

APEO, halogenen, ftalaten

OBT gebruikt geen APEO (alkylfenol ethoxylaten, 

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 inkoop-

criteria 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. 

2014 - 1.195 m3

2015 - 1.210 m3

2013 - 1.368 m3

8% verbetering ten  
opzichte van de omzet
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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 energie-

verbruik één van de selectiecriteria.

Er zijn diverse maatregelen genomen om het 

energie- en waterverbruik te reduceren zoals 

LED-verlichting, bewegingsmelders, tijd-

schakelaars, 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.

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.

CO2 productie: 

2014 - 3.634 ton

2015 - 4.198 ton

2013 - 4.249 ton

10% verbetering ten  
opzichte van de omzet
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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. 

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.Productievolume drukwerk: 

2015 - 1.807 ton

2014 - 1.995 ton

2013 - 2.005 ton
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35OBT wil een betrouwbare partner voor haar klanten zijn. 
Werken met OBT betekent dan ook optimale service en 
kwaliteitsproducten, zowel op grafi sch als digitaal gebied.  
En natuurlijk geven we de garantie voor 100% 
vertrouwelijke behandeling van de gegevens. 

Werken met 
   OBT
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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 aan-

bestedingen 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, locatie-spreiding 

en back-up apparatuur geven hiervoor alle 

waarborging.

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, ontwikke-

ling van digitale commu nicatie, moderne 

afwerkings- en verpakkings    appara tuur, 

geconditioneerde magazijnen en voorraad-

beheer en het eigen transport, maakt dat ons 

tot een betrouwbare partner.

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.

Veilig en betrouwbaar
Betrouwbaarheid betekent ook dat we een 

garantie geven voor bijvoorbeeld de privacy 

van onze klantgegevens. OBT verzorgt voor 

vele relaties de veilige verwerking en opslag 

van geclassificeerd drukwerk.

Het aanleveren van bestanden waarin 

persoonsgegevens zijn opgenomen, kan bij 

OBT alleen nog via een beveiligde verbinding. 

Daarmee worden de persoonsgegevens met 

encryptie verzonden. Per e-mail kunnen wij 

geen persoonsgegevens meer ontvangen. 
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Op deze manier zorgen wij ervoor dat de door 

u aan ons geleverde persoonsgegevens op een 

veilige manier worden verzonden en verwerkt.

Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp)
Conform de Wbp heeft OBT er alles aan 

gedaan om ervoor te zorgen dat de persoons-

gegevens bij ons veilig worden beheerd 

en verwerkt. Wij zijn zowel voor ISO 27001 

als voor ISO 27002 gecertificeerd en laten 

regelmatig een beveiligingscontrole uitvoeren 

op onze interne en externe netwerken.  

Al onze medewerkers zijn gescreend en 

hebben getekend voor geheimhouding. 

Tevens worden zij getraind op awareness.

Mochten wij als “Bewerker” van de persoons-

gegevens toch met een datalek worden 

geconfronteerd, dan zullen wij dat direct - doch 

uiterlijk binnen 24 uur - aan onze klant melden. 

Dit stelt de klant in staat om als “Verantwoor-

delijke” het datalek te melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens en - voor zover de wet u tot 

een melding verplicht - bij de “Betrokkene”.

Veelal vallen alleen de adresgegevens niet 

direct onder de Wbp, maar is dat afhankelijk 

van de afzender of de inhoud van de bood-

schap. Desondanks hebben wij besloten om 

geen bestanden met persoonsgegevens meer 

per mail te willen ontvangen en voor deze 

beveiligde werkwijze te kiezen.

Klanttevredenheid
Minimaal één keer per kwartaal evalueren 

wij het orderverloop met onze klanten om te 

kijken of wij nog verbeteringen kunnen reali-

seren in onze producten of onze service. Door 

de vele controlegrendels 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.

Eén keer per kwartaal worden de behandelde 

klachten door de directie geanalyseerd.
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Het klachtenpercentage van de beide 

OBT-vestigingen lag eind 2015 op 3,04%.  

Dit is een verslechtering ten opzichte van de 

1,87% uit 2014. De verhoging van het aantal 

klachten komt door de organisatorische wijzi-

gingen en groei. In 2016 wordt extra aandacht 

besteed aan controlegrendels en het verlagen 

van het klachtenpercentage.

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 mensen-

rechten 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 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.

Leveranciers worden ook beoordeeld op milieu 

en kwaliteitsaspecten. Bij milieu gaat het om 

milieubelasting van producten en diensten, 

naleving van wetgeving en milieuregistraties. 

Bij kwaliteit kijken we naar leverbetrouwbaar-

heid en kwaliteit van producten en diensten. 

We verplichten leveranciers nog niet tot het 

hebben van bepaalde managementsystemen 

en certificaten, maar dit wordt wel gestimu-

leerd. 

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.

De leveranciers waarmee we regelmatig 

werken, hebben ook een geheimhoudings-

verklaring getekend voor al onze producten 

en de inhoud van de gegevens.

B
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Bijlagen
Balans per 31 december 2015

Sponsoring, ondersteuning en lidmaatschappen

Doelstellingen 2015 

Doelstellingen 2016

Milieuregistraties

1
2

3a
3b
4
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Kengetallen 
Kengetallen vertellen iets over de financiële 

positie en de rentabiliteit van de onder-

neming. 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.

Bijlage 1 Balans per 31 december 2015

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de 

onderneming in staat is op korte termijn aan 

haar verplichtingen te voldoen.

31 december 2015 31 december 2014

Vaste activa

Financiële vaste activa 400.000 400.000

400.000 400.000

Vlottende activa

Liquide middelen 0 0

Vorderingen en overlopende activa 2.711.872 1.164.540

2.711.872 1.164.540

3.111.872 1.564.540

Current ratio: 1,91%  (2014: 2,21%)

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.
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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.

31 december 2015 31 december 2014

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 30.272 30.272

Agioreserve 750.000 750.000

Algemene reserve 915.154 256.539

1.695.426 1.036.811

Schulden op korte termijn

Schulden kort 1.416.446 527.729

1.416.446 527.729

3.111.872 1.564.540

Solvabiliteits ratio: 54%  (2014: 66%)

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

Rentabiliteit: 39%  (2014: 52%)

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

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 Leiden Marathon;

• Sponsoring basketbalvereniging ZZ-Leiden 

en korfbalvereniging Pernix;

• Sponsoring voetbalverenigingen  

Rijnsburgse Boys en ROAC;

• Sponsoring Stichting Willem Alexander 

Kinderfonds;

• Sponsoring Vrienden voor Isoria;

• Sponsoring Leidens Ontzet;

• Sponsoring Stichting voor Elkaar Leiden;

• Sponsoring Stichting Leiden Culinair;

• Sponsoring Katwijks Museum;

• Ondersteuning diverse basisscholen met 

papier.

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 maat-

schappelijke functie, zoals Stichting 

Ambuskaters.

Planet:  Organisaties die een bijdrage 

leveren aan natuurbehoud of 

natuurverbetering, zoals Aurora 

Borealis, Stichting Painted Dog 

Conservation en de Duurzaamheids-

kringen West-Nederland en Breda.

Profit:  Organisaties met een economische 

relatie met OBT zoals het KVGO, 

VNO-NCW en ondernemingsvereni-

gingen.

Scholen/onderzoek

• Het bolwerk in Leiderdorp;

• Nutsbasisschool in Voorschoten. 

Beide OBT locaties zijn erkend als leerbedrijf 

Grafische Industrie.
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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);

•  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 

Midden-Nederland;

• Lid Grafimedia Duurzaamheidskring Breda. 

De duurzaamheidskringen zijn samen-

werkings 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 op en 

mee te denken over de ontwikkelingen van 

duurzaam inkopen, de Europese CO2 calcu-

latietool (ClimateCalc), ontwikkelingen op 

het 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 Midden-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 2015

Voordat we vooruitblikken op 2016 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 2015. 

Onderwerp Bedrijf Doelstelling 2015 Realisatie

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.

Opmeer compenseert de CO2 productie via het 

Klimaatfonds Haaglanden. De Bink heeft geld 

geïnvesteerd in zonnepanelen en compenseert op 

deze manier hun CO2 productie. Er moet nog een 

beslissing worden genomen over een definitieve 

CO2 compensatie voor de komende jaren.

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.

De totale omzet is gestegen. De omzet voor de 

Rijksoverheid is gestegen maar de overige omzet 

is iets gedaald.

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.

Er is een doorlopend proces van kwaliteitsver-

betering gestart waarbij onder andere controle-

grendels zijn aangepast. Vanuit deze gewijzigde 

controlegrendels zijn investeringen voor nieuwe 

productiemiddelen vervroegd.

Kwaliteit De Bink Onderzoek naar de mogelijkheid om de sterke 

groei van het aantal kleine orders op een 

efficiëntere manier te produceren.

Het onderzoek is uitgevoerd. Als eerste project zijn 

in 2015 de visitekaartjes gestroomlijnd. Voor deze 

kleine orders is er een pakket standaardcalculaties 

gemaakt om sneller en eenvoudiger de orders te 

maken.
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Onderwerp Bedrijf Doelstelling 2015 Realisatie

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

Bij de analyse van de klachten van 2014 was er de 

grootste stijging bij de afdeling print. Elke stap 

in het productieproces is kritisch bestudeerd. 

De nieuwe werkwijze is dat bij de printafdeling 

de operator de order standaard overstapelt, 

controleert en zelf naar de volgende bewerking 

brengt. Hierdoor wordt beter gecontroleerd en 

komen minder fouten voor.

Kwaliteit Opmeer De studio bij Opmeer zal begin 2015 verdrie-

voudigd worden en er zal een breder scala aan 

producten worden geleverd. De benodigde oplei-

dingen en de werving van een productieleider 

studio moeten onze huidige kwaliteit waarborgen.

De studio is verdrievoudigd, van 5 naar 15 mede-

werkers. Dit betekent veel nieuwe opleidingen 

voor medewerkers en veel nieuwe digitale 

producten voor klanten. Vanwege de sterke groei 

van deze afdeling zijn er nieuwe controlegrendels 

ingezet om de kwaliteit te 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.

Dit is gerealiseerd. Het verslag over 2015 zal 

dezelfde opzet krijgen. De Gold Rating is wederom 

behaald!

Milieu De Bink Onderzoek naar de mogelijkheden voor vervan-

ging huidige klimaatbeheersing drukkerij. Doel: 

besparen van energie.

Het onderzoek is uitgevoerd maar de veranderin-

gen zijn nog niet gerealiseerd. Er is wel besloten 

de klimaatbeheersing te vervangen in het tweede 

kwartaal van 2016.

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.

De compressoren zijn in februari 2015 vervangen 

door nieuwe compressoren die met minder 

energie bijna de dubbele capaciteit leveren.
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Onderwerp Bedrijf Doelstelling 2015 Realisatie

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 bedienings-

vriendelijkheid 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. 

Er zal geen gebruik worden gemaakt van UV 

vanwege de grotere belasting voor medewerkers 

en het milieu. Wel zullen er in 2016 een groot 

aantal persen vervangen worden. Bij De Bink 

komen 2 nieuwe persen en bij Opmeer 1 nieuwe 

pers ter vervanging van oude persen. In de nieuwe 

persen zitten nieuwe technieken die niet alleen 

minder belasting voor het milieu opleveren, maar 

ook arbo-technisch beter zijn.

Arbo De Bink Uitbreiden van het BHV-team van 4 naar  

7 personen.

Dit is uitgevoerd.

Arbo Opmeer Na de verbouwing bij Opmeer zal het BHV team 

wederom worden uitgebreid en zullen het ontrui-

mingsplan en de vluchtwegen opnieuw worden 

bekeken. Ook voorzieningen als de AED zullen 

worden beoordeeld. Dit mede doordat Xerox/OBT 

ook dove mensen overneemt.

Het BHV team is uitgebreid en getraind. Ook het 

ontruimingsplan is aangepast aan de nieuwe 

situatie. De brand- en ontruimingsinstallatie 

is aangepast, zodat naast de slowwhoops ook 

visuele alarmering is aangebracht voor dove 

medewerkers.
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Bijlage 3b Doelstellingen 2016

Zoals in het verslag is aangegeven, richt  

het duurzaamheidsbeleid op de lange termijn  

(3 jaar) zich op:

• Het versterken van onze marktpositie door 

in te spelen op marktontwikkelingen (het 

versterken van het totaal concept van 

communicatie in plaats van alleen het 

leveren van drukwerk);

• Het verder verbeteren van onze milieu-

prestatie (reductie van energie, water, 

milieu belasting grondstoffen);

• Het versterken van de arbeidsomstandig-

heden 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.

Mede op basis van de lange termijn visie 

zijn de volgende doelstellingen voor 2016 

geformuleerd. Alle genoemde doelstellingen 

zullen eind december 2016 gereed zijn.

Onderwerp Bedrijf Doelstelling 2016

MVO OBT OBT wil klimaatneutraal produceren. In 2016 zal de definitieve structuur gekozen worden om 

klimaatneutraal te werken.

MVO Opmeer Deponeren van de ISO 26000-zelfverklaring om duidelijk te maken welke inspanningen worden 

verricht op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de transparantie hiervan.

Economie OBT Beide bedrijven van OBT zullen er aan werken om de onderlinge balans van de klantengroepen te 

verbeteren en de omzet te vergroten. Er zal een extra inspanningen worden geleverd om de aanbeste-

dingen verder te laten groeien. Denk hierbij aan het uitbreiden van de organisatie en het aanpassen 

van de organisatiestructuur.

Kwaliteit OBT De kwaliteitssystemen van Opmeer en De Bink zullen in 2016 beter op elkaar worden aangesloten met 

als doel de kwaliteit verder te verbeteren. Dit betekent onder andere het ontwikkelen van vergelijkbare 

kwaliteitsgrendels voor het verbeteren van de integrale kwaliteit.
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Onderwerp Bedrijf Doelstelling 2016

Kwaliteit De Bink Uit het project van duurzame inzetbaarheid is naar voren gekomen dat door de groei van het totaal 

aantal orders en de continue tijdsdruk op de doorlooptijden, er intern behoefte is aan een midden-

kader. De medewerkers verwachten van het management een coachende rol die op dit moment niet 

ingevuld kan worden. Voor 2016 staat de benoeming van een teamleider per afdeling op de planning. 

In het vervolgtraject Duurzame inzetbaarheid gaan deze teamleiders samen met het management-

team de vastgestelde cultuurwaarden voor De Bink implementeren.

Een duidelijke graadmeter hierbij is een daling van de faalkosten en afkeur door betere controle-

grendels en het doornemen van de klachten door de teamleiders.

Kwaliteit De Bink De vervanging van de drukpersen naar state of the art drukpersen met inline meetapparatuur 

waarmee de kwaliteit en de voorspelbaarheid van de output van drukkerij moet toenemen.

Kwaliteit Opmeer Het verbeteren van de werkprocessen en de structuur van de documenten binnen het grote team van 

vormgevers en DTPers op de studio. Het ordermanagement van de studio is hier al voor uitgebreid om 

zo ruimte te scheppen voor verbeteringen.  

Kwaliteit Opmeer Nieuw kwaliteitsmeetsysteem voor de binderij opzetten. Er is geen grote foutenmarge, maar de fouten 

hebben grote impact op orders.

Kwaliteit Opmeer Op verzoek van de klanten, invoeren van een nieuw systeem voor aflevering. Hierdoor wordt na  

aflevering aan de opdrachtgever doorgegeven wanneer het product is afgeleverd en wie het in 

ontvangst heeft genomen.

Kwaliteit Opmeer Garantie van continuïteit en leverbetrouwbaarheid bij calamiteiten door het plaatsen van een 

noodstroomaggregaat. Hierdoor kan bij een elektriciteitsstoring de productie worden voortgezet.

Milieu De Bink Het isoleren van het dak van Rooseveltstraat 1. Het complete dak van de totale oppervlakte voorzien 

alucoating om de invloed van de zon te beperken en energie te besparen.

Milieu De Bink Er wordt nu gewerkt in de drukkerij met plastic inktkokers die gevuld zijn met 2 kg inkt. Op jaarbasis 

verbruiken we ongeveer 3500 kokers. Deze gaan nu bij het bedrijfsafval. Met de komst van de nieuwe 

persen stappen we over een centrale inktpompinstallatie waarbij de inkt uit vaten van 200 kg in 

leidingen naar de pers wordt getransporteerd.

Dit geeft een besparing van zowel op inkoop als vermindering van de afvalstroom met ongeveer een 

750 kg plastic. Daar bovenop komt dan natuurlijk ook dat er minder transportbewegingen nodig zijn.
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Onderwerp Bedrijf Doelstelling 2016

Milieu De Bink Doordat de nieuwe persen zijn uitgerust met inline meetapparatuur moet de inschiet per order verder 

verlaagd worden.

Milieu De Bink De aanschaf van bandeerapparaat om pallets voor verzending af te binden i.p.v. deze in te wikkelen met 

plastic folie. Dit geeft een betere bescherming van het product en er wordt minder plastic verbruikt.

Milieu Opmeer Vernieuwen van productiemiddelen. Hierdoor zal straks:

- volledig IPA vrij gedrukt worden

- bij een hogere productie minder energie worden gebruikt

- minder schadelijke koelmiddelen worden gebruikt

Milieu Opmeer Onderzoek naar de mogelijkheid voor het inzetten van een pelletskachel voor een groot deel van 

de verwarming van het pand. Hierdoor kan het overschot van houten pallets worden ingeruild voor 

pellets korrels als stookmateriaal en daarmee wordt het gasverbruik gereduceerd.

Milieu Opmeer Onderzoek naar dakisolatie en de effecten op het energieverbruik voor het gebruik van airco’s in de 

zomer en verwarming in de winter.

Milieu Opmeer Overstappen van de directie naar hybride auto’s. Voor de directie en klanten worden laadpalen 

geplaatst.

Arbo OBT Bij het vervangen van productiemiddelen, verbeteren van bedieningsvriendelijkheid en toegankelijk-

heid van machines. 

Arbo De Bink Afname van het aantal nachtdiensten (t.o.v. 2014 en 2015) door het vervangen van de huidige drie 

persen naar twee groot formaat persen (70 x 100).

Arbo De Bink Met het project duurzame inzetbaarheid worden alle medewerkers beoordeeld of zij op meerdere 

afdelingen inzetbaar zijn. Per medewerker wordt dan bepaald of er behoefte is aan extra training.

Arbo Opmeer In 2016 zal weer een preventief medisch onderzoek worden uitgevoerd. Aansluitend worden cursussen 

gegeven voor tillen en zitten en wordt er een programma ontwikkeld en uitgevoerd met betrekking tot 

bewegen en gezondheid.

 



50
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 2015 ten opzichte van 2014. 

De milieuregistraties worden bijgehouden  

in de Milieubarometer. Met behulp van de 

Milieubarometer kunnen de twee vestigingen 

van OBT worden vergeleken en is het eenvou-

dig om kengetallen uit te rekenen.

4.1 Elektriciteit, gas en water

Het elektriciteitsverbruik is met 4% toege-

nomen. Gas wordt alleen gebruikt voor ver-

warming. Hierdoor is het gasverbruik volledig 

gerelateerd aan de buitentemperatuur en aan 

het aantal gewerkte uren. De temperatuur 

in de gebouwen moet gedurende de winter-

maanden binnen vastgestelde minimale en 

maximale waarden blijven. 2015 was een 

kouder jaar dan 2014. Door het nemen van 

maatregelen is het gasverbruik, gerelateerd 

aan de buitentemperatuur, gedaald.

Water wordt gebruikt voor sanitaire voor-

zieningen en in het drukproces. Het water-

verbruik is licht gestegen door verhoging van 

de drukkerij-activiteiten.

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.

4.2 Afval
Door de veranderingen in productiemiddelen 

zijn gevaarlijke stoffen nodig. Dit is terug te 

zien in de hoeveelheid gevaarlijk afval per jaar. 

In 2014 is 10.051 kg gevaarlijk afval afgevoerd, in 

2015 was dit nog 5.757 kg. Een daling van 43%.

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.

Verbruik 2013 2014 2015

Elektra (kWh) 1.224.142 1.222.281 1.277.719

Gas (m3) 72.320 46.726 52.841

Water (m3) 1.368 1.195 1.210
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In totaal is in 2015 689.045 kg niet gevaarlijk 

afval afgevoerd tegenover 646.294 kg in 2014. 

Een afname van 6%. De hoeveelheid bedrijfs-

afval wordt geschat op basis van het volume 

van de containers. 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

Afgevoerd in 2015:  633.645 kg papier en 

25.003 kg aluminium 

platen

Door het zelf meer afwerken van producten 

ontstaat er meer papierafval. In 2015 is een 

proef uitgevoerd met milieuvriendelijke 

platen. Hiervoor is geen ‘ontwikkelaar’ nodig. 

Deze proef is echter niet geslaagd maar heeft 

wel tot een toename van het aantal platen 

gezorgd. Vanwege kwaliteitsproblemen is de 

plaat niet in productie genomen. 

4.3 Woon-werkverkeer
Overzicht gereden kilometers  

woon-werkverkeer: (km)

Het aantal kilometers woon-werkverkeer is 

toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de 

toename van het aantal personeelsleden.

4.4  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. 

Bij het ontwikkelen van platen wordt geen 

water meer gebruikt. De zeepoplossing waar-

mee de platen worden uitgewassen, wordt 

opgevangen en als gevaarlijk afval afgevoerd.

Emissie naar lucht vindt alleen plaats door 

de emissie van isopropylalcohol (IPA) uit het 

vochtwater, emissie van schoonmaakmidde-

len en van koelmiddelen in geval van lekkage. 

Vervoersmiddel 2013 2014 2015

OV 16.705 29.424 39.055

Fiets/lopend 41.318 45.084 50.802

Auto/motor/brommer 504.935 465.277 634.818
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Zoals hieronder is aangegeven, is de hoeveel-

heid 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 2015: 2,8 kg R407. Emissie 

vindt alleen plaats in geval van lekkage van 

koelmiddel door een kapot koelsysteem.  

Er is in 2015 sprake geweest van één lekkage-

incident.

4.5 Grondstoffengebruik

In de tabel hieronder worden de belangrijkste grondstoffen aangegeven.

Grondstof 2013 2014 2015

Papier (kg) 2.356.613 2.592.281 2.375.630

Inkt (kg) 12.358 14.310 16.306

Oplosmiddel/IPA (l) 1.700 2.065 2.020

Toevoegmiddel vochtwater (l) 2.322 2.715 2.740

Wasmiddelen (l) 5.694 5.788 5.648

Ontwikkelaar (l) 1.920 2.060 920

Offsetplaten (kg) 22.560 22.662 25.621

Rubberdoeken (div. formaten) (st) 304 320 420

De daling en stijging van grondstoffen komt overeen met de te verwachte veranderingen gezien 

de veranderingen in productie, productiemiddelen en producten.
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OBT werkt al jaren met De Milieubarometer 

van Stimular om haar milieuprestaties te 

meten. Onze jaarlijkse resultaten worden 

hiermee in beeld gebracht en veel van 

onze doelstellingen zijn gebaseerd op 

de uitkomsten van de Milieubarometer. 

Binnen de Duurzaamheidskringen Midden 

Nederland en Breda gebruiken wij deze tool 

om de onderlinge prestaties van bedrijven 

met elkaar te vergelijken. Hierdoor ontstaat 

onder meer een goed beeld over hoe OBT zich 

onderscheidt in de huidige markt.

In bijgaande grafieken van beide OBT locaties 

is duidelijk te zien wat haar milieubelasting is, 

verdeeld over de verschillende thema’s.
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