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Voorwoord

In onze wereld moeten snel oplossingen worden 
gevonden voor enkele levensgrote vragen.
Terecht worden vragen gesteld of de economie 
continu kan groeien. Daarnaast produceren we 
met z’n allen veel afval: ongeveer 99% van al 
de gebruikte materialen wordt al afval binnen 6 
maanden na aankoop! Bijna elke organisatie, 
elk gezin en elk individu krijgt met deze vragen 
te maken. Het wekt dan ook geen verbazing dat 
iedereen in toenemende mate op zoek is naar zin-
geving en verbinding. 

Als Nederlandse producent van ergonomische 
kantoorstoelen is BMA Ergonomics nu intensiever 
dan ooit tevoren bezig met deze zoektocht. 

Voor 2009 lag onze focus ook nog grotendeels 
op groei. Groei die moest komen uit Europa. Ons 
bedrijf was volledig ingericht om deze groei snel 
mogelijk te maken. De financiële crisis heeft onze 
klanten en onze bedrijfstak direct en indirect hard 
geraakt. Dit is niet verwonderlijk. De vraag naar 
kantoorinrichting kan relatief gemakkelijk worden 
uitgesteld. Daarnaast staat nieuwbouw ongeloof-
lijk onder druk. De leegstand onder de kantoorge-
bouwen in Noordwest Europa wordt alleen maar 
groter. De vraag naar ergonomische oplossingen, 
vaak met hogere initiële kosten, nam ook af. 

Wij hebben de crisis consequent gezien, gelijk 
aan de letterlijke Chinese vertaling van het woord, 
als gevaar en kans tegelijkertijd. Ook in de moeilij-
ke jaren 2009 en 2010, hebben wij ons niet alleen 
gericht op herstructurering, maar ook nadrukkelijk 

gekeken wat ons onderscheidt. Daarom hebben 
wij geïnvesteerd in innovaties van ons producten- 
en dienstenpakket. Dit is alleen mogelijk dankzij 
de steun van alle stakeholders van het bedrijf. 

Bij onze zoektocht kwamen we al snel uit bij de 
kern van ons bedrijf. Waarom bestaan we eigen-
lijk? Dit levert hele leerzame discussies op. Na-
tuurlijk gaat het bij ons dan om de ergonomie van 
het zitten tijdens kantoorwerk, maar dat altijd in de 
combinatie met duurzaamheid. 

Duurzaamheid is vanaf dag één aan BMA Ergo-
nomics verbonden. Bijvoorbeeld bij het ontwerp 
wordt al rekening gehouden met het einde van de 
levenscyclus. We gaan duurzame relaties aan met 
distributiekanalen en we voeren een duurzaam 
personeelsbeleid. Wij voelen ons verantwoordelijk 
voor onze omgeving op sociaal, economisch en 
milieutechnisch gebied. We zijn ervan overtuigd 
dat wij daar een proactieve bijdrage aan kunnen 
leveren.  

De vertaling van onze zoektocht vraagt om een 
duidelijke focus en om het stellen van duidelijke 
prioriteiten. Hiervoor willen wij verantwoording af-
leggen in een verslag. Trots doen we dit dan ook 
in dit eerste duurzaamheidsverslag.

Deze tijd leert ons dat we het moeten hebben van 
een goede en duurzame samenwerking met onze 
klanten, werknemers, leveranciers en aandeel-
houders. De continue steun en ondersteuning van 
dit netwerk is onontbeerlijk.

Daarom hebben we tijdens het meten van onze 
prestaties en het formuleren van onze ambities 
voor dit verslag met verschillende mensen uit 
deze groepen gesproken. Mensen die zowel in-
dividueel als in teamverband een bijdrage leveren 
aan ons succes, ook op het gebied van duur-
zaamheid. Juist door hier met elkaar over te pra-
ten en gezamenlijk de inhoud van dit verslag te 
bepalen, hebben we een enorme stap gezet naar 
de toekomst. Een toekomst waarin we ons bedrijf 
samen met de stakeholders willen blijven ontwik-
kelen.



76

Dit is het eerste duurzaamheidsverslag van BMA 
Ergonomics. Het geeft een overzicht van de acti-
viteiten van BMA in het kader van duurzaamheid 
in de jaren 2011 en 2012. Het beschrijft waar wij 
op dit moment staan en wat onze plannen zijn 
voor de toekomst.
Het verslag stelt ons in staat onze prestaties te 
meten en waar nodig deze te verbeteren. Dat 
doen wij door gegevens te verzamelen en te ana-
lyseren. En verslag uit te brengen over de maat-
regelen die wij nemen om de mogelijke risico’s te 
verkleinen.

De volgende stakeholders hebben een belang-
rijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit 
verslag: 
•	 Aandeelhouders
•	 Medewerkers
•	 Leveranciers
•	 Dealers
•	 Eindgebruikers

Deze stakeholders staan, samen met onze tech-
nische kringloop, centraal in dit verslag.

De publicatie van dit verslag is tevens de invulling 
van een van onze duurzaamheidsdoelstellingen 
voor 2012: ‘Keuze en realisatie van een pas-
sende manier om onze MVO resultaten aan te 
tonen.’
  
Doelstellingen
Het duurzaamheidsbeleid van BMA Ergonomics 
is geconcentreerd rond één centraal thema: het 
sluiten van de kringloop.

Binnen deze principiële doelstelling zijn voor 2013 
de volgende doelen geformuleerd:
•	Actief	inzetten	op	de	ontwikkeling	van	het
   personeel
•	75%	recyclaat	in	Axia	bureaustoelen
•	Verlengen	van	de	levensduur	van	de	Axia
   d.m.v. Axia Second Life 
•	Introductie	van	de	Axia	Smart	Use	
•	Introductie	van	de	Axia	Smart	Cloud
•	Introductie	van	de	Axia	Update
•	Continueren	van	omzet	en	verbeteren	van	de	

winstgevendheid met 15%
•	Actief	delen	van	kennis	over	gezond	werken
•	Intensief	samenwerken	met	leveranciers	op	het
   gebied van duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid is nog volop in ontwik-
keling. De komende periode staat dan ook in het 
teken van het formuleren van meer concrete doel-
stellingen voor 2013. In de volgende pagina’s van 
dit verslag rapporteren wij over de resultaten die 
op deze terreinen zijn geboekt. Ook geven wij aan 
waar verbetering gewenst is en hoe wij denken 
deze te kunnen realiseren.

Duurzaamheid in onze organisatie
De verantwoordelijkheid voor de organisatie en 
implementatie van het duurzaamheidsbeleid is 
onze gezamelijke taak. 
De ISO 14001 en ISO 9001 certificaten die we in 2004 
hebben gehaald zijn het bewijs van een zorgvuldig 
gedocumenteerd en geïmplementeerd milieu- en 
kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organi-
satie. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
van ons beleid hebben wij in 2012 een duurzaam-

heidsanalyse laten uitvoeren door het Belgische 
Business & Society (http://www.businessand- 
society.be/nl). De belangrijkste conclusies uit die 
analyse zijn dat BMA Ergonomics sterk focust op 
haar kernactiviteiten. We scoren daarom erg goed op: 
• Strategie en Beleid
• Metingen
• Producten en diensten
• Inkoop en Leveranciers
• Milieu
Op een aantal punten bevinden we ons zelfs  
tussen de top 5 van de meest gerenommeerde 
bedrijven.

Verbeterpunten waren:
• Formaliseren van het duurzaamheidsbeleid
• Duurzaamheid integreren in het personeels-

beleid
• Investeren in stakeholdermanagement

Doelgroepen
Dit verslag is in eerste instantie vooral voor 
onze stakeholders geschreven. Maar het is ook  
bedoeld voor het bredere publiek. Zo blijven alle 
belangstellenden op de hoogte van de wijze 
waarop wij onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid nemen.

Zoals al gezegd, dit is ons eerste verslag. Wij  
horen graag hoe wij onze verslaglegging de  
komende jaren kunnen verbeteren. Het contact-
punt voor reacties en vragen over de inhoud van dit 
verslag is Harmen Leskens, Productmanager bij 
BMA Ergonomics (h.leskens@bma-ergonomics. 
com).

Over dit verslag
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Naam: 
Wil Wesselink
Bedrijf: 
Wadinko
Functie:
Aandeelhouder

“Een kleine organisatie als BMA moet maatschappelijk verantwoord ondernemen 
op een schaalgrootte die hen past. De milieufocus ligt vooral op materiaalgebruik 
en hergebruik. Een ander punt is sociaal personeelsbeleid inclusief mensen die 
lastiger toegang hebben tot de arbeidsmarkt.”

Zomaar wat ontwikkelingen in onze 21e eeuwse 
maatschappij.

Ze dwingen ons nadrukkelijk na te denken over 
hoe we omgaan met onze waardevolle mensen 
en onze schaarse middelen. Over hoe we de han-
den ineen kunnen slaan met onze stakeholders.

Onze doelstellingen zijn simpel: het sluiten 
van de materiaalkringloop en het transparant                   

communiceren van onze milieu-impact. We zien 
het als onze taak om hierin een inspirerend voor-
beeld te zijn voor iedereen om ons heen.

EconomischE ontwikkElingEn:

•	globalisering
•	consolidatie van de meubelbranche
•	intrede van nieuwe business-modellen
•	toename van de diverstiteit op kantoor
•	het nieuwe werken
•	Vergrijzing

Kringloop sluiten

1: PRODUCTIE
Voor BMA Ergonomics begint het alle-
maal bij de afdeling Productont-
wikkeling. Tijdens de ontwik-
keling van ons product ligt 
de grootste milieu impact 
en daar kan dus het groot-
ste verschil gemaakt 
worden:
 
•	Door	toepassing	van	een	
zo hoog mogelijk percen-
tage hergebruikt materiaal, 
dat op zijn beurt ook weer ge-
schikt is voor recycling en herge-
bruik. 

•Door	stoelen	te	produceren	die	makkelijk	te	
demonteren zijn, zodat de materiaalstroom 
kan worden gescheiden. Design for Disas-
sembly noemen wij dat. Maar ook door een 
zorgvuldige omgang met onze medewerkers.

2: GEBRUIK
Uiteindelijk	gaat	het	om	de	mensen	die	op	onze	
stoelen zitten. Niet voor niets maakt het woord Er-
gonomics onderdeel uit van onze naam. Wij luis-
teren dus goed naar onze stakeholders en ont-
wikkelen producten die de gezondheid dienen. 

Stoelen met een lange gebruiksduur, juist omdat 
de CO2 uitstoot in deze fase 0 is. Een investering 
die zichzelf niet alleen terugverdient door gezon-
de medewerkers, maar die zich ook vertaalt in be-
tere cijfers en een beter milieu.

3: SECOND-LIFE
Aan het eind van de gebruiksfase nemen wij 
de stoelen terug. Wij betalen daar zelfs voor. 
Ze worden technisch nagekeken, en ver-
volgens gedemonteerd of gerevitaliseerd!  
Bij demontage worden alle materialen gescheiden 

voor recycling en waar mogelijk hergebruikt. Het  
eindigt waar het begint - bij onze leveranciers. 

Veel teruggekochte stoelen worden        
hersteld en krijgen een tweede 

of zelfs een derde leven. 

In 2013 wordt hiervoor 
speciaal een web-
shop ontwikkeld. 

Ook nieuwe 
businesmodel-
len als Verhuur en 

Lease ondersteu-
nen onze          tech-

nische kringloop.

BMA investeert in een 
duurzame relatie met haar 

stakeholders die leidt tot de geza-
menlijke ontwikkeling van kennis. Tot het 

dragen van een gezamenlijke maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. 
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Succesvol maatschappelijk verantwoord onder-
nemen doe je nooit alleen. Voor dat succes zijn 
we afhankelijk van een aantal belangrijke stake-
holders. Wij investeren veel in deze relaties en 
kennen hen een grote rol toe in de ontwikkeling 
van ons duurzaamheidsbeleid. 
• Medewerkers
• Leveranciers
• Dealers
• Eindgebruikers
• Aandeelhouders

Onze impact op deze groepen is verschillend.  
Dat vraagt dus voor iedere groep om specifieke 
bedrijfsvoering. 

BMA vindt het belangrijk toegevoegde waarde te 
leveren aan onze stakeholders, zeker in de huidi-
ge economisch moeilijke jaren. Wij hechten sterk 
aan een duurzame relatie met deze groepen, bij 
voorkeur via intensief persoonlijk contact. Zo kun-
nen we samen verwachtingen bespreken en plan-
nen ontwikkelen.

Stakeholderbetrokkenheid
In de voorbereidingen voor dit verslag hebben 
wij een consultatie uitgevoerd onder onze sta-
keholders. Wij vroegen hen welke onderwerpen 
zij het meest belangrijk vinden in het duurzaam-
heidsbeleid van BMA en wat zij verwachten van 
dit verslag. Hun antwoorden zijn als quotes op-
genomen in dit verslag. De onderwerpen die nog 
geen expliciet onderdeel vormen van ons huidige 
duurzaamheidsbeleid nemen wij uiteraard mee 
bij de verdere uitwerking van ons beleid. Hierover 
rapporteren wij in toekomstige verslagen. Op dit 
moment voert BMA nog geen gestructureerde 
dialoog met stakeholders over het duurzamheids-
beleid. De komende jaren onderzoeken wij dan 
ook hoe duurzaamheid een meer structureel on-
derdeel kan gaan uitmaken van de interactie met 
onze stakeholders.

We doen graag iets terug
BMA wil graag iets betekenen voor de maat-
schappij. Dat begint natuurlijk met onze stoelen 
en de wijze waarop wij onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen in hun levenscyclus.
Maar wij zijn ook actief in de lokale omgeving 
waar onze stakeholders wonen en werken. Aan 

het welzijn van die omgeving dragen wij graag 
een steentje bij door concrete projecten met een 
maatschappelijk belang te ondersteunen. Bij 
voorkeur door het inzetten van tijd, producten en 
middelen en in de laatste plaats met geld.

In 2011 en 2012 heeft BMA zich ingezet voor 
de Stichting Present Zwolle. Het werkt bijzonder 
motiverend om als team belangeloos de handen 
uit de mouwen te steken voor een ander. Jaar-
lijks krijgt een afdeling binnen BMA dan ook de 
gelegenheid een project uit te voeren voor deze 
stichting.

Sponsorbeleid
Kern van het sponsorbeleid van BMA is dat het 
invulling geeft aan onze duurzaamheidsdoelstel-
lingen. Sponsorgelden moeten een bijdrage leve-
ren aan het welzijn van onze stakeholders. Pro-
jecten met een maatschappelijk belang hebben 
onze voorkeur. En lokale initiatieven met directe 
betrokkenheid van onze stakeholders gaan altijd 
voor op meer algemene en nationale initiatieven.

Onze Stakeholders

‘Het werkt bijzonder motiverend 
om als team belangeloos de handen 

uit de mouwen te steken voor een ander’
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FinanciëlE cijFErs
2 2011  2012

Activa 	 9.7	milj.  9.5 milj.
Omzet  20.5 milj.  18.6 milj.
Kosten  19.6 milj. 	 17.4	milj.

BMA Ergonomics zet zich al decennialang in voor het verbeteren van de zithouding. 
Sterker nog, dat is onze missie!

Ons bedrijf

Betrokkenheid
BMA is ook intensief betrokken bij diverse orga- 
nisaties. We zijn bijvoorbeeld lid van diverse 
brancheverenigingen (FME, VNO-NCW, MVO  
Nederland, Fira,  CWM, KIVI NIRA, Busi-
ness & Society Belgium, Ren, DPI Value-
Centre). Zo kunnen wij beschikken over rele- 
vante informatie en de specifieke expertise die 
aanwezig is bij deze partijen. 

Waardering
Onze inspanningen op het gebied van ontwerp, 
innovativiteit en duurzaamheid zijn de afgelopen 
jaren beloond. We zijn bijzonder trots op de prijzen 
en awards die we in de afgelopen jaren hebben 
ontvangen zoals geillustreerd op deze pagina. 

Aandeelhouders
De aandeelhouders van BMA zijn bijzonder be-
trokken bij BMA. Ze geloven in de waarde van 
ons product en de mogelijkheden voor een suc-
cesvolle toekomst. Viermaal per jaar worden zij  
uitgenodigd om alle belangrijke ontwikkelingen te 
bespreken. Voor de aandeelhouders ligt de prio-
riteit in het vergroten van de waarde van hun in-
vestering. Tevens is het behoud van de werkgele-

genheid in Overijssel een belangrijke doelstelling.  

Denken wij aan onze aandeelhouders, dan den-
ken wij aan ‘vertrouwen’. Ook in de afgelopen tijd, 
toen omzet en productie ver achterbleven door de 
recessie, bleven zij vertrouwen houden. In de tijd 
dat BMA het financieel erg zwaar had stimuleer-
den zij productinnovaties.

DoElstElling 2013: 
continuErEn omzEt En VErbEtErEn Van DE 
winstgEVEnDhEiD mEt 15%

Van advies...
BMA Ergonomics BV startte in 1988 als Biome-
chanisch Adviesbureau. Het bureau hield zich be-
zig met het analyseren van werkplekken en bracht 
daar ergonomisch advies over uit. 

...tot innovatie
Rond 1996 constateerde BMA dat er te weinig er-
gonomisch goede kantoormeubelen waren. Men 
besloot zelf ergonomisch zitmeubilair te gaan 
produceren. Het resultaat was de eerste Axia®, 
een unieke bureaustoel met speciale aandacht 
voor beeldschermwerk. 
Inmiddels is BMA Ergonomics uitgegroeid naar 
een grote gespecialiseerde marktspeler. Wij leve-
ren een breed scala aan verantwoord zitmeubilair 
voor alle mogelijke werkplekken. Zo leveren wij 
naast Axia® kantoorstoelen ook stoelen voor de 
24-uurs markt (luchtverkeersleiding, meldkamers 
en alarmcentrales) en stoelen die geschikt zijn 
voor ESD-ruimtes en Cleanrooms (farmaceuti-
sche industrie en micro-elektronica).

Een kenschets
De hoofdvestiging van BMA Ergonomics is in 
Zwolle. Het bedrijf is georganiseerd rondom drie 
hoofdprocessen: Verkoop, Productontwikkeling 
en Operatie. Deze vinden allemaal onder hetzelf-
de dak plaats. Naast de hoofdvestiging in Zwolle 
hebben we verkooplocaties in het buitenland. Via 
vestigingen in België, Duitsland en een partner 
in Finland vinden onze producten hun weg naar 
grote delen van Europa. Zowel in 2011 als 2012 
verkocht BMA ongeveer 50.000 kantoorstoelen.

Veiligheid en kwaliteit
BMA is een betrouwbare partner. Betrouwbaar-
heid is onlosmakelijk verbonden met kwaliteit en 
veiligheid. We werken met goede ingangs- en 
eindcontroles en iedere stoel die de fabriek ver-
laat wordt uitvoerig getest. Zo waarborgen wij de 
kwaliteit van ons product en kunnen klanten altijd 
rekenen op een veilig en hoogwaardig product. 
Onze producten voldoen aan alle eisen en norme-
ringen voor maatvoering, brandveiligheid,  

stabiliteit etc. Het  ISO 9001 certificaat is het      
bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem  
binnen BMA juist gedocumenteerd en geïmple-
menteerd is.

Een greep uit onze certificaten en normeringen:
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Structuur
BMA Ergonomics BV is de enige werkmaatschap-
pij van de holding BMA Groep BV.

Raad van Commissarissen 
Bob Kramer (voorzitter) – Managing Director van 
ABN AMRO Participaties. Dit private equity fonds 
van de ABN AMRO investeert uitsluitend in Ne-
derlandse bedrijven. Hij constateert dat innovatie 
op het van gebied duurzaamheid in toenemende 
mate van kritiek belang is voor overleving en groei 
voor bijna alle portfoliobedrijven. BMA Ergonomi-
cs is daar een goed voorbeeld van.
 
Wil Wesselink – Directeur van Wadinko NV. Deze 
regionale participatiemaatschappij heeft behoud 
van werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoost-
polder en Zuidwest Drenthe hoog in het vaandel 
staan. Wadinko is vanaf het absolute begin als in-
vesteerder betrokken bij de ontwikkeling van onze 
stoelen bij BMA Ergonomics. 
 
Prof. Dr. Ir. Richard Goossens – Professor in 
Physical Ergonomics aan de faculteit Industrieel 
Ontwerp	van	de	Technische	Universiteit	Delft.	Zijn	
proefschrift heeft de titel: ´The Biomechanics of 
body support (1994)´. Hij wordt wereldwijd ge-
zien als een specialist op dit vakterrein. Hij heeft 
samen met zijn voorganger in Delft, professor 
Snijders, BMA Ergonomics altijd kritisch gevolgd. 

Directie & landen managers 
Managing director – Koen van Eig is sinds 2009 
werkzaam bij BMA Ergonomics. Daarvoor heeft 
hij een lange, internationale carriere achter de rug 
bij Akzo Nobel. Hier is hij positief besmet geraakt 
met het duurzaamheidsvirus. Hij was verrast hoe 
diep dit al zat in het DNA van BMA. Het was daar-
om niet moeilijk dit thema centraal te blijven stel-
len, ook in economisch wat mindere tijden.
 
Operations director – Sonja van der Voort is 
sinds 2010 verantwoordelijk voor productie, on-
derhoud, inkoop, logistiek, administratie en per-
soneelszaken. Zij heeft hiervoor gewerkt bij grote 
multinationals als Philips en Scania in binnen/ en 
buitenland. Ook is zij actief geweest bij een con-
sultantsbedrijf op het gebied van operations ma-
nagement en supply chain. Deze ervaring neemt 
zij mee in de zoektocht naar het optimaliseren en 
vernieuwen van de bedrijfsprocessen. Duurzame 
productie en duurzaam personeelsbeleid staan 
daarin voor haar centraal .

Directeur België – Marc Timmermans is sinds de 
oprichting van BMA Ergonomics België in 2000 
nauw betrokken bij het succes van de Axia. Hij is 
gepassioneerd over duurzaamheid in al zijn as-
pecten en hij vervult met de Belgische vestiging 
op enkele gebieden een voortrekkersrol. Ook wor-
den nieuwe concepten vaak in België getest.

 
Business manager Duitsland - Christian Hoch 
is in 2008 bij BMA Ergonomics begonnen, na           
ervaring te hebben opgedaan bij enkele Europese 
meubelbedrijven. Hij heeft in de laatste jaren met 
zijn team gezorgd voor groei van BMA’s omzet 
in Duitsland, ondanks marktomstandigheden die 
niet altijd meewerkten. De bijzondere propositie 
op het gebied van ergonomie en duurzaamheid 
heeft daarin centraal gestaan.
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                  MEDEWERKERS
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Productontwikkeling
De productontwikkeling is bij BMA volledig in ei-
gen regie. Dit is onze waarborg voor constante 
kwaliteit op het hoogste niveau. Niets laten we 
aan het toeval over. Elk product dat de deur uit-
gaat wordt uitgebreid gecontroleerd en voldoet 
aan de normeringen volgens EN, NEN, BS en 
DIN. Bij de productontwikkeling baseren wij ons 
op wetenschappelijk onderzoek. We benutten de 
nieuwste technieken en zetten onze expertise en 
creativiteit maximaal in. Ook de ervaringen van 
onze klanten wegen zwaar mee.

Milieu als ‘groene draad’
Bij BMA loopt het milieu als een rode draad door 
de bedrijfsvoering. Of liever gezegd, als een groe-
ne draad. Van de keuze voor zuinige vrachtwa-
gens, de verpakking van het product en de im-
pact van de materiaal keuze op het milieu bij de 
productontwikkeling.

Al vanaf het begin
Al tijdens de ontwerpfase van de Axia stoel wordt 
rekening gehouden met het milieu. De grootste 
impact zit in de grondstoffen. De materiaalkeuze 
tijdens het ontwikkelen van een product is dan 
ook uiterst belangrijk. Dit bepaalt namelijk voor 
het overgrote deel de energie-inhoud van het 
eindproduct. BMA streeft er dan ook naar een zo 
hoog mogelijk percentage hergebruikt materiaal 
te gebruiken, dat op zijn beurt ook weer geschikt 
is voor recycling en hergebruik.

DoElstElling 2013: 
75% rEcyclaat in axia burEaustoElEn

De milieu-impact van een Axia®

De volgende tabellen geven weer uit welke mate-
rialen een Axia stoel bestaat. Daarbij is ook aan-
gegeven hoeveel kg materiaal in 2011 en 2012 is 
verwerkt. Hierbij is uitgegaan van de Axia beeld-
schermstoelen Axia Office, Axia Profit, Axia Flex, 
Axia Pro, Axia Plus en Axia Max.

Minder CO2-uitstoot
Iedere fase van de levenscyclus heeft daarnaast 
een bepaalde milieu-impact (in CO2-equivalent).
BMA doet er alles aan om de CO2 -uitstoot zo laag 
mogelijk te houden door zoveel mogelijk gebruik te 
maken van gerecycled materiaal. Dat hoeft name- 
lijk niet de gehele productieketen te doorlopen. 

Daardoor is het energieniveau lager dan dat van 
nieuw geproduceerde materialen. Aluminium bij-
voorbeeld is oneindig recyclebaar. Na het gebruik 
blijven de materiaalkwaliteiten behouden zodat 
het na recycling tot nieuwe aluminium producten 
kan worden verwerkt. Het recyclen van aluminium 
levert een voordeel op van maar liefst 90%.

Ook houden we er al in de productiefase rekening 
mee dat de stoelen zo lang mogelijk mee moeten 
gaan. Immers, hoe langer de levensduur hoe lager  
de CO2-uitstoot.

Productie  ontwikkeling

pErcEntagE rEcyclaat in DE axia oFFicE  
materiaal kg % van totaal huidig (kg) doel (kg) %
PP 2,9 16,2% 2,90 2,90 99
PA 2,6 14,7% 1,80 1,80 68
PUR 1,4 7,6% 0,00 0,00 0
AL 3,4 18,8% 3,37 3,37 100
ST 7,4 41,2% 3,70 3,70 50
textiel 0,3 1,4% 0,00 0,00 0

17,965 100% 11,78 11,78 67

miliEuFacts
milieufacts bma nl 2011 2012
Aantal bedrijfsauto’s 14 13
Aantal vrachtwagens 2 1
Gasverbruik 2.116.119 MJ 2.616.283 MJ
Elektriciteitsverbruik 1.294.405 MJ 1.203.545 MJ
Waterverbruik 432 m3 398 m3

milieufacts bma bE 2011 2012
Aantal bedrijfsauto’s 8 7
Aantal vrachtwagens 0 0
Gasverbruik n.v.t. 138.136 MJ
Elektriciteitsverbruik  29.218 MJ 	28.717	MJ
Waterverbruik 17	m3 18 m3

milieufacts bma DE 2011 2012
Aantal bedrijfsauto’s 6 6
Aantal vrachtwagens 0 0                     
Gasverbruik 529.059 MJ 477.192	MJ
Elektriciteitsverbruik 90.866 MJ 84.367	MJ
Waterverbruik 36 m3 42 m3

co2 EQ pEr FasE lEVEns cyclus
% co2 EQ

grondstoffen         56.5

productie van onderdelen 38,1 

assemblage 2,6

gebruik 0,0

terugname 0,4

transport 2,4

matEriaal gEbruik axia rangE
2011 2012

aantal 49.116 49.262
7,4	kilo	staal 346.502 364.538
3,4 kilo alu 166.994 167.490
2,9 kilo polypr 142.436 142.859
2,6 kilo nylon 110.746 128.081
1,4 kilo pur 45.024 68.966
0,3 kilo textiel 9.648 14.778
totaal: 821.351 886.716
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lEVEranciErsscorE op DE miliEu-auDit

2011  6.3
2012 6.5

 

 
 

“Vooral de specifieke milieuvoordelen van de stoelen moeten over het voetlicht 
worden gebracht. Daarnaast staat BMA bekend als goede en maatschappelijk 
betrokken werkgever. Wederzijds vertrouwen in elkaars kennis en ervaring vormt de 
basis, in combinatie met een goede service dat maakt BMA sterk.”

Duurzame relatie
Leveranciers vormen een belangrijke schakel in 
de kringloop. Zij leveren een bijdrage aan onze 
producten en dus ook aan onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. De keuze van leveran-
ciers komt dan ook zorgvuldig tot stand. Zaken 
als betrouwbaarheid, integriteit, continuïteit en 
goede en veilige arbeidsomstandigheden staan 
hierbij voorop.
Ons leveranciersnetwerk is betrouwbaar en klein. 
De meeste leveranciers werken al jaren voor 
BMA. De nauwe band maakt een open dialoog 

mogelijk, ook als het over moeilijke onderwerpen 
zoals het milieu gaat.

Certificaat voor beste leverancier
Elk jaar beoordeelt BMA de leveranciers op de 
punten inkoop, logistiek, kwaliteit, ontwikkeling 
en milieu. De beste drie worden beloond met 
een bronzen, zilveren of gouden certificaat. Met 
de leveranciers die laag scoren, gaan we in ge-
sprek om verbeteringen te stimuleren. Samen met 
elkaar zoeken we naar zo verantwoord mogelijke 
oplossingen. 

 
DoElstElling 2013: 
intEnsiEF samEnwErkEn mEt lEVEranciErs 
op hEt gEbiED Van DuurzaamhEiD

Naam: 
Janneke Vaanholt
Bedrijf: 
Wicro Plasticts B.V.
Functie:
Marketing & Sales Manager

Productie   leveranciers

Jaarlijks worden de leveranciers beoordeeld op 
hun inspanningen op milieugebied. Energiever-
bruik, afvalbeheersing en monitoren van uitvalre-
ductie zijn voorbeelden van punten waarop be-
oordeeld wordt.
Onder de leveranciers zijn grote organisaties waar 
mvo onderdeel van het beleid is. Zij scoren dan 
ook erg hoog. Daarentegen is het voor een klein 
bedrijf moeilijker om op alle punten hoge scores 
te behalen omdat zij over minder middelen be-
schikken. Alle leveranciers geven jaarlijks, op alle 
punten, doelstellingen aan. En het wordt steeds 
moeilijker om dat ieder jaar verbeteren. We zijn 
dan ook erg tevreden als leveranciers hun  niveau 
kunnen behouden. Een gemiddelde totaalscore 
van 6,5 zegt dat we op de goede weg zijn. 

Respect voor mensenrechten
BMA verwacht van haar leveranciers dat ze de 
fundamentele mensenrechten erkennen en dat 
ze hun medewerkers eerlijk en respectvol behan-
delen. Leveranciers die zaken doen met landen 
waar schendingen van mensenrechten voorko-
men, worden getoetst aan de voorschriften van 
de SA8000. De SA8000 is de internationaal meest 
gekende norm op het gebied van MVO. Het is een 
standaard die helpt bij het tot stand brengen en 
het garanderen van eerlijke en fatsoenlijke werk-
omstandigheden in de gehele productieketen.

Lokale betrokkenheid
BMA toont haar betrokkenheid bij de lokale maat-
schappij door zoveel mogelijk zaken te doen met 
lokale leveranciers. Zo blijft de milieu-impact van 
het transport laag en stimuleren we de lokale eco-
nomie.
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Medewerkers informeren
BMA wil de medewerkers betrekken bij het be-
drijf. Daarom organiseren wij twee keer per jaar 
een informatiebijeenkomst voor al het personeel. 
Daarnaast brengen we onze medewerkers via 
nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ont-
wikkelingen.

Nieuwe werknemers ontvangen het boekje ‘Wer-
ken bij BMA Ergonomics’. Dit boekje beschrijft 
hoe wij bij BMA met elkaar omgaan en waar BMA 
voor staat.

Medewerkers binden
In 2012 heeft BMA voor het eerst een tevreden-
heidsonderzoek onder haar personeel uitgevoerd. 
Om te ontdekken wat er speelt en leeft. En hoe 
medewerkers het werk en de organisatie waarde-
ren. Punten als ‘voldoende eigen verantwoorde-

lijkheid’, ‘voldoende mogelijkheid tot overleg met 
leiding’ en de ‘bereidheid om elkaar te helpen’ 
scoren erg hoog.  Maar uit het onderzoek blijkt 
ook dat een aantal punten onvoldoende scoort.
Een voorbeeld hiervan is ‘arbeidsvoorwaarden 
en voorzieningen’. En ook het aspect ‘opleiding/
ontwikkeling’ wordt niet goed gewaardeerd. Met 
deze uitkomsten gaan we uiteraard direct aan de 
slag. Op die manier hopen we goed personeel te 
vinden en te binden!

Kansen voor iedereen
BMA is een erkend leerbedrijf en begeleidt regel- 
matig studenten, bijvoorbeeld in het magazijn 
en op de ontwikkelafdeling. Ook stelt BMA een 
aantal werkervaringsplaatsen beschikbaar aan 
mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt wil-
len vergroten. Verder werken we samen met drie 
sociale werkplaatsen.

Naam: 
Eddy Entong
Bedrijf: 
Bma Ergonomics
Functie:
Productie medewerker

“Dit verslag moet voor iedereen zijn, ook voor de medewerkers. BMA kan het 
gebruiken als een spiegel en kijken waar nog verdere acties nodig zijn. Kennis is 
macht, hoe meer je weet als medewerker, hoe beter dat ook is voor het bedrijf zelf.”

Persoonlijke aandacht voor medewerkers
BMA zorgt goed voor haar medewerkers. Ons 
succes hebben we immers voor een groot deel 
aan hen te danken. Door persoonlijke aandacht 
en ondersteuning zorgen we ervoor dat zij zich 
goed voelen. Veilige en gezonde werkomstan-
digheden zijn daarbij vanzelfsprekend. Maar ook 
transparantie en flexibiliteit zijn belangrijke uit-
gangspunten.

BMA maakt een goede balans mogelijk tussen 
werk en privé. Een balans die past bij de moderne 
samenleving. 

Gezonde medewerkers
De producten van BMA zijn ontwikkeld op basis 
van ergonomie. Logisch dus dat onze eigen werk-
plekken ook ergonomisch zijn ingericht. Zowel op 
kantoor als in de fabriek. Ook onze eigen mensen 
gaan dus na een lange dag werken weer fit naar 
huis!

Medewerkers opleiden
Persoonlijke ontwikkeling vindt BMA belangrijk. 
Wij geven onze medewerkers dan ook de ruimte 
om grenzen te verleggen en bieden diverse oplei-
dingskansen aan. In het jaarlijkse functionerings-

gesprek kunnen medewerkers hun carrièrepaden 
en opleidingsbehoeften ter discussie stellen. Ons 
uitgangspunt hierbij is dat de opleiding een bij-
drage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van 
de medewerker en past bij de (huidige) functie.

Feiten op basis van het opleidingsbudget van  2012:
• 1.600 uur per jaar
• gemiddeld 21 uur per medewerker
• gemiddelde opleidingstijd: 1,5%
•	 70%	van	de	medewerkers	heeft	een	opleiding	

gevolgd

Productie   medewerkers
DoElstElling 2013: 
aktiEF inzEttEn op DE ontwikkEling Van 
hEt pErsonEEl
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lEVErbEtrouwbaarhEiD
2011 	 97,7%
2012 98.5%

Naam: 
Frank van Dijk
Bedrijf: 
HOLLANDinrichters
Functie:
Directeur

Partners met ambitie
Onze BMA Centers zijn voor ons de schakel naar 
de eindklant. Ze zijn ons belangrijkste verkoop-
kanaal en wij koesteren de duurzame relatie met 
hen. De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk 
voor veel van onze dealers. In die periode was er 
intensief persoonlijk contact. De directie streeft 
er altijd naar alle dealers minimaal eenmaal per 
kwartaal te spreken. Samen met onze dealers 
hebben wij de ambitie verantwoorde werkplekken 

te realiseren bij de eindklant. Ook als de markt-
verwachtingen minder goed zijn. Juist dan kunnen 
we de handen ineen slaan en gezamenlijk plannen 
bedenken voor nieuwe verkoopmogelijkheden.

Betrouwbaarheid
Wij kunnen de gezamenlijke ambitie alleen waar-
maken als wij voor onze dealers een betrouwba-
re en transparante partner zijn. Essentieel daarbij 
zijn:

• expertise
• goede service
• leverbetrouwbaarheid
• hoge kwaliteit 
• aftersales

“De goede samenwerking tussen BMA Centers en BMA is mede gericht op het juist 
informeren van klanten over duurzaamheid. Op basis van die informatie kunnen ze 
dan bewustere keuzes maken. In onze ogen zijn de milieuresultaten een belangrijk 
onderwerp voor BMA. Dat geldt ook voor de herkomst van onderdelen, bijvoorbeeld 
als het gaat om mensenrechten.”

Gebruik  kantoorinrichters

DoElstElling 2013: 
introDuctiE Van DE axia up-DatE 

Wij streven naar een leverbetrouwbaarheidsper-
centage van minimaal 98%. Binnen BMA evalu-
eren we iedere week de leverbetrouwbaarheid 
van de voorgaande week. Zo kunnen we bijsturen 
waar nodig.

Wij willen niet alleen intern een transparante orga- 
nisatie zijn, maar ook extern. Eenmaal per jaar or-
ganiseren we daarom een bijeenkomst met onze 
dealers. We bespreken dan belangrijke produc-
tinnovaties, ontwikkelingen in de organisatie en 
marktontwikkelingen. 

BMA scoort uitstekend
Jaarlijks wordt door onafhankelijke partijen de 
dealertevredenheid gemeten. In 2011 lag de  
nadruk op de logistieke prestaties. In totaal 
werden 32 bedrijven onderzocht. Zoals blijkt uit  
onderstaande tabel, scoren wij ten opzichte van 
andere bedrijven op veel punten uitstekend.

Onze hoge leverbetrouwbaarheid wordt nog eens 
bevestigd door de resultaten van dit onderzoek. 
Wij staan op de aspecten ‘juiste levering’ en  
‘nakomen van toegezegde levertermijnen’ op de 
1e plaats.

aspEct plaats 

Juiste levering 1
Nakomen van toegezegde levertermijnen 1
Snelle afhandeling retouren 1
Bestelgemak 2
Complete levering 2
Reageert snel bij klachten 2
Juiste facturen 3
Standaardlevertijd 4
Soepele afhandeling retouren 4
Informeert bij gewijzigde levertijden 5
Onbeschadigd geleverd 6
Snel leveren in noodgevallen 7

Punten van aandacht waren ‘onbeschadigde leve- 
ringen’ en ‘snel leveren in noodgevallen’.
 
• In 2012 is onderzoek gedaan naar verbeter-

mogelijkheden van de verpakking om bescha-
digingen te voorkomen. De mogelijkheden die 
er waren, leidden echter direct tot extra mili-
eubelasting en/of een hogere prijs. Dit vergt 
dan ook nader onderzoek en wij hebben bij de 
vervoerders extra aandacht gevraagd voor de 
behandeling van de producten tijdens trans-
port.

 • BMA heeft een snelleverprogramma. Wij heb-
ben een selectie gestoffeerde kussens op 
voorraad liggen en kunnen daardoor iedere 
stoel binnen twee weken bij de eindklant af-
leveren. Voor stoffen buiten dit snelleverpro-
gramma geldt een levertermijn van vijf weken. 

Tevredenheid
BMA houdt jaarlijks een onderzoek onder haar 
dealers. Op één van de  dealerbijeenkomsten is 
een interactieve enquête gehouden. De nadruk lag 
hier op het onderzoeken van onze performance in 
de markt. De resultaten van deze onderzoeken 
hebben ertoe geleid dat de volgende hoofdthe-
ma’s een plek op de agenda hebben gekregen:
• kennis
• prijsbeleid
• assortiment
• internet 
• ondersteunende verkooptools

kEnnis

we zijn gestart met het organiseren van 
kennisdagen. Dealers en eindklanten maar 
ook intermediairs (bijvoorbeeld arbo-des-
kundigen en bedrijfsfysiotherapeuten) 
kunnen deelnemen aan een interactief 
programma waarin ergonomie en beeld-
schermwerkzaamheden centraal staan. 
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gebruik   eindgebruikers

Naam: 
Johan Almekinders
Bedrijf: 
Almexx B.V.
Functie:
Directeur

“Voor mijn bedrijf is het belangrijk dat mensen hun werk goed kunnen doen. Dat ze 
geen klachten hebben en fit naar huis gaan. Een goede stoel is de investering dus 
dubbel en dwars waard. Duurzaamheid is mooi meegenomen, maar voor mij niet 
doorslaggevend.”

Voor iedereen een BMA stoel
Iedereen is anders en iedereen zit anders. Boven- 
dien groeit het aantal kenniswerkers en zitten we 
dus steeds meer en steeds langer. Ook de diver- 
siteit van de eindgebruikers neemt sterk toe.  
Verschillen tussen jong en oud worden bijvoor-
beeld steeds groter, mensen moeten langer door-
werken en het gemiddelde gewicht van personen 
loopt op. Dit betekent dat er andere eisen aan onze 
producten worden gesteld. Mensen verwachten 
meer maatwerk. Gebruikers moeten een stoel tot 
in detail kunnen afstemmen op hun lichaam en 
hun zithouding.

Onze stoelen zijn modulair opgebouwd. Het 
voordeel hiervan is dat onderdelen eenvoudig te  
vervangen zijn waardoor een stoel op maat kan 
worden gebouwd. Doelgerichte aanpassingen aan  
de stoel maken dat elke gebruiker altijd comfor- 
tabel zit op een stoel van BMA. Klein of lang, licht 
of zwaar. En ook als er medische klachten zijn.

BMA draagt bij aan een beter zitgedrag
BMA hecht veel waarde aan persoonlijke onder-
steuning en streeft er dan ook naar dat iedere 
eindgebruiker een persoonlijke zitinstructie krijgt. 

In de praktijk blijkt soms dat eindgebruikers na 
een tijd weer terugvallen naar een verkeerde zit-
houding.  Daar speelt de Axia Smart Chair op in, 
onze meest recente innovatie. Het is een stoel die 
persoonlijke feedback geeft. Zit een gebruiker te 
lang in een verkeerde houding dan maakt de stoel 
hem daarvan bewust door een trilling in de zitting. 
Via een label aan het zitkussen kan de gebruiker 
aflezen wat zijn gemiddelde zithouding in het af-
gelopen uur is geweest. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft bewezen dat door deze persoonlijke 
feedback het bewustzijn wordt geprikkeld en de 
zithouding aanzienlijk verbetert. 

Persoonlijk
BMA hecht grote waarde aan persoonlijk contact. 
Het stelt ons in staat waar nodig snel te reageren. 
Services bij eindklanten moeten bijvoorbeeld bin-
nen vijf werkdagen uitgevoerd zijn. Omdat onze 
stoelen modulair zijn opgebouwd, zijn onder- 
delen snel en gemakkelijk te vervangen. Onze 
eigen servicemonteurs voeren op locatie de  
servicewerkzaamheden uit. Dankzij deze service- 
op-locatie zijn de stoelen onmiddellijk weer klaar 
voor gebruik en kan de monteur de eindgebruiker 
direct een persoonlijke zitinstructie geven.

DoElstElling 2013: 
introDuctiE axia smart clouD

tEchnologiE

in 2012 is de axia smart chair geïntroduceerd. 
met deze “slimste stoel van wereld” hebben de 
dealers een belangrijke verkooptool in handen. 
De markt is er klaar voor en de stoel is dan ook 
enthousiast ontvangen. 
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Stoelen die langer meegaan
De meeste bureaustoelen worden na gemiddeld 
tien jaar afgedankt. Veel onderdelen gaan echter  
veel langer mee. Daarom worden de stoelen, na 
jaren intensief gebruik, door ons opgehaald. De 
stoelen worden in onze eigen demontagestraat  
uit elkaar gehaald. Alle onderdelen krijgen een 
onderhoudsbeurt en worden eventueel vervan-
gen	en	hergebruikt.	Uiteindelijk	komt	de	stoel	als	
nieuw bij de gebruiker terug en is hij weer klaar 
voor vele jaren trouwe dienst.
 
Outlet webshop
Sinds vorig jaar gaan veel teruggekochte stoelen 
naar een licentiepartner in Finland. Dit is een projec-
tinrichter die marktleider is in Finland. Hier krijgen 
de stoelen een tweede leven via Outlet ketens. Te-
ruggekochte stoelen worden door BMA opgeknapt 
en door deze partner verkocht. Zo kunnen ze weer 
jaren	mee.	Uiteraard	 levert	 dit	 een	 groot	milieu- 
voordeel op. De CO2-uitstoot in de gebruiksfase 
is immers 0%. Voor 2013 stellen wij ons dan ook 
als doel een BMA Outlet webshop te openen. 
Op deze manier wordt de kringloop nog beter  
ondersteund en geven we vorm aan ons duur-
zaamheidsbeleid.

Verhuur
BMA verhuurt ook stoelen. Voor klanten die niet 
kunnen of willen investeren in de aankoop van 
stoelen. Het is een uiterst flexibele oplossing. De 
klant huurt wat hij wenst, wanneer hij dat wenst. 
En hij weet precies hoeveel hij de komende maan-
den of jaren moet betalen. Naast regelmatige per-
soonlijke zitinstructies, bestaat het huurcontract 
ook uit technisch onderhoud en reiniging.

Design for Disassembly
Dankzij het ontwerpprincipe Design for Disas-
sembly kan BMA teruggenomen, afgedankte 
stoelen efficiënt demonteren en veel onderdelen 
opnieuw gebruiken. Alle stoelen die retour komen, 
worden op dezelfde wijze gedemonteerd als ze 
gemonteerd werden. Dit gebeurt op een speciaal 
daarvoor ontworpen en ingerichte demontage- 
afdeling. De disassembly opties worden hieronder  
toegelicht.

Stoelen terugkopen
BMA koopt gebruikte stoelen terug van de klant. 
De onderdelen worden hergebruikt in nieuwe 
stoelen of gaan terug naar de leverancier om te 
worden verwerkt tot nieuwe onderdelen. De arm-

leggers en het onderstel worden waar mogelijk 
volledig hergebruikt.

Door gebruikt materiaal toe te leveren en nieuwe 
onderdelen met een hoog percentage recyclaat 
af te nemen, is BMA de spil in een gesloten ma-
teriaalkringloop. Op deze manier geven wij con-
creet invulling aan ons duurzaamheidsbeleid. En 
sluiten we de kringloop van de materialen.

In 2012 ontvingen wij in totaal bijna 2.500 stoelen 
retour.

DoElstElling 2013:
VErlEngEn lEVEnsDuur D.m.V axia sEconD 
liFE wEbshop 

Axia® Second Life   terugname

complEtE samEnstEllingEn 
worDEn hErgEbruikt

De meest optimale stroom is het hergebrui-
ken van complete stoelen en subsamenstel-
lingen. in overleg met de klant monteren we 
nieuwe armleggers en onderstellen op de 
gerecyclede stoelen.

onDErDElEn worDEn
hErgEbruikt

De tweede stroom bestaat uit losse onder- 
delen die in onze fabriek opnieuw gemon-
teerd kunnen worden. Dit zijn onderdelen 
die niet onderhevig zijn aan slijtage tijdens 
het gebruik.

onDErDElEn worDEn 
gErEcyclED

De laatste stroom bestaat uit losse onder- 
delen waarvan de kwaliteit niet meer kan  
worden gewaarborgd. of onderdelen die 
niet meer bruikbaar zijn door productwijzi-
gingen. Deze onderdelen worden op mate-
riaal gesorteerd en geretourneerd naar de 
leverancier. Daar wordt het gerecycled en in 
kleine percentages aan nieuw materiaal toe-
gevoegd.
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Afbakening en reikwijdte
Ons duurzaamheidsverslag gaat over BMA        
Nederland. Hier vinden alle kernactiviteiten plaats 
en bepalen we de strategie en het beleid. BMA 
heeft ook vestigingen in België en Duitsland. 
Hoewel hier alleen verkoopactiviteiten plaatsvin-
den, zijn ook in deze twee landen onze strategie 
en ons beleid van toepassing. Waar beschikbaar 
presenteren wij in dit verslag ook de kwantitatieve 
gegevens van deze locaties. 

In het Verenigd Koninkrijk worden onze producten 
vermarkt via een exclusief dealerkanaal. In Finland 
is een licentiepartner actief. Op deze activiteiten 
hebben wij beleidstechnisch geen invloed. Deze 
twee landen vallen daarom buiten dit verslag.

Verantwoording
Bij het schrijven van dit verslag hebben wij de 
richtlijnen van het Global Reporting Initiative, 
versie G3.1 als uitgangspunt genomen (https: 
//www.globalreporting.org/resourcelibrary/Dutch- 
G3-Reporting-Guidelines.pdf). De structuur van 
dit verslag volgt dan ook de GRI-aanbevelingen. 
Zo dragen wij bij aan uniformiteit en transparantie 
in de rapportage over duurzaamheid. Het spreekt 
verder voor zich dat BMA zich daarnaast richt 
op die onderwerpen waar wij als organisatie het 
grootste positieve verschil kunnen maken. We 
spelen hierbij in op de wensen en verwachtingen 
van onze stakeholders.

ISO26000
Daarnaast hebben wij bij de invulling van ons 
duurzaamheidsbeleid nadrukkelijk gekeken naar 
ISO 26000, een richtlijn die complementair is aan 
GRI.

Dat betekent dat wij in dit rapport tevens beschrij-
ven hoe wij invulling geven aan:
• de zeven MVO-principes: 
1. accountability 
2. transparantie 
3. ethisch gedrag 
4. respect voor belangen van stakeholders
5. respect voor de wet 
6. respect voor internationale gedragsnormen
7.	 respect voor mensenrechten
• onze relatie met onze stakeholders
• onze MVO-speerpunten
• integratie van MVO in de organisatie

Overige informatie



www.axiasmartchair.nl/mvo


