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Scope van het rapport

Duurzaamheidsverslag 2015

Dit duurzaamheidsverslag heeft 
betrekking op de initiatieven 
van 2013 en 2014, die genomen 
werden in de vier Benelux 
vestigingen: 

• de administratieve hoofdzetel  
 in Berchem (België)
• de klantendienst in Utrecht  
 (Nederland)
• de vestiging in Luxemburg
• het Benelux distributiecentrum  
 met klantendienst BeLux  
 in Vottem (België). Hierbij  
 werden tevens de regionale  
 distributiecentra in de Benelux  
 betrokken.

Lyreco rapporteert over zijn 
milieubeleid sinds 2005, en bij 
uitbreiding over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen sinds 
2011. Het is onze intentie om het 
duurzaamheidsverslag om de 
twee jaar te vernieuwen. 

Vragen of feedback bij dit 
duurzaamheidsverslag? 
Contacteer Diane Buggenhout – 
Quality, Security, Sustainability 
Manager Benelux.
sustainability.benelux@lyreco.com 
Tel: +32 3 820 93 33

Ontdek de Lyreco 
Eco Future strategie op ons 
YouTube-kanaal: 
youtube.com/lyrecobenelux
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106 g/km

Facts & figures

GROENE PRODUCTEN 

29,70% 

VERPAKKING  
100% gerecycleerd

LIEFDADIGHEIDSBIJDRAGEN 

sinds 2013   +3,7% 

TRANSPORT  

100% klimaatneutraal

Opleiding ECO DRIVING voor 
onze chauffeurs

SOCIALE AUDITS bij 100% 
van onze leveranciers

CO
2
-EMISSIES sinds 2010 

-19,6% 

ZONNEPANELEN 5.000 m2
  

98,7%  
INTERN AFVAL 
gerecycleerd

Gemiddelde CO
2
 UITSTOOT van onze  

bedrijfswagens       

MVO-
resultaten 

2014
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Duurzaamheidsverslag 2015

Duurzaamheid is iets 
vanzelfsprekends bij Lyreco. 
Reeds in 2011 vroegen we aan 
onze stakeholders naar de 
toekomst van duurzaamheid 
en hoe bedrijven als Lyreco 
zinvolle oplossingen kunnen 
aanreiken.

Het inzicht dat we daarmee 
verwierven, bepaalde in grote 
mate onze visie op middellange 
termijn. Met onze ‘Eco Future’ 
duurzaamheidsstrategie 
zetten we deze visie om in een 
specifieke strategie om bij Lyreco 
consistentie, transparantie en 
langetermijndenken te bereiken. 
Het is een groepsstrategie, 
niet enkel van toepassing voor 
Benelux, maar voor Lyreco 
wereldwijd. 

Onze algemene ambitie 
‘All you need at work: think 
Lyreco’ werd gedefinieerd 
vanuit de gedachte dat klanten 
bij Lyreco terecht kunnen als 
one-stop-shop dienstverlener 
voor al hun oplossingen in 
de werksfeer. Gekoppeld 
aan onze ‘Eco Future’ 
duurzaamheidsstrategie 
vertalen we deze slogan naar 
‘Act Sustainable. Think Lyreco’.

Via dit verslag willen wij u als 
lezer informeren over onze 
visie, activiteiten en resultaten 
op het gebied van ons 
duurzaamheidsstreven.
Bij deze dank ik graag de 
afdelingen die hier aan gewerkt 
hebben: Quality, Security, 
Sustainability, MarCom en alle 
betrokken medewerkers. 

“Eco Future gaat 
over consistentie, 
transparantie en 

langetermijndenken 
voor Lyreco 
wereldwijd.”

Paul VIEIJRA
Managing Director Benelux

Act sustainable. Think Lyreco.
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 Agility Excellence  Respect Passion

ONZE VISIE 
Lyreco gelooft dat een 
maatschappelijk verantwoord, 
duurzaam beleid de enige 
manier is om rendabele, 
langetermijnrelaties uit te bouwen.

Concreet betekent dit dat we 
de beste en meest duurzame 
producten en diensten willen 
aanbieden om efficiënt en 
aangenaam te kunnen werken.

Lyreco belooft om bij te dragen 
aan een duurzame toekomst 
via innovatie, economische 
ontwikkeling, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en 
milieubescherming. Door 
samen te werken met al onze 
stakeholders, proberen we te 
beantwoorden aan de behoeften 
van de moderne maatschappij en 
de behoeften van toekomstige 
generaties.

Als ondersteuning van deze 
visie voor de volgende jaren, 
heeft Lyreco al in 2012 een 
duurzaamheidsstrategie op 
middellange termijn ontwikkeld: 
Eco Future.

MVO-strategie

ONZE RICHTLIJNEN
Onze Eco Future strategie is gebaseerd op drie principes:

ONZE WAARDEN

Deze waarden zitten in het DNA van Lyreco en ondersteunen  
onze missie: zij zijn onze energie en kracht om te presteren en 
resultaten te behalen. 
Lyreco’s waarden worden consequent in de gehele  
Benelux gevolgd en geven onze focus, toewijding en onze  
passie uitstekend weer.

Economisch 
succes

Duurzame klantrelaties 
uitbouwen door het aan-
bieden van praktische 
en efficiënte oplossingen 
voor hun uitdagingen 
en doelstellingen op het 
vlak van duurzaamheid.

Milieu-
bescherming

De ecologische 
voetafdruk van onze 
activiteiten verkleinen, 
en onze klanten en 
leveranciers helpen om 
hetzelfde te doen.

Maatschappelijke
verantwoordelijk-
heid

Onze relatie op 
lange termijn met 
stakeholders versterken 
en de nadruk leggen op 
menselijke relaties en 
ontwikkeling.
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44 COUNTRIES
ON 5 CONTINENTS

All you need at work, 
think Lyreco

Wie is Lyreco?

Lyreco, opgericht in 1926, is Europees marktleider op het gebied van 
werkplekbenodigdheden. Van papier, pennen en inktpatronen tot koffie 
en veiligheidshandschoenen, biedt Lyreco werkplekoplossingen aan het 
bedrijfsleven. Onze kernexpertise is de focus op klantenservice en een 
uitmuntende distributie.

LYRECO WERELDWIJD

LYRECO IN
CIJFERS

> 10.000
medewerkers

45 LANDEN OP
5 CONTINENTEN
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44 COUNTRIES
ON 5 CONTINENTS

Na de overname van 
verschillende lokale bedrijven 
- Kando (NL), Vermeire en 
Ageropa (B) - in 1989 is Lyreco 
aanwezig in de Benelux. In 
2005 nam Lyreco de divisie 
kantoorartikelen van Ahrend 
over. Intussen is het bedrijf 
de absolute marktleider op de 
Beneluxmarkt.

Persoonlijk contact, service en 
maatwerk zijn de sleutelwoorden 
in de Lyreco-aanpak. We 
hebben een permanente 
voorraad van een uitzonderlijk 
ruim assortiment, leverbaar de 
volgende werkdag. Dankzij ons 
professioneel distributiecentrum 
kunnen wij 1,25 miljoen 
leveringen per jaar of 20.000 
dozen per dag uitvoeren.

LYRECO BENELUX

LYRECO BENELUX
IN CIJFERS

32.000 m² 
distributiecentrum

> 750
medewerkers

11 regionale 
distributiecentra

20.000 dozen/dag

Meer info: belgium-corp.lyreco.com - netherlands-corp.lyreco.com - luxembourg-corp.lyreco.com

Vestiging

Regionaal 
distributiecentrum

Meppel

Rotterdam

Breda

Zele

Antwerpen

Brussel

Luik + Vottem

Bastogne

Utrecht

Amsterdam

Charleroi

Luxemburg
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Duurzaamheidsverslag 2015

Onze partners in duurzaamheid

Na de GAP-analyse die Lyreco 
in 2011 uitvoerde op basis van 
de ISO 26000 richtlijn, maakten 
we ook de oefening om de 
stakeholders te definiëren die 
belangrijk zijn voor Lyreco 
en vice versa. Op basis van 
deze analyse werd beslist om 
de focus te leggen op vier 
groepen belanghebbenden: 
onze medewerkers, 
klanten, leveranciers en de 
gemeenschap.
 
Door met elke groep in dialoog te 
gaan, willen we onze verbintenis 
blijvend versterken. Met onze 
medewerkers en klanten gaan 
we een verbintenis aan, onze 
leveranciers blijven we uitdagen 
om samen hard te werken aan dat 
wat een duurzamere toekomst 
verzekert.

ZO GAAN WE IN 
DIALOOG MET …

…ONZE MEDEWERKERS
We stimuleren onze medewerkers 
om hun input te geven 
over het duurzaam beleid 
van de organisatie. In 2014 
organiseerden we een interne 

MVO-enquête, waarbij alle 
medewerkers hun input en 
ideeën konden geven over het 
beleid en de acties. De resultaten 
van de enquête werden onder 
meer verwerkt in het interne 
communicatieplan. 
> Gedreven en sterk 
gemotiveerde medewerkers 
zijn onmisbaar voor elk 
succesvol bedrijf. 
(zie ook blz. 16-19)

… ONZE KLANTEN
We nemen elke gelegenheid te 
baat om meetings of presentaties 
te organiseren bij klanten of 
tijdens klantenevenementen, 

waarbij we graag initiatieven en 
feedback uitwisselen.
> Geen duurzaamheidstrategie 
zonder duurzame 
klantenrelaties.
(zie ook blz. 12)

… ONZE LEVERANCIERS
Een aantal gelegenheden waarbij 
we graag in dialoog gaan met 
onze leveranciers:
• Green assessment of de 
jaarlijkse doorlichting van de 
duurzame eigenschappen van 
de producten in de catalogus. 
Tijdens het jaarlijkse Lyreco 
leveranciersevenement reiken we 
een award uit aan de leveranciers 
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die het best gescoord hebben 
in de leveranciersevaluatie. 
We koppelden dit aan een 
informatiesessie over Lyreco’s 
FSC Chain of Custody certificatie. 
(zie ook blz. 14)

• Lyreco ziet de noodzaak om 
een stap verder te gaan in de 
dialoog met zijn leveranciers. 
Daarom hebben we de intentie 
om in 2015-2016 een specifieke 
duurzaamheidsassessment te 
organiseren.
> De manier waarop we 
omgaan met onze zakenrelaties 
heeft een rechtstreekse invloed 
op de prestaties van ons 
bedrijf.

… ONZE GEMEENSCHAP
Lyreco ging in 2014 al in overleg 
met verschillende lokale Benelux 
organisaties om een mogelijke 
samenwerking - bv. in het 
kader van vrijwilligerswerk - te 
bespreken. (zie ook blz. 20)
> Naast de financiële steun 
aan sociale projecten, zijn 
er heel wat andere manieren 
om iets terug te geven aan de 
maatschappij

Lyreco stakeholders: 
onze partners in duurzaamheid

Maatschappij
zie p.20

Onderaannemers

Medewerkers
zie p.16

Buren

Leveranciers
zie p.10

Klanten
zie p.12

Lokale 
overheden Partners
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Onze leveranciers hebben 
dezelfde waarden
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Ethische code voor leveranciers

• Bij de selectie van leveranciers en producten voor onze catalogus, 
is duurzaamheid een belangrijk criterium. Lyreco streeft ernaar 
om leveranciers te kiezen die sterke ethische normen naleven.

• Daarom werd de ‘ethische code voor leveranciers’ opgesteld. Dit 
document bevat alle ethische principes waarvan we willen dat 
onze leveranciers ze naleven om met ons zaken te doen. 

• Eerlijkheid, vertrouwen, respect voor de rechten van het individu, 
naleving van de wet en duurzame bedrijfsvoering vormen de 
basis van de samenwerking.

• Al onze leveranciers moeten deze code tekenen en naleven.

Sociale audits

• Een speciaal opgeleid team controleert jaarlijks of  
leveranciers uit zogenaamde ‘risicolanden’ voldoen op  
het vlak van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, 
milieu, managementsystemen, ethische kwesties en naleving  
van de wet.

• Zo controleren we of de leveranciers in kwestie de internationale 
norm SA 8000, BSCI of SEDEX respecteren.

• Indien eventuele afwijkingen niet binnen de afgesproken termijn 
gecorrigeerd worden, stopt Lyreco de samenwerking.

‘Green Assessment’ 

• Het aanbod groene producten van een leverancier maakt deel uit 
van ons evaluatieprogramma van de leveranciers. 

• De volledigheid waarmee zij ons informatie bezorgen in het kader 
van de Green Assessment wordt hier ook mee in opgenomen.

Leveranciers van producten en diensten
voor eigen gebruik

• Lyreco hanteert ook een duurzaam inkoopbeleid voor  
de interne diensten. 

• Wij stimuleren onze medewerkers om enkel milieuvriendelijke 
producten te bestellen voor de interne consumptie. 
Wat kantoormateriaal betreft, kunnen zij via onze eigen  
webshop enkel ‘groene producten’ kiezen.

• Bij de selectie van interne leveranciers is duurzaamheid  
steeds een criterium. 

• Bijvoorbeeld: voor het groenonderhoud rond ons 
distributiecentrum werd er bewust gekozen voor een lokale 
Onderneming van Aangepast werk. 

• Deze onderneming heeft jongeren met een mentale beperking 
in dienst en wil hen de kans geven zich te ontplooien.

Alles wat Lyreco aanbiedt komt van leveranciers die voldoen aan de 
hoge eisen die we onszelf opleggen. De manier waarop we omgaan 
met onze zakenrelaties heeft dan ook een rechtstreekse invloed op de 
prestaties van ons bedrijf.
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GOLD

Ecover: 100% biologisch 
afbreekbare was- en 
schoonmaakproducten
“Met meer dan 30 jaar ervaring 
in onderzoek en ontwikkeling, 
produceert Ecover was- en 
schoonmaakproducten op basis 
van hernieuwbare, plantaardige 
grondstoffen en mineralen, die 
de beste resultaten leveren aan 
een eerlijke prijs. Wij merken dat 
Lyreco - naast het aanbieden van 
een breed duurzaam assortiment 
- ook inzet op minder belastende 
logistiek, sociale projecten en 
dergelijke. Bij Ecover kunnen we 
deze strategie voor de toekomst 
alleen maar ondersteunen en 
verder aanmoedigen! Lyreco 
wordt in de branche terecht 
gezien als een pionier op het vlak 
van duurzaamheid.” 

Johan Tops
European Business Unit Manager
Ecover Professional
ecover.com

Satino Black: Het meest 
milieuvriendelijke toiletpapier
“Van Houtum levert al bijna 80 
jaar hygiënepapier en innovatieve 
oplossingen voor toilethygiëne 
met uitzonderlijke milieuprestaties. 
Onder de merknaam Satino Black 
produceren zij toiletpapier op 
basis van gerecycleerd papier. 
Het meest milieuvriendelijke 
ter wereld! “Lyreco toont visie 
en lef door het Satino Black 
concept, dat als eerste en 
enige uit Cradle to Cradle 
gecertificeerd hygiënepapier (en 
later ook andere gecertificeerde 
producten) bestaat, prominent 
in haar catalogus op te nemen. 
Met dit concept zetten Lyreco en 
Satino Black zich 100% in om de 
transitie van take, make, waste 
naar een circulaire economie 
mogelijk te maken.”

Bas Gehlen
Algemeen directeur 
Satino Black
satinoblack.nl

Jalema: duurzame, slimme 
archiefoplossingen en 
kantoorbenodigdheden voor het 
moderne bedrijfsleven
“Het Jalema assortiment bij 
Lyreco bestaat uit een breed 
assortiment Cradle to Cradle-
gecertificeerde producten, zoals 
de mappen van de ranges Infinio 
en Secolor. Jalema heeft zich ten 
doel gesteld om haar producten 
en processen in te richten volgens 
het C2C-principe. De centrale 
gedachte van de C2C-filosofie 
is dat alle gebruikte materialen 
na hun leven in het ene product, 
nuttig kunnen worden ingezet 
in een ander product. Aan de 
hand van promotionele acties 
en directe communicatie kon 
Jalema dit samen met Lyreco 
in de verf zetten bij specifieke 
doelgroepen.”

Léon Lalieu
CEO
Jalema
jalema.be

Lyreco en leveranciers versterken mekaar
‘Producten zouden tijdens de hele levenscyclus geen schadelijke impact 
mogen hebben op de natuur en/of moeten volledig herbruikbaar zijn’, dat 
is de filosofie achter het Cradle to Cradle-businessmodel. Samen met 
leveranciers Ecover, Jalema en Satino Black zet Lyreco hier sterk op in. In 
2014 ontwikkelden we een gezamenlijke folder om onze klanten bewust te 
maken van dit type duurzame producten.
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Geen duurzaamheidsbeleid zonder
duurzame klantenrelaties

Door zelf het goede voorbeeld te geven, wil Lyreco haar klanten inspireren om ook bewust te 
kiezen voor duurzame producten en een duurzaam bedrijfsbeleid.

Klimaatneutrale leveringen

• De klanten van Lyreco ontvangen sinds september 2014 hun 
goederen met een minimale impact op het milieu. Hoe kan dat?

• Lyreco investeerde de afgelopen jaren in bestelwagens met 
Euro V en VI motoren en in elektrische bestelwagens. Op 
die manier kunnen we de CO2-emissies van het transport 
enorm terugdringen. Daarnaast werden de transportroutes 
geoptimaliseerd.

• De resterende CO2-uitstoot van het transport wordt via een 
externe, gespecialiseerde partner - CO2Logic - volledig 
gecompenseerd.

• Zo levert Lyreco elke bestelling klimaatneutraal,  
zonder meerprijs voor de klant.

‘Groene’ producten: 
het duurzame alternatief

• Met ons uitgebreide assortiment groene producten, willen we 
onze klanten ondersteunen om hun aankoopbeleid te  
verduurzamen. 

• Bovendien breidt ons duurzaam assortiment elk jaar uit. In 2014 
bestond 19,7% van onze catalogus uit groene producten.

• Groene producten worden in onze catalogus en op de webshop 
aangeduid met een herkenbaar groen boompje. Zo kunnen klan-
ten onze milieuvriendelijke alternatieven makkelijk terugvinden. 

Tegen 2017 wil Lyreco dat 25% van de verkoop uit 
groene producten bestaat. Dat is één van de 
doelstellingen van onze ‘Eco Future’ duurzaamheids-
strategie. 

Green Products Assessment
methodologie

• Om te bepalen wat nu precies een groen product is, ontwikkelden 
wij de ‘Green Products Assessment’ methodologie. 

• Deze methodologie is gebaseerd op de internationale standaard 
ISO 14020 en werd goedgekeurd door expertisebureau SGS. 

• Een product wordt door ons als ‘groen’ beschouwd op basis van:
 > Gecertificeerde claims: het product beschikt over een  

internationaal erkend milieucertificaat zoals EU Ecolabel,  
Der Blaue Engel, FSC, enz. 

 > Zelfverklaarde milieuclaims: de leverancier kan bewijzen dat 
het product composteerbaar of afbreekbaar is, gemaakt is voor 
ontmanteling, enz. 

• Het ‘Green Tree Certificate’ in onze webshop geeft de verklaring 
waarom dit product milieuvriendelijk is.

Ophaalprogramma voor inkt-
en tonercartridges

• Lyreco biedt haar klanten een gratis ophaalservice aan voor 
toner- en inkjetcartridges..

• Zo hopen wij dat zoveel mogelijk lege cartridges teruggestuurd 
worden voor hergebruik. 

• De ophaling van de cartridges wordt automatisch gekoppeld aan 
een levering. Zo moet er geen aparte rit  
worden gemaakt en is de impact op het milieu minimaal.

• Lyreco zorgt vervolgens voor een milieuvriendelijke verwerking  
van de cartridges. 
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“Creating Shared Value”
De Zwitserse voedingsgroep Nestlé streeft er niet enkel naar om erkend te worden als 
wereldleider in Voeding, Gezondheid en Welzijn, maar wil daarbij ook een belangrijke bijdrage 
leveren aan de maatschappij. ‘Creating Shared Value’ is hierbij het uitgangspunt.

“De ‘Creating Shared Value’- 
strategie gaat nog een stap verder 
dan ‘Maatschappelijk 
Ondernemen’ en baseert zich 
op volgende fundamentele 
engagementen: voeding, 
water, plattelandsontwikkeling, 
milieu, verantwoorde inkoop en 
mensenrechten. In samenwerking 
met Lyreco zetten we een aantal 
initiatieven op touw om ons 
duurzaam beleid te ondersteunen. 

Een aantal voorbeelden: 
• In 2011 ging Lyreco van start 

met gecentraliseerde leveringen 
van kantoorbenodigdheden 
en Nespresso-producten in de 
Nespresso-winkels en werd 
zo een logistieke leverancier 
van Nespresso. Dit bevorderde 
de efficiëntie en verlaagde de 
CO2-uitstoot. Vorig jaar werden 
ongeveer 3.990 op een totaal 
van 5.990 Nespresso leveringen 
gecentraliseerd, waardoor meer 
dan 12 ton CO2 per jaar werd 
uitgespaard.

• In onze kantoren stimuleren we 
medewerkers om de bestellingen 
van hun kantoormaterialen te 
centraliseren. 

• Nestlé legt zeer veel nadruk 
op verantwoorde inkoop. 
Lyreco engageert zich zowel 
voor verantwoorde inkoop als 
leveranciersrelaties die een 
competitief voordeel opleveren. 
Daarom stemde Lyreco in 
met een SMETA Responsible 
Sourcing audit in hun Benelux 
Distributiecentrum in oktober 
2013. In deze ‘2 pillars audit’ 
werd de nadruk gelegd op 
Gezondheid, Veiligheid en 
Arbeidsomstandigheden. 
De audit werd uitgevoerd door 
SGS op basis van de the Ethical 
Trading Initiative (ETI) Code en de 
lokale wet- en regelgeving. 

• Dankzij Lyreco’s analyse van 
onze aankoop van groene 
producten, schakelden we over 
op duurzamere alternatieven 
zoals toners. We maken ook 
graag gebruik van Lyreco’s 
gratis 
ophaaldienst voor lege 
cartridges.” 

Philippe De Witte 

Category Buyer Nestlé Benelux

Meer info: nestle.com

“In de toekomst zullen 
we in onze duurzame 
samenwerking verder 
streven naar nieuwe 
initiatieven waarmee 
beide partners hun 
duurzaam beleid 

kunnen versterken.”
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Download onze Lyreco App!
Gratis verkrijgbaar op . Scan vervolgens 
deze pagina met de Lyreco App voor meer informatie.
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Geen duurzaamheidsbeleid zonder
duurzame klantenrelaties

Customer Environmental Balance 

• Om onze klanten te helpen bij het terugdringen van hun  
CO2-emissies, ontwiep Lyreco de Customer Environmental 
Balance tool. 

• Deze tool helpt de CO2-uitstoot van de bestellingen van onze 
klanten bij Lyreco te verminderen. 

• Als basis wordt de CO2-impact van de bestellingen van de klant 
genomen, volgens zijn huidige bestelgedrag. 

• Vervolgens biedt de tool de mogelijkheid om simulaties te doen 
op de bestelgegevens. 

> Zo kan de klant nagaan hoeveel CO2 hij bespaart door zijn 
bestellingen te optimaliseren.

FSC Chain of Custody Certificaat

• FSC is een keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft 
dat een product afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos. 

• Als eerste in de Benelux markt, beschikt Lyreco sinds 2010 over 
het FSC Chain of Custody certificaat. 

• Dat houdt in dat onze klanten bij Lyreco zeker zijn dat de aange-
boden FSC-producten afkomstig zijn uit een goed beheerd,  
FSC gecertificeerd bos.

• Wij garanderen dat alle FSC producten- en stromen in het gehele 
bedrijf traceerbaar en herkenbaar zijn en zorgen ervoor dat de  
aangeboden producten afkomstig zijn van goedgekeurde  
FSC-producenten.

‘Vergroen’ 
uw winkelmandje

• Om onze klanten toe te laten hun aankoopbeleid op een 
eenvoudige manier te verduurzamen 

• De klant kan na de selectie van zijn artikelen in  
de webshop op de knop ‘vergroen uw  
winkelmandje’ drukken om te zien welke  
duurzame alternatieven verkrijgbaar zijn  
voor de door hem geselecteerde producten. 

• De klant beslist uiteindelijk zelf of hij voor het 
milieuvriendelijke alternatief kiest of bij zijn 
originele keuze blijft. 
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Lyreco helpt de klant duurzame keuzes te maken
Met een gebruiksvriendelijke tool in de webwinkel van Lyreco willen we de ecologische 
voetafdruk van onze klanten helpen verminderen. Via de button ‘vergroen uw winkelmandje’ 
ziet de klant welke duurzame alternatieven er verkrijgbaar zijn voor de artikelen die hij 
selecteerde. 

“Ook onze klanten kunnen hun steentje bijdragen. 
Wij willen hen op een eenvoudige manier aanzetten 
tot de aankoop van duurzame producten. Met één 
klik kiezen ze een milieuvriendelijk alternatief.” 
Diane Buggenhout 
QSS Manager bij Lyreco Benelux
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Gedreven en gemotiveerde 
medewerkers

De 750 medewerkers van Lyreco Benelux krijgen allemaal opleiding en loopbaanbegeleiding 
op maat. Zo kan elke medewerker zich ontplooien in zijn/haar job. Gedreven en 
gemotiveerde medewerkers zijn namelijk onmisbaar voor elk succesvol bedrijf. En daar 
plukken al onze stakeholders ook de vruchten van!

Eco Driving

• Naast de investering in een milieuvriendelijk wagenpark, 
investeren we ook in opleidingen voor de chauffeurs van onze 
bestelwagens. 

• Zo kregen al onze chauffeurs een Eco Driving cursus. 
• Na een theoretische opleiding, konden zij de theorie oefenen op 

Eco Driving simulatoren in onze regionale distributiecentra. 
• Het verbruik van de bestelwagens wordt continu opgevolgd en 

bijgestuurd. 
• Chauffeurs met een hoger verbruik worden gedurende een dag 

vergezeld door een Eco Driving instructeur die hen leert hoe ze 
hun verbruik kunnen verminderen. 

E-positief rijden: veiliger en zuiniger!

• In mei 2014 werd het e-positief rijden-project opgestart voor onze 
bedrijfswagens.

• Aan dit proefproject nemen 24 van onze verkoopsmedewerkers 
en managers deel.

• Zij worden via een externe partner een jaar lang begeleid en leren 
zowel veiliger als economischer rijden.

• Dat gebeurt via een combinatie van e-learning en praktijk- en 
groepssessies met een instructeur. 

• Gedurende het hele jaar wordt het dieselverbruik opgevolgd en 
wordt het bewustzijn van de deelnemers verhoogd door 
informatieve e-mails en sms-berichten. 

> In mei 2015 wordt dit project geëvalueerd en wordt beslist of 
het voor alle salesmedewerkers wordt opgezet. 

Waarden

Lyreco’s waarden vormen de leidraad voor onze medewerkers. Ze 
geven onze focus, toewijding en onze passie uitstekend weer. 
• PASSION: We houden écht van onze klanten. We geven onze 

klanten het allerbeste en overtreffen hun behoeften. We zijn 
vastbesloten om de beste te zijn. 

• EXCELLENCE: We streven naar perfectie in alles wat we doen. We 
zijn ons bewust van veranderende markten. We hebben aandacht 
voor de details die ons onderscheiden. We willen succesvol zijn. 

• RESPECT: We geloven in vertrouwen, respect en verantwoord 
ondernemen. We houden rekening met anderen, zijn open en 
vriendelijk en werken transparant en integer. 

• AGILITY: We anticiperen, innoveren en passen ons aan verande-
ringen aan. We zijn vastbesloten om sneller vooruit te gaan. We 
zijn klaar om innovatief te denken. 

Lyreco University

• Om talentvolle medewerkers de kans te geven zich volop te 
ontplooien op het werk, werd zo’n 12 jaar geleden de Lyreco 
University opgericht. 

• Deze medewerkers volgen een opleidingsprogramma van 
één jaar waardoor ze vertrouwd worden met alle aspecten 
van de Lyreco-business. 

Het doel van Lyreco University is: 
• Talentvolle medewerkers te helpen groeien om hun toekomst en 

de toekomst van Lyreco voor te bereiden. 
• Hen te motiveren door hen toegang te geven tot dit specifiek 

programma. 
• De vaardigheden van de studenten te gebruiken om onze 

activiteiten door te lichten en te optimaliseren. 

14 in 
Luxemburg
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Gezondheidsmaand

• Lyreco wil dat de medewerkers zich fysiek en mentaal goed 
voelen op het werk. In dat kader organiseren we onder meer de 
gezondheidsmaand. 

• Elk jaar in juni organiseren we tal van workshops en activiteiten 
om een gezonde levensstijl te promoten. 

• We stimuleren de fysieke gezondheid via allerlei acties, zoals een 
gratis ontbijt voor wie met de fiets naar kantoor komt, tips rond 
gezonde voeding, enz.. 

• Ook de mentale gezondheid krijgt veel aandacht via activiteiten 
als tai chi, stoelmassages en praktische tips.

Jobdates

• Om de communicatie tussen de verschillende afdelingen te 
bevorderen, organiseert Lyreco drie keer per jaar ‘jobdates’. 

• Tijdens zo’n jobdate loopt een medewerker een dag mee met een 
collega van een andere afdeling. Hij krijgt op die manier inzicht 
in het takenpakket en de verantwoordelijkheden van zijn collega. 
Zo ontstaat er een beter begrip voor elkaars takenpakket en de 
factoren waarmee dagelijks rekening moeten worden gehouden. 

• Een jobdate vormt vaak de basis voor een betere samenwerking 
tussen collega’s en afdelingen. 

Europese Week van de Afvalvermindering

• De Europese Week van de Afvalvermindering is een initiatief in 
het kader van het Europese project ‘Life+’ met de steun van de 
Europese Commissie. Tijdens deze week worden duurzame acties 
voor afvalbeperking in heel Europa gepromoot. 

• Lyreco nam hieraan deel door het opzetten van een aantal 
bewustwordingsacties. 

• We organiseerden een ruilbeurs voor kledij.
• Daarnaast was er een tweedehandsverkoop van boeken, speel-

goed en kinderkledij. 
• We organiseerden ook een ‘No Waste Lunch’ waarbij we iedereen 

opriepen een lunch zonder afval mee te brengen. 

Ethische Code

• Ethische principes zijn de verantwoordelijkheid  
van elke medewerker. 

• Lyreco verwacht dat elke medewerker de principes zoals 
opgenomen in de ‘ethische code van Lyreco’ kent en ze toepast: 

 > in hun relaties met klanten en leveranciers 
 > in hun relatie met collega’s
 > in hun gedrag met het oog op de belangen van het bedrijf. 

Gedreven en gemotiveerde 
medewerkers
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Een collega vertelt
Medewerkers bewust maken en hun gewoonten aanpassen, is niet altijd makkelijk.  
Lyreco organiseert geregeld acties om MVO-thema’s op de werkvloer te brengen. 

“De jaarlijkse gezondheidsmaand, 
bijvoorbeeld, is echt heel leuk. 
Het gratis fietsontbijt stimuleert 
om de wagen eens te laten staan 
en te ervaren hoe het is om met 
de fiets naar het werk te gaan. Er 
werden ook eens stappentellers 
uitgedeeld. Best confronterend 
om vast te stellen hoe weinig we 
soms bewegen. 

Waar ik zelf enorm van heb 
genoten is van het vrijwilligers-
project. Je samen met collega’s 
inzetten voor een goed doel is een 
prachtige ervaring. Ik ben trots 
op wat we als bedrijf konden ver-
wezenlijken en dankbaar dat we 
dit tijdens de werkuren mochten 
doen. Het was een mooie dag 
waar we met een goed gevoel op 
terugblikken.

Ik vond het ook heel fijn om 
geld in te zamelen voor Lyreco 
for Education. Samen met een 
collega verkocht ik ‘baci’, een 
Italiaans snoepje waar een spreuk 
bijzit. Het was prettig om collega’s 
iets nieuws te laten ontdekken en 
tegelijkertijd iets te doen voor het 
goede doel. 

Persoonlijk vind ik het ook fijn dat 
we opleidingen kunnen volgen, 
zelfs al heb je geen management- 
functie. Zo kreeg ik vorig jaar 
een opleiding over het geven van 
presentaties en leerde ik via de 
‘LIFO’-cursus meer over de ver-
schillende types mensen en hoe 
ermee om te gaan. Dit  
bevordert dan weer de relaties 
tussen collega’s. 

Ook op het vlak van milieu  
probeert elke afdeling zijn steentje 
bij te dragen. Zo printen wij 
opvallend minder dan vroeger. 
Vroeger moest zowat alles worden 
afgedrukt: bestellingen, bestel-
bonnen, enz. Nu archiveren we 
alles digitaal. Via leuke acties zo-
als het swapping event en de ‘No 
Waste Lunch’ worden we bewust 
gemaakt van onze impact op het 
milieu.”

Pascale Van Mechelen

Printing Officer Lyreco

“Het is heel fijn om 
deel uit te maken 

van een bedrijf dat 
zich engageert voor 

duurzaamheid.”
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Wat we teruggeven 
aan de maatschappij

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent ook 
‘verantwoordelijkheid opnemen t.o.v. de maatschappij’. 
Lyreco doet dat met volgende initiatieven:

Vrijwilligerswerk

• Lyreco wil haar medewerkers de kans bieden om 1 dag per jaar 
aan vrijwilligerswerk te doen. Om zoveel mogelijk medewerkers 
te stimuleren hieraan deel te nemen, organiseren we de vrijwil-
ligersprojecten tijdens de werkuren. We kiezen steeds voor een 
organisatie die sociaal geëngageerd is of een verschil maakt op 
het vlak van milieu. 

• In 2014 organiseerden we een vrijwilligersproject  
voor ons hoofdkantoor. 

• 60 van onze medewerkers hielpen toen als vrijwilliger bij de 
organisatie van de Europese Special Olympics, de spelen voor 
mensen met een mentale beperking. Zij staken de handen uit de 
mouwen door achter de bar te staan, steward te zijn, de atleten te 
begeleiden, enz. 

Zonnepanelen

• Lyreco installeerde 1.000 zonnepanelen op het dak van haar 
distributiecentrum. Dit project kadert in de algemene doelstelling 
om onze CO2-emissies op vijf jaar tijd met 20% te doen dalen. 

• De panelen zullen jaarlijks 225.000 kWh produceren, wat over-
eenkomt met de jaarlijkse consumptie van 70 huisgezinnen. 

• Dankzij de installatie van de zonnepanelen verwezenlijkt Lyreco 
jaarlijks een reductie van 56 ton CO2!

Klimaatproject Oeganda

• Om de CO2-uitstoot van onze leveringen te compenseren, steunt 
Lyreco een klimaatproject in Oeganda dat efficiënte houtoventjes 
ter beschikking stelt. 

• De manier waarop 95% van de bevolking in Oeganda kookt, blijkt 
heel inefficiënt. Er wordt namelijk veel hout en houtskool gebruikt. 
Dit leidt tot ontbossing en bovendien ademen moeder en kinderen 
veel toxische gassen in tijdens het kookproces. Dit zorgde voor 
frequente ademhalingsproblemen en zelf dodelijke longontstekin-
gen. 

• Het project dat Lyreco ondersteunt, zorgt ervoor dat de bevolking 
toegang krijgt tot verbeterde houtoventjes die minder brandhout 
vereisen.

> Elke houtoven zorgt voor een reductie van 1,4 ton CO2 per 
jaar. Dit komt overeen met een heen en terugvlucht Brussel 
naar Washington D.C.!

Lyreco For Education

• In 2008 lanceerde Lyreco het internationale LFE-project. 
• Met dit project zamelen we geld in voor kinderen in ontwikkelings-

landen. Onderwijs, extra zorg en voeding zal hen meer kansen geven 
in het leven.

• Wereldwijd laten we onze werknemers vrij om interne evenementen 
te organiseren voor Lyreco For Education. 

• Zo zamelden we in Benelux al geld in met de organisatie van 
gezonde lunches, spaghetti-avonden, fietstochten, rolstoelbasketbal-
wedstrijden, ...

• Dankzij deze acties heeft LFE de kwaliteit van het onderwijs al 
kunnen verbeteren in Bangladesh, Vietnam, Brazilië en Togo.

• In Togo liep dit project in de armste gebieden, waar 86% van de be-
volking met minder dan 1 euro per dag moeten rondkomen en waar 
bijna geen onderwijssysteem bestaat. We hebben betere toegang tot 
scholen gecreëerd voor 46.487 kinderen tussen 5 en 12 jaar oud.
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CO2logic, Partner in CO2-reduction

“Sinds de eerste berekeningen 
nam Lyreco al heel wat CO2- 
verminderende acties op verschil-
lende niveaus. 

Een aantal voorbeelden: 
• Bijna 30% van de verkochte 

producten komen uit een duur-
zamer assortiment, leveranciers 
worden gestimuleerd om duur-
zamere producten te leveren. 

• De energie van het distributie-
centrum wordt met zonnecellen 
gevoed en er is zuinige LED 
verlichting. De andere gebouwen 
van Lyreco worden voorzien van 
groene stroom. 

• De leveringen gebeuren met 
efficiëntere en elektrische voer-
tuigen. De chauffeurs worden 
opgeleid in Eco Driving.

Voor het transport van de goede-
ren wordt onvermijdelijk brandstof 
verbruikt. Die CO2-uitstoot gaan 
we compenseren door gecer-
tificeerde klimaatprojecten te 
steunen die anders niet moge-
lijk zouden zijn. De gesteunde 
klimaatprojecten werden door 
Gold Standard gecertificeerd, een 
controlemechanisme ontwikkeld 

door WWF. Deze klimaatprojec-
ten moeten aan strenge criteria 
beantwoorden, zoals de garan-
tie dat de CO2-verminderingen 
permanent zijn. Ze moeten ook 
bijdragen tot een duurzame en 
socio-economische ontwikkeling 
van de lokale bevolking. Zonder 
de bijdrage van de sponsor, in dit 
geval Lyreco, zouden deze projec-
ten niet mogelijk zijn. Het ‘efficiën-
te houtoven’-project in Oeganda, 
bijvoorbeeld, helpt ontbossing 
te voorkomen en zorgt voor een 
verbetering van de gezondheid en 
levenstandaard.  
(zie ook blz. 20)

Lyreco heeft vrijwillig beslist 
om verantwoordelijkheid op te 
nemen voor deze klimaatimpact 
en die niet door te schuiven 
naar de maatschappij en toe-
komstige generaties… weinig 
bedrijven kunnen dit vandaag 
voorleggen, proficiat!”

Antoine Geerinckx

Stichter en zaakvoerder CO2logic

“De samenwerking met 
Lyreco is in lijn met de 
‘CO2logic approach’. 

Lyreco levert de nodige 
inspanningen om correct 

zijn CO2-voetafdruk 
en klimaatimpact 

te berekenen en te 
verminderen.” 

Scan deze pagina met de Lyreco App en ontdek meer 
initiatieven van Lyreco ter bevordering van CO2-reductie.
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Waar staan we nu?
Waar willen we naartoe?

Negen strategische doelstellingen om Lyreco blijvend te laten groeien in MVO
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1.  Onze milieuvriendelijke producten en 
diensten ontwikkelen en versterken

2.  De uitstoot van broeikasgassen tijdens  
onze activiteiten verminderen

3.  Afval voorkomen en beheren

4.  Een veilige en gezonde werkomgeving  
creëren voor al onze werknemers

5.  Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling  
van iedereen die werkt bij Lyreco

6.  Actief de nadruk leggen op het  
ontwikkelen van de beste talenten

7.  De opleiding van kinderen in  
ontwikkelingslanden promoten

8.  Klantenrelaties uitbouwen op basis  
van duurzaamheid

9.   Samenwerken met onze leveranciers  
aan de hand van een duurzaamheids- 
programma en permanente evaluaties

* Oorspronkelijk was de doelstelling +5% maar ingevolge de algemene trend van de economie, 
is de doelstelling teruggebracht naar ‘het niveau aanhouden van 2013’.

Verkoop van
“groene producten”

Recycleren van afval

Medewerkers tevreden over
arbeidsomstandigheden

Verloren werkdagen door 
ziekte of arbeidsongevallen

Medewerkers tevreden over
opleidingsniveau

Inzamelingstarget voor het 
liefdadigheidsprogramma 
“Lyreco For Edication” 

Programma ter verbetering van
leveranciersprestaties

 Leveranciersaudits 
in risicolanden

Uitstoot broeikasgassen
verminderen

idem
2013*
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Tel: +32 3 820 93 33

Think Lyreco.
Lyreco Benelux biedt al 26 jaar oplossingen voor de werkplek  
en elk jaar worden deze duurzamer!

Zo ontwikkelen we - samen met onze leveranciers - innovatieve, milieuvriendelijke 
producten en diensten. Tegelijk kunnen onze klanten bij elke bestelling zien welke 
duurzame alternatieven er verkrijgbaar zijn. Ook op logistiek en maatschappelijk 
vlak neemt Lyreco tal van initiatieven om verantwoord te blijven ondernemen. In dit 
duurzaamheidsverslag laten we zien hoe de ‘Eco Future’ strategie leeft bij Lyreco, 
en hoe deze ook de partners inspireert tot een duurzame samenwerking.

“We willen onze visie delen met alle  
stakeholders. Op die manier doen  
we MVO ook écht leven.”

Paul Vieijra, Managing Director Lyreco Benelux

Berchemstadionstraat 72 – B-2600 Berchem
eco.lyreco.be / eco.lyreco.nl / eco.lyreco.lu






