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De	Duurzame	Drukker

Wanneer het 
avond wordt 
en alle geluiden 
verstommen horen 
we de stilte... Hoe klinkt ze? 

Als een kabbelend beekje dat overdag overstemd wordt?
Als keuvelende stemmen tijdens de avondwandeling van 
de buren?
Als de mug die je deze keer eens niet verraste omdat je 
van veraf hoorde dat ze op komst was?
Als rustig ademende kinderen terwijl ze dromen van bui-
ten spelen en ijsjes eten?

Als het geluid van tikkende vingers op het toetsenbord 
terwijl een verhaal stilaan vorm krijgt?

Ja, ook dat is stilte...

Er was eens, niet zo lang geleden en niet zo ver 
hier vandaan...

Neen, dit is geen sprookje - sprookjes bestaan alleen in 
onze dromen - maar, het is wel een verhaal...

Onze stakeholders vroegen ons tijdens onze stakeholder-
overlegmomenten om ons verhaal neer te  pennen en het 
te vertellen zodat zoveel mogelijk mensen het leren ken-
nen... en, wie weet, er misschien een beetje door geïnspi-
reerd geraken...

Wanneer je in een professionele omgeving een verhaal 
wil vertellen, dan is een duurzaamheidsverslag de uitge-
lezen manier om dat te doen. In een open communicatie 
met je belanghebbenden vertel je authentiek en eerlijk 
je belevenissen. Ze zijn transparant. Dit is ons derde 
duurzaamheidsrapport op rij en het tweede dat door 



PricewaterhouseCoopers extern geverifi eerd werd. In het voor-
jaar van 2012 schrijven we ons vierde duurzaamheidsverslag.

De Duurzame Drukker heeft een passie voor communicatie, 
in ons team en de wereld om ons heen... jouw boodschap 
overdragen en ons verhaal vertellen... ervaringen uitwisselen 
en kennis delen...

Kleuren maken ons vrolijk en dagen ons uit. 
Papier voelen, zien en kiezen vinden we prettig. 
Onze horizon willen we verruimen. Samen met al onze belang-
hebbenden willen we grenzen verleggen... en even stilstaan bij 
keuzes die we maken.  

Maar, vooral..
We houden van mensen en van de natuur... en daarom moet 
we op lange termijn durven denken... 

De Duurzame Drukker heeft gekozen op de tweesprong... 
niet voor een vlakke weg... maar, voor een pad dat wat extra 
moeite vraagt. Het leidt ons naar de top... waar het fantas-
tisch is om toeven, omwille van het uitzicht, de zuurstof, het 
overzicht op kabbelende riviertjes en watervallen,...

We nemen jou ook mee op sleeptouw in een boeiend en ook 
wel spannend verhaal... want - en dat is een groot verschil met 
sprookjes - het is een vervolgverhaal... 

Vind je dit leuk? Houd je mailbox, LinkedIn, Twitter en Face-
book de komende maanden steeds goed in de gaten... 
We doen dit niet alleen, maar stellen je graag aan iemand 
voor...

Een kleine rondvraag leverde ons 
deze informatie over hem op...

Hij is opgewekt, vrolijk en ondernemend van aard. We ge-
ven het toe, ook een deugniet en af en toe een tikkeltje 
eigenwijs... Hij heeft een sterke band met de mensen en 
natuur en staat gekend als helpende hand van velen... - 
geloven en goed kijken zijn wel bepalende voorwaarden... 
Hij wordt beschouwd als zeer betrouwbaar en loyaal. Hij is 
een levensgenieter die pienter glimlachend de wereld rond-
om zich bekijkt... Hij heeft een leeftijd, maar die is - zoals 
deze van Sinterklaas – niet van tel... dus, van alle tijden en 
eeuwigdurend...

Hij is Franciscus of kortweg Sus... voor de Engelstalige 
vrienden... Sus van The Sustainable Printer...

Word je hier vrolijk van? Volg Sus, onze kabouter en uw 
gids, doorheen ons verhaal... 
We nemen hem vanaf nu overal mee naartoe en zetten 
hem binnenkort wat meer in de kijker...

We gunnen hem alvast de primeurs voor het volgende jaar:

De Duurzame Drukker drukt CO
2-neutraal vanaf de lente 

van 2011! 
We nemen deel aan het eerste MVO-charter van Provin-
cie Antwerpen en Voka!

Ignace Wils - gedelegeerd bestuurder

Halina Bletek
MVO- en personeelsverantwoordelijke

“Het 
duurzaamheidsverslag 

is uitgeschreven als een verhaal. 
Wat hen bindt is humor en positiviteit. 

Ik ben blij dat onze studenten dit 
kunnen meenemen, dat dit hen 

kan enthousiasmeren.”

Kijk! 

Dit doen wij!
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1.	Duurzaamheidsrapport	&	
	 organisatieprofiel

We schrijven ons duurzaamheidsrapport volgens 
de GRI-normen. Dit houdt in dat we eerst een 
hoofdstuk schrijven waarin we jou het kader van 
dit verslag schetsen. Waarover gaat dit duurzaam-
heidsrapport en hoe hebben we het aangepakt? 
Wat is het organisatieprofiel van De Duurzame 
Drukker en wat zijn onze economische doelstellin-
gen? Ook dit is een belangrijk hoofdstuk van ons 
verhaal... maar, wel iets technischer... en je stapt 
er niet zo makkelijk fluitend doorheen...

Dit duurzaamheidsrapport
Dit duurzaamheidsrapport is het derde duurzaamheidsver-
slag in rij van Drukkerij Ignace Wils en IW Communications. In 
2008 engageerden we ons om jaarlijks te rapporteren en ver-
antwoording af te leggen over onze werking, onze activiteiten 
wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
en de achterliggende beweegredenen en drijfveren. 

Verslagperiode
Onze verslagperiode loopt gelijk met ons boekjaar. Het boek-
jaar van onze vennootschappen start op 1 oktober en ein-
digt op 30 september. De verslagperiode van dit jaar loopt 
van 1/10/2009 tot en met 30/9/2010. We streven ernaar 
om ons duurzaamheidsverslag voor de periode 1/10/2010-
30/9/2011 voor te stellen in maart 2012.

Het bereik van dit rapport 
In dit rapport bespreken we de MVO-aanpak van twee 
vennootschappen, namelijk Drukkerij Ignace Wils nv en IW 
Communications bvba. Deze vennootschappen opereren 
sinds mei 2009 onder één merknaam: De Duurzame 
Drukker. Het gebruik van de namen van de vennootschappen 
wordt beperkt tot administratieve doeleinden.

Voorstelling van economische cijfergegevens
In de vorige verslagperiode maakten we een trendbreuk met 
het verleden. Voor de periode 2008-2009 werden de cijfers 
gepresenteerd rekening houdend met eliminatieboekingen 
tussen beide entiteiten. In dit duurzaamheidsrapport 
stellen we de economische cijfers voor de tweede keer voor, 
rekening houdend met eliminatieboekingen. Voor de vorige 
jaren zijn deze opgesteld zonder consolidatie-eliminaties. 
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1.	Duurzaamheidsrapport	&	
	 organisatieprofiel

Structuur en materialiteit
Het duurzaamheidsrapport van De Duurzame Druk-
ker focust op drie thema’s: onze producten, onze men-
sen en het leefmilieu. We hebben de onderwerpen waar-
over we verslag uitbrengen bepaald op basis van de 
relevantie voor de onderneming en het materialiteitsbeginsel. 
Samen met onze stakeholders bespraken we de informatie 
die opgenomen zou worden in ons derde duurzaamheidsrap-
port. 
We organiseerden naar jaarlijkse gewoonte een stakeholder-
panel op 23 februari 2011, waarbij we in detail een aantal 
gegevens uit deze verslagperiode samen bekeken en analy-
seerden. Op 15 maart organiseerde Kauri bij De Duurzame 
Drukker een event. Peter Wollaert van Kauri gaf een uiteenzet-
ting over de methodologie voor stakeholdermeetings in kleine 
entiteiten. De Duurzame Drukker was de eerste case voor een 
stakeholderoverleg in een kleine organisatie binnen het ruime  

Kauri-netwerk (waarvan veel grote entiteiten deel uitmaken). 
Deze belanghebbenden gaven ons input op basis van de eer-
ste twee duurzaamheidsverslagen. We bespraken samen de 
vragen, bemerkingen en tips.
Wij gaven bijkomende informatie op basis van recente ontwik-
kelingen tijdens de verslagperiode van 1/10/2009 tot en met 
30/9/2010. De input van de stakeholders werd geïntegreerd 
in dit rapport. 
Doorheen dit verhaal zal je quotes van onze belanghebben-
den kunnen lezen. Ook in de toekomst zullen we met onze 
stakeholders blijven afstemmen over de ideeën, strategieën 
en acties die ons drukproces nog duurzamer kunnen maken. 
Voor De Duurzame Drukker is transparantie over de werking 
van groot belang.

Ons duurzaamheidsverslag volgens de GRI
Voor de derde keer stelt De Duurzame Drukker een duurzaam-
heidsverslag voor, steeds opgemaakt  volgens de internationa-
le GRI-normen. GRI, wat staat voor Global Reporting Initiative, 
is de internationale standaard voor duurzaamheidsverslagge-
ving. GRI geeft ondernemingen een kader om informatie in 
de organisatie(s) te verzamelen, te meten en analyseren en 
op basis daarvan krijtlijnen uit te tekenen en doelstellingen 
te bepalen voor aankoop, investeringen, werving & selectie, 
verbruik van grondstoffen en middelen... Uit dit document kun-
nen we opnieuw een aantal besluiten en lessen trekken. We 
gebruiken dit rapport dan ook als beheersinstrument. 

Verificatie van voorgestelde informatie 
Dit duurzaamheidsverslag is het resultaat van teamwork. De 
informatie werd door ons voorbereid en we rapporteren op ni-
veau C. We legden het verslag voor aan de stakeholders tij-
dens een stakeholderoverleg. PricewaterhouseCoopers (PwC) 
voerde een onafhankelijke audit uit ter verificatie. Het audit-
verslag van PwC bevindt zich op de laatste bladzijde(n) van 
dit rapport.
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De organisatie & haar merk 
Drukkerij Ignace Wils nv werkt B2B en 
levert drukwerk aan bedrijven, organisa-
ties, vrije beroepen en scholen.
IW Communications bvba levert dien-
sten aan grafische bedrijven: grafisch 
ontwerp, verkoop van drukwerken en  
advies en administratie.
Drukkerij Ignace Wils kreeg vaak de  
bemerking van stakeholders dat ze te 
weinig communiceerde over haar spe-
cifieke bedrijfsvoering, met name over 
het sociaal engagement dat het bedrijf 
aangaat en de bewuste keuze die het 
maakt voor een lagere impact op het 
leefmilieu. Daarom deponeerde Druk-
kerij Ignace Wils eind 2008 het merk 
‘De Duurzame Drukker’ bij het Benelux 
Merkenbureau. Sinds februari 2009 is 
dit merk beschermd. Drukkerij Ignace 
Wils koos ervoor om in de externe com-
municatie nog uitsluitend de nieuwe 
merknaam te gebruiken en niet meer de 
bedrijfsnaam. Deze laatste behoudt de 
onderneming enkel in functie van admi-
nistratieve en officiële toepassingen. 
De Duurzame Drukker werkt samen 
met boekbinderijen of andere gespeci-
aliseerde leveranciers voor afwerkingen 
die niet in eigen huis kunnen gebeuren. 
We lichten onze klanten in over de fa-
cetten van het drukproces die door ex-
ternen verwerkt worden. In onze keuze 
van leveranciers geven we de voorkeur 
aan ondernemingen die ook MVO-geïn-
spireerd werken.

Afzetmarkt
Onze klanten zijn bedrijven, organisa-
ties, scholen en vrije beroepen. On-
der onze bedrijfsklanten hebben we  
eenmanszaken, KMO’s en multinatio-
nals in diverse sectoren: chemie, auto-
sector, culturele sector, voeding, mode, 
interieur... Voor één klant levert de druk-
kerij het drukwerk over  heel Europa. We 
werken al lang samen met deze klant. 
Zij kwamen niet bij ons terecht omwille 
van ons MVO-verhaal, maar vinden ons 
engagement in duurzaam ondernemen 
nu wel een sterk pluspunt omdat ze zelf 
ook intern meer en meer acties onderne-
men om hun werking te verduurzamen.
Daarnaast is ons afzetgebied België, 
met nadruk op de provincies Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Brussel.
We streven naar de uitbreiding van onze 
afzetmarkt en focussen daarbij op een 
groter marktaandeel in Vlaanderen. De 
grafische sector in Nederland heeft te 
kampen met overcapaciteit omwille van 
de economische crisis. Daarom zal De 
Duurzame Drukker zich blijven richten 
op een groter marktaandeel in Vlaande-
ren.

Groeien in een historische crisisperiode
Met de uitbreiding van onze productie-
ruimte en investering in de Heidelberg 
XL 75-drukpers (zomer en najaar 2008), 
gingen we uit van een groeiscenario 
van De Duurzame Drukker. Toen de fi-
nanciële crisis ook in ons land uitbrak 
bleek dat de vooropgestelde doelstel-
lingen zeer moeilijk realiseerbaar zou-
den zijn. Tijdens dit boekjaar hebben we 
met het hele team ontzettend hard ge-
werkt en gestreefd naar het genereren 
van bijkomende omzet. De doelstelling 
van een meeromzet van 15% haalden 
we ruimschoots. Helaas zijn de winst-
marges veel te laag. 
We monitoren de cijfers zeer goed en 
streven voor het boekjaar 2010-2011 
naar het optrekken van deze marges en 
de omzet. 
De betekenisvolle omzetstijging had als 
effect dat het hele team werd ingezet om 
de bijkomende opdrachten te kunnen re-
aliseren. We slaagden er dan ook niet 
in alle doelstellingen die vooropgesteld 
werden in het vorige duurzaamheidsver-
slag te halen omwille van gebrek aan 
tijd en de impact die de omzetstijging 
had op de hele organisatie.

Het organisatieprofiel van De Duurzame Drukker  



Onze ecOnOmische dOelstellingen 
vOOr vOlgend jaar 

•	We willen het merk ‘De Duurzame Drukker’ meer 
naambekendheid geven en in de markt verankeren.

•	Samen met het hele team streven we ernaar een 
bijkomende omzetstijging te realiseren, maar met 
hogere winstmarges. Kenmerkend voor de sector is 
dat de verkoopprijzen op een historisch dieptepunt 
zitten. In een dergelijke investeringsintensieve sector 
is dit economisch niet houdbaar.  

•	We gaan actief prospecteren bij organisaties en 
bedrijven die overtuigd zijn van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Anderzijds willen we gericht 
prospecteren bij ondernemingen en organisaties in 
een straal van 15 km rond Sint-Amands. 

•	We gaan onze CO2-voetafdruk opnieuw laten 
berekenen. We zullen onze uitstoot analyseren, 
compenseren en een CO2-reductieplan opstellen.

Operationele- en eigendomsstructuur
IW Communications is de holdingstruc-
tuur van Drukkerij Ignace Wils nv.

Drukkerij Ignace Wils nv & IW Communi-
cations bvba bevinden zich op dit adres: 
Heidestraat 85 - 2890 Sint-Amands

Alle aandelen van Drukkerij Ignace Wils nv 
zijn eigendom van IW Communications 
bvba, op één aandeel na. Dit ene aan-
deel is privé-eigendom van Ignace Wils.

“Ik vind het positief 
dat hun visie gebalanceerd is 

op People, Planet en Profit. Je kan 
maar een duurzame organisatie 

zijn als je blijft bestaan.”



Sommige lezers hebben de 
eerste delen van ons vervolg-
verhaal van nabij gevolgd en 
kennen ons heel goed. Voor an-
deren is dit duurzaamheidsver-
slag een eerste kennismaking 
met De Duurzame Drukker. Het 
is belangrijk dat we hen vertel-
len over onze kernactiviteiten 
en wat we doen.

De kernactiviteiten 
van De Duurzame Drukker zijn:
• ontwerp & drukvoorbereiding 

of prepress
• drukken of press
• afwerken of postpress

Wat betekent dit concreet en 
wat is de workflow van dit pro-
ductieproces?
In beeld en woord stellen we 
jou onze werkmethode voor, 
vertrekkend van een eerste 
idee en eindigend met een le-
vering, bij een klant in België of 
Europa.

2.	Producten	en	diensten



Ontwerp & Drukvoorbereiding

Overleg
Samen met de klant bespreken we uitvoerig de specifieke vraag. Levert de klant 
een drukklaar bestand aan? Heeft hij of zij al een eerste idee voor de huisstijl van 
de onderneming of organisatie? Moet de nieuwe informatiebrochure er een beetje 
‘anders’ uitzien, maar hoe dan?... 

Samen overleggen we over een concept en/of idee, over de technische mogelijkhe-
den, de papierkeuze, de doelstellingen voor dit drukwerk, de oplage...
Na dit overleg formuleren we een voorstel.
We hebben daarbij speciale aandacht voor de materiaalkeuze en de kwaliteit. We 
bieden de klant steeds de beste combinatie van prijs, kwaliteit, snelheid én duur-
zaamheid. 

Ontwerpfase
In onze ontwerpafdeling geven onze professionele ontwerpers vorm aan de ideeën 
die we met de klant bespraken tijdens het eerste overleg.
Het wordt een ontwerp, gericht op de doelstellingen van en passend bij het bedrijf, 
de school of de organisatie... . De eerste voorstellen bezorgen we digitaal via PDF-
files.
Bestanden die we aangeleverd krijgen, kijken we steeds na. We willen helemaal 
zeker zijn of ze drukklaar zijn en het gewenste beeld zullen weergeven. Indien nodig 
vragen we de klant of het communicatie- en/of grafisch bureau van de klant de 
nodige aanpassingen doet zodat het bestand technisch in orde is om over te gaan 
tot het drukken.

Overleg tot ‘goed voor druk’
We bespreken de eerste ontwerpen. Hebben we de informatie correct geïnterpre-
teerd en verwerkt tot een passend ontwerp? Zijn de verschillende voorstellen op 
maat van de organisatie? Zijn er aanpassingen nodig? Wil men nog één of meer-
dere correcties doorvoeren? ... Dan gebeurt dat in deze fase.
We bezorgen de klant een nieuwe proef via PDF-bestanden. We overleggen en pas-
sen aan tot we de goedkeuring krijgen en de klant ons een ‘goed voor druk’ geeft.

Op vraag van de klant of op eigen initiatief maken we een Sherpa-kleurproef.

Drukvoorbereiding
Van zodra de klant zijn of haar goedkeuring geeft tot drukken, bereidt onze pre-
press-afdeling het drukproces voor. Wanneer het offsetdrukwerk betreft wordt het 
ontwerp volgens de vastgelegde specificaties op de offsetplaat gezet via de CTP-
installatie. ‘CTP’ betekent voluit ‘computer to plate’. 

Wanneer het gaat om digitaal drukwerk sturen wij de geschikte PDF-bestanden door 
naar de printers.
Leverde de klant een drukklaar document aan? Dan kijken we het in deze fase na. 
Als alles in orde is, volgen we daarna hetzelfde proces tot de realisatie ervan.
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Drukken

Offset drukken
De drukker ontvangt alle nodige informatie online aan de 
drukpers. 
De offsetplaten worden op de pers aangebracht. Al snel rollen 
de eerste bedrukte vellen uit de machine. De drukker voert 
een controle uit op kleur via spectraalmeting en/of densiteit, 
kijkt de stand van de afdruk op papier na en stuurt bij waar 
nodig. Het drukken van de volledige oplage start. Tijdens het 
drukken van de oplage houdt de drukker de kleur permanent 
scherp in de gaten.

Digitaal drukken
De gekalibreerde digitale printers leveren een kleurvaste en 
regelmatige afdruk af op een brede keuze aan papiersoorten 
en -diktes. Voor kleine oplages, gepersonaliseerde drukwer-
ken, handleidingen en syllabi is dit de perfecte productieme-
thode.

Digitaal drukwerk heeft geen droogtijd nodig en kan dus on-
middellijk verder afgewerkt worden.

Een troef van digitaal drukken is het effi ciënt gebruik van pa-
pier.
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Afwerken

We snijden de droge plano vellen naar het gepaste formaat 
voor catalogi of facturen, we stansen of rillen de vellen voor 
presentatiemappen of uitnodigingen voor events, we nieten en 
verzamelen  de bedrukte vellen voor het maken van notablok-
ken en nieuwsbrieven...
Naargelang het soort drukwerk, afhankelijk van de vorm of de 
toepassing (bijvoorbeeld geschikt voor verzending per post) 
zijn allerlei soorten afwerking nodig en mogelijk:
• snijden 
• vouwen 
• verzamelen
• afwerken tot brochures 
• stansen tot een specifi eke vorm (bv presentatiemappen) 
• rillen (voorzien van vouwlijnen) 
• gaten boren 
• nieten 
• inbinden met WIRE-O of gelijmde rug (Unibind) 
• onder enveloppe brengen 
• verpakken 
• lijmen
 

We leveren het verpakte drukwerk op een adres naar keuze in 
binnen- en buitenland. Een klant die graag zelf een bestelling 
ophaalt en zo even kennismaakt met ons bedrijf, is steeds van 
harte welkom bij De Duurzame Drukker!
Voor mailings doen wij de afgifte bij de Post. We leveren het 
drukwerk in het Mass Post-centrum van Mechelen. Meer info 
over verzenden via Mass Post op www.post.be. 

We proberen het transport van drukwerk zo gebundeld moge-
lijk te laten gebeuren, bv. via Taxipost.

“Jullie doorgedreven 
know-how, die gedeeld wordt met de 

opdrachtgever, kan klanten overtuigen om 
een positieve keuze voor het milieu te maken. 
De kans om technische uitvoeringen samen 

te kunnen bespreken werkt enorm 
stimulerend.”
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3.	Mensen

In dit hoofdstuk brengen we ver-
slag uit over het medewerker-
steam van De Duurzame Drukker, 
over ons sociaal engagement  
tegenover de samenleving en 
onze verantwoordelijkheid te-
genover mensen in het zuiden. 



Het hart van De Duurzame Drukker, dat is het team. Het team 
- waarmee we de historisch grote stap namen (uitbreiding met 
nieuwe drukpers en productieruimte in 2008) en waarmee 
we de onderneming samen verder wilden uitbouwen - werd in 
2010 uitgebreid met twee nieuwe collega’s. Omdat we toe-
komstgericht denken, moeten wij blijvend investeren in machi-
nes, technieken en methodes. Onze sector staat sterk onder 
druk en in tijden van economische crisis gelden soms andere 
spelregels op de markt. Bij De Duurzame Drukker is inzetten 
op mensen daarom van cruciaal belang, want alleen een ijzer-
sterk team kan voor haar klanten een duurzaam geproduceerd 
topproduct realiseren. 

Ons personeelsbeleid
Diversiteitsplannen
De afgelopen jaren vormden we onze personeelsadministratie 
om tot een doorgedreven personeelsbeleid. We startten 
samen met de projectontwikkelaars van RESOC een 
instapdiversiteitsplan op. 
Bijna naadloos stapten we na afloop ervan over naar een di-
versiteitsplan, dat een looptijd had tot augustus 2010. Binnen 
dit plan lag de inhoudelijke focus op functieomschrijvingen, 
competentieprofielen en functioneringsgesprekken, leeftijds-
bewust personeelsbeleid en een onthaalbrochure (die een 
werkdocument is en geen formaliteit). 
Op 1 september 2010 konden we van start gaan met een 
groeidiversiteitsplan. Voor dit plan bepaalden we twee doel-
stellingen. Enerzijds willen wij de uitgewerkte acties en initia-
tieven uit het diversiteitsplan verankeren in de onderneming. 
Anderzijds willen we de veranderingen (technische en commu-
nicatieve) voorbereiden die te maken hebben met de gehoor-
ziekte van een van de teamleden. 
Bij de opmaak en uitwerking van deze diversiteitsplannen krij-
gen we naast de begeleiding door de projectontwikkelaars van 
RESOC ook bijkomende coaching door consultants of gespeci-
aliseerde organisaties.

Lerend netwerk 

‘Competent met je talent’
We namen deel aan de leergroep en de thematische ses-
sies van het lerend netwerk ‘Competent met je talent’ van 
RESOC Mechelen en Kempen. Het slotevent van dit project 
vond plaats op 30 maart 2010. Binnen deze leergroep wis-
selden personeelsverantwoordelijken ervaringen en kennis uit 
en werkten we maandelijks rond de case van het gastbedrijf 
of de gastorganisatie. Dit was voor De Duurzame Drukker een 
zeer intensief leerproces.

In dit project kregen de deelnemende organisaties en bedrij-
ven de kans op een experiment op te zetten. In het experiment 
van De Duurzame Drukker lag de focus op de begeleiding en 
competentieverhoging van de leidinggevenden. De projectont-
wikkelaars ontwikkelden aan het einde van het project een 
tool ‘de CompetentieCompagnon’, waarmee we ook in de toe-
komst aan de slag kunnen gaan.    

‘Win een Expert’ - SD Worx
In het voorjaar van 2009 nam De Duurzame Drukker (IW Com-
munications) deel aan de wedstrijd ‘Win een Expert’ van SD 
Worx, over personeelsbeleid. We wonnen de regionale selectie 
en kort nadien kwam het fijne nieuws dat we op nationaal ni-
veau tweede werden. 
We wonnen acht dagen consultancy door een HR-expert van 
SD Worx. Met de input  die we van SD Worx kregen, konden 
we een aantal zaken uitwerken rond verloning, de overscha-
keling arbeider- naar bediendestatuut van één medewerker, 
ons nog vrij recent arbeidsreglement werd onderworpen aan 
een grondige inspectie, we voerden een benchmark van de 
lonen uit, we bepaalden onze visie op ons HR-beleid voor 
de toekomst ed.. We maakten de vergelijking voor enkele 
profielen tussen arbeider- en bediendecontracten. Het Pari-
tair Comité 130 is sterk en heeft veel voordelen, die er niet 
zijn in Paritair Comité 218. Zo werken arbeiders in een vol-
tijdse betrekking 37 uren per week in PC 130 en de bedien-
den (PC 218) werken 38 uur per week. We koppelden het 
personeelsbeleid ook aan de historische economische cri-
sisperiode en de vooruitzichten voor wanneer de economie 
opnieuw zou aantrekken. Vanuit haar helikoptervisie kon de 
expert ons een referentiekader aangeven, als KMO en als gra-
fisch bedrijf. Door in deze wedstrijd laureaat te worden kregen 
we de kans om op zeer korte tijd enorm veel kennis over per-
soneelsbeleid in de onderneming te verwerven. 

Het team van De Duurzame Drukker 
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Enveloppenfeeder
We investeerden in een enveloppenfee-
der met ergonomische transport aan de 
uitleg van de machine. Met deze ergo-
nomische feeder kan de drukker vlotter 
enveloppen in de drukpers instapelen, 
maar na het bedrukken ook opnieuw in 
dozen steken, want deze transportband 
brengt de enveloppen tot op een ergono-
mische werkhoogte.

GRAFOC
We zetten een nieuw opleidingsplan 
bij GRAFOC (Printmedia Opleidingscen-
trum) met daarin een overzicht van de 
(functiegebonden) opleidingen voor 
onze medewerkers op.

Open communicatie 
De Duurzame Drukker communiceert 
extern op een open manier, maar dat is 
ook zo voor de interne communicatie. 
Als KMO met een horizontale bedrijfs-
structuur wisselen we vlot informatie 
uit op informele basis. Daarnaast zijn 
er ook de formele overlegmomenten tij-
dens teamvergaderingen, waarop we ac-
tuele thema’s bespreken, brainstormen 
over nieuwe acties, kwaliteitscontrole 
bijsturen, ... Dagelijks start het team 
‘s morgens met een kort overleg. We 
bespreken de planning, sturen bij waar 
nodig, koppelen ervaringen terug,... De 
Duurzame Drukker heeft een nieuws-
brief. In 2010 verscheen de nieuwsbrief 
door de groeiende omzet met een min-
der vaste regelmaat. We willen ernaar 
streven om een formule uit te werken 
waarbij we ook in periodes van grote 
drukte kunnen volhouden om de nieuws-
brief op regelmatige tijdstippen te laten 
verschijnen.  

De samenstelling van ons team
In de duurzaamheidsverslagen van de 
voorbije jaren gaven we de cijfers weer 
over de personeelssamenstelling.  We 
maken het onderscheid tussen het aantal 
medewerkers op de payroll en het feitelijk 
team. Eén van onze medewerkers was 
langdurig ziek en overleed in juli 2008. 
Omdat hij - ondanks zijn ziekte - nog nauw 
contact had met de drukkerij en zolang 
zijn gezondheid het toeliet regelmatig op 
bezoek kwam, hebben de bedrijfsleiders 
hem nooit willen schrappen uit het mede-
werkersbestand. Dit kan men zien in de 
cijfergegevens en verklaart de uitstroom. 
Wanneer we spreken over het feitelijk 
team bedoelen we daarmee het team dat 
het drukwerk produceerde en de omzet ge-
nereerde.

Divers en groeiend team
Tijdens deze verslagperiode breidden 
we het team uit met twee medewerkers. 
We hadden een vacature in de prepress 
en een vacature in de afwerking. De 
vacature in de prepress werd ingevuld 
door een twintiger die vrouw is. Voor de 
postpress wierven we een mannelijke 
dertiger aan van Afrikaanse origine. 

De Duurzame Drukker werkt met com-
petentiemanagement en voert een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Twee 
medewerkers zijn intussen 50-plus is. 
Eén van hen kreeg een ander taken-
pakket. Ze volgde een basisopleiding 
in boekhouden - met de cheque die we 
ontvingen toen we laureaat werden van 
de Plus Prijs - en doet nu de dagelijkse 
boekhouding van De Duurzame Drukker. 
Op die manier konden wij haar in deze 
fase van haar loopbaan een nieuwe uit-
daging aanbieden. Haar takenpakket in 
de prepress is verminderd. We dienden 
op 26 februari 2010 een subsidiedos-
sier in bij het Ervaringsfonds, maar door 
het uitblijven van een nieuwe federale 

regering ontvingen we geen enkele com-
municatie over dit dossier, tot 14 maart 
2011. 

In het bericht - dat we via de projectont-
wikkelaar van RESOC ontvingen - stond 
vermeld dat het dossier ‘compleet en in  
orde is’ en onderweg was naar de bevoeg-
de minister. In de loop van april 2011 ont-
vingen we uiteindelijk een officiel schrijven 
met de goedkeuring van ons dossier.

Ook voor de andere 50-plusser zullen 
we een actief retentiebeleid voeren, 
maar vanuit een ander invalshoek: deze 
medewerker heeft een gehoorziekte 
waarbij zij in deze fase van de ziekte aan 
gehoorverlies lijdt. De ziekte zal uiteindelijk 
tot volledig doofheid leiden.

Samenstelling naar geslacht
Op de loonlijst van De Duurzame Drukker 
staan 5 vrouwen en 4 mannen. Het team 
wordt aangestuurd door Ignace Wils, de 
bedrijfsleider. Bij De Duurzame Drukker is 
er dus een evenwicht, terwijl de grafische 
sector een meer dan gemiddeld manne-
lijke sector is.

“Ik heb in de 
drukkerij al verschillende 

functies uitgevoerd. Een nieuw 
takenpakket in deze fase van 

mijn loopbaan houdt het 
boeiend.”



© Julien Pohl voor Kauri

De samenleving

“Het is bijzonder aan-
genaam om als partners te kunnen 

samenwerken, geven en nemen, samen een 
opdracht tot een goed einde brengen in onderling 

overleg. Een zelfde eerlijke relatie met MVO geeft 
een goed gevoel. Het gevoel dat er altijd tijd 

wordt gemaakt, ondanks de grote drukte, 
is heel aangenaam.”

Een stage bij De Duurzame Drukker
We verwelkomen graag stagiairs bij De Duurzame Drukker (als de stageperiodes 
van verschillende scholen niet overlappen). Door het contact met scholen 
kennen we de programma’s, weten we wat leerlingen kennen/kunnen... en weten  
we ook welke verwachtingen we mogen/kunnen hebben tegenover die leerlingen 
en pas afgestudeerden. 
“competentie = kennis x vaardigheden x attitude” 
is een formule die ondertussen zeer goed ingebed is bij evaluaties in professionele 
settings en schoolomgevingen. Het is een kapstok die we ook gebruiken bij de 
evaluatie van stageperiodes.
We kunnen stagiairs begeleiden in kennisverwerving en vaardigheden, maar 
nog belangrijker is de kennismaking met en/of het mogen werken met nieuwe 
technieken en machines, die in scholen (nog) niet aanwezig zijn of waar nog 
geen kennisoverdracht over gebeurt. We geloven erg in de brug en wisselwerking 
tussen het bedrijfsleven en scholen. Stagiairs bij De Duurzame Drukker werken 
aan de verhoging van hun competenties voor de uitoefening van hun vak, maar 
krijgen bij ons eveneens een MVO-bad. We proberen hen zoveel mogelijk mee te 
nemen in en te overtuigen van onze aanpak, motivatie en passie.

Educatie over Duurzame Ontwikkeling 
De Verenigde Naties riepen de periode 
2005-2014 uit tot ‘Decennium van 
Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’. 
Educatie over Duurzame Ontwikkeling 
of Education Sustainable Development 
(ESD) is van groot belang en moet bij 
voorkeur van kindsbeen af kunnen ge-
beuren.

Regelmatig hebben we bezoekers te 
gast voor bedrijfsbezoeken. Binnen die 
groep is er een ruime diversiteit aan  
bedrijven, maar zeker ook aan scholen 
en verenigingen. 

De Duurzame Drukker nam ook deel 
aan de Onderwijs Vakmansroute van 
Unizo. We kregen bezoek van de leerlin-
gen van een middelbare en een lagere 
school. Op het programma stonden 
een rondleiding in de drukkerij, het be-
kijken van een film over de totstandko-
ming van een kookboek en eentje over 
de realisatie van ‘de krant’ in het ECO 
Print Center in Lokeren. In een work-
shop, begeleid door GRAFOC, konden de  
leerlingen zelf de principes van plooien,  
snijden, blinddruk, ... waarnemen en uit-
testen. Ook hogescholen kwamen op 
bezoek en studenten die een onderzoek 
uitvoeren, hun bachelor- of masterproef 
schrijven,...

Naast bezoeken in het bedrijf gingen 
Halina Bletek, de MVO-verantwoordelij-
ke van De Duurzame Drukker en Ignace 
Wils, de bedrijfsleider zeer geregeld op 
stap om verschillende doelgroepen te 
laten kennismaken met het verhaal van 
De Duurzame Drukker: ons MVO-proces, 
het schrijven van een duurzaamheids-
verslag, als KMO sterk inzetten op duur-
zaamheid,... 

Een greep uit deze activiteiten:
•	spreker op workshop ‘Educatie Duurza-

me Ontwikkeling’ van VLEVA, het Liaison 
Agency Flanders - Europe 

•	getuigen over duurzaamheidsverslagge-
ving tijdens de sessies ‘Duurzaam = ge-
woon doen!’ van BECO in opdracht van 
de POM Oost-Vlaanderen

•	spreker voor studenten van de grafische 
opleiding van de Arteveldehogschool 

•	spreker op Green Fingerprint van 
Febelgra...

We willen mensen van MVO overtuigen. 
Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men vraagt van ons zeer grote investe-
ringen, maar het creëert zoveel ‘drive’ en 
dynamiek, dat je als MVO-ondernemer op 
een positieve manier onderneemt. Het 
heeft een meerwaarde! Het afgelopen jaar 
hebben we ervaren dat spreken voor groe-
pen heel leerrijk en boeiend is. Het houdt 
ons scherp en aandachtig.

We streven ernaar om ook in de toekomst 
in te gaan op vragen om ons verhaal, onze 
ervaringen, onze plannen te komen voor-
stellen. 



Het Zuiden

Het sociaal engagement in papierkeuze                                                                                
De Duurzame Drukker besloot in het voorjaar van 2009 om 
voor de gangbare papiersoorten niet meer te kiezen voor de 
klassieke papieren, maar om nog uitsluitend papier met het 
FSC®-label aan te kopen. Binnen FSC is niet alleen de ecologi-
sche pijler van cruciaal belang, maar ook de sociale aspecten 
zijn belangrijk binnen FSC. 

FSC kwam internationaal sterk onder vuur te liggen. De certi-
ficatie van plantages blijft een controversieel thema. Maar, de 
plantage van Veracel Cellulose in Brazilië bracht wereldwijd 
een storm van protest op gang, ook in België. 

De Duurzame Drukker neem een kritische houding aan en 
volgt de reacties op van FSC België en FSC International (dus, 
hoe beide organisaties omgaan met deze problematiek).
Wil je meer weten over deze discussie, surf dan naar de web-
site van FSC België www.fsc.be of ga rechtstreeks naar de 
webpagina met de reacties van FSC International  voor hun 
belanghebbenden, via deze link (www.fsc.org/stakeholderup-
dates.html). De Duurzame Drukker koos voor FSC omwille van 
de kleur en de doelstellingen van FSC.

Voor De Duurzame Drukker is de aandacht voor mensen een 
doorslaggevende factor om te kiezen voor FSC. FSC hanteert 
10 basisprincipes van duurzaam bosbeheer. We verwijzen 
graag naar de website www.fsc.be voor de volledige lijst, waar 
de lezer zal kunnen vaststellen dat de dieperliggende soci-
ale principes verweven zijn met het geheel.Toch geven we drie 
belangrijke principes over mensen in ‘duurzaam bosbeheer’ 
door FSC mee, want deze principes overtuigden ons om te 
kiezen voor een FSC-label en geen ander label voor duurzaam 
bosbeheer:
“3. De formele en traditionele rechten van de lokale inheemse 
bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespec-
teerd. 
4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en 
lokale gemeenschappen wordt met het bosbeheer ook op de 
lange termijn in stand gehouden of verbeterd. 
5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden 
zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en eco-
logische functies van het bos ook op de lange termijn worden 
veiliggesteld.” 
Wie drukwerk met een FSC-certificaat aankoopt, maakt 
een ecologische  én een sociale keuze. Die boodschap 
willen we uitdragen en doorgeven aan klanten, bezoekers, 
studenten,...



Onze sOciale dOelstellingen vOOr vOlgend jaar

•	We willen de buurt meer informeren over onze werking via 
een nieuwsbrief. In het stakeholderoverleg zijn steeds 
belanghebbenden uit de omgeving aanwezig. We vinden 
dat we een stap verder moeten en kunnen gaan. Mensen 
uit de buurt kregen al de kans om via bijvoorbeeld de 
‘open milieuraad’ (het gemeentelijk milieuadviesorgaan) 
een bezoek te brengen aan De Duurzame Drukker. 
We zijn ervan overtuigd dat een nieuwsbrief meer 
buurtbewoners zal bereiken en informeren.

•	De Duurzame Drukker ondertekende in 2007 de 
Diversiteitsverklaring van het Ondernemersplatform 
Diversiteit van UNIZO, VOKA en VKW. We streven ernaar 
om bij het zoeken naar nieuwe medewerkers de vacature 
te verspreiden via Jobkanaal en VDAB, maar ook via 
andere kanalen zoals bekendmaking van de vacature in 
scholen.

•	Na een testfase zullen we een samenwerking 
opstarten met De Ploeg vzw. De Ploeg is een 
expertisecentrum voor training en begeleiding naar werk 
voor werkende en werkzoekende personen met een 
beperking en kansarmen. Meer info kan je vinden op  
www.deploeg.be.

•	De Duurzame Drukker wil Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en Duurzame Ontwikkeling (DO) 
actief blijven promoten bij een grote verscheidenheid 
aan doelgroepen.   

•	Om onze horizon te verbreden willen we onderzoeken 
of een samenwerking mogelijk is met Trias. Trias 
ondersteunt projecten van ondernemers in het zuiden 
en dat spreekt ons aan. 

Aankoopbeleid
Duurzaam aankopen betekent voor De Duurzame Drukker de 
alternatieven kennen en in de mate van het mogelijke kiezen 
voor de meest duurzame variant.

Het betekent ook de vinger aan de pols houden en re-
gelmatig met stakeholders en specialisten op het terrein  
afstemmen. We moeten op de voet volgen wat gebeurt op 
de papiermarkt, we moeten de eigenschappen kennen van de 
nieuwe producten die op de markt komen en gebruikt worden 
bij het drukken (bv. zijn ze minder belastend voor mens en sa-
menleving?), ... Dankzij onze open communicatie met leveran-
ciers krijgen we deze informatie vaak spontaan aangeboden. 

Hoewel dit niet de materialiteit van ons duurzaamheidsverslag 
betreft, vermelden we nog eens dat we onze medewerkers 
en bezoekers steeds fairtrade koffie en dranken aanbieden. 
Gezien de impact van transport op het leefmilieu, kopen we 
uitsluitend nog bruisend water in glazen flessen aan. Voor 
het niet-bruisend water schakelden we over naar kannen met 
kraanwater van eigen put, met filter. Van de chocolade die 
we aankopen is de oorsprong gekend. We kunnen maar van 
chocolade genieten als we zeker zijn dat deze niet door kind-
slaven geproduceerd werd.

“De aanpak van
De Duurzame Drukker

is  ambitieus en ze doen het
met passie.

Dat geeft uitstraling naar de 
buurt.”
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Het Milieucharter 

Op 4 juni 2010 ontvingen we het ‘Certifi-
caat Milieucharter van de provincie Ant-
werpen 2009-2010’. ‘Het Milieucharter’ 
is een initiatief van provincie Antwerpen, 
Voka - Kamer van Koophandel Mechelen 
en Voka - Kamer van Koophandel Kem-
pen. Na een audit werd het certificaat in 
Mol uitgereikt door Rik Röttger, gedepu-
teerde van de provincie Antwerpen. 

“Drukkerij Ignace Wils heeft in het kader 
van het project volgende actiepunten 
met succes uitgevoerd:
• Lucht- en geuremissies verminderen 

door toepassen van alcohol-arme/
vrije processen in de drukkerij 

• Energieverbruik verminderen door 
optimalisatie van de recuperatie van 
warme lucht der compressoren voor 
nuttige toepassingen

• Externe communicatie omtrent milieu 
verbeteren door opmaak Milieupagina 
op de officiële website

• Milieubewustzijn nieuw aangeworven 
personeel verbeteren door opmaak 
onthaalbrochure, inclusief thema’s mi-
lieu en energie

• Focus rond milieu-inzicht en -gedreven-
heid van de zaakvoerders verbeteren 
door opmaak “Duurzaamheidsverslag 
van de bedrijfsvoering”

(Bron: Certificaat Milieucharter provincie 
Antwerpen 2009-2010)

Voor de periode 2010-2011 kregen we 
door omstandigheden buiten Voka om, 
de informatie rond een nieuw Milieu-
charter laattijdig aan, waardoor inschrij-

ven niet meer mogelijk was. In de 
periode 2011-2012 zullen we 

niet deelnemen aan het Mi-
lieucharter. We kiezen reso-
luut voor een deelname aan 

het MVO-charter, dat dan voor 
de eerste keer zal uitgereikt wor-

den. De actiepunten zijn intussen al 
opgesteld.

4.	Leefmilieu

“Misschien hoef je in 
de toekomst niet meer op labels 

terug te vallen, maar kan je op de 
naam “De Duurzame Drukker” 

bogen.”

Net als vorig jaar willen we 
transparant verslag uitbrengen 
over de impact van De Duur-
zame Drukker op het leefmilieu. 
We bekijken hierbij het energie-
verbruik, de grondstoffen en 
onze CO2-voetafdruk. De doel-
stelling om over afval en water 
te rapporteren nemen we op in 
het duurzaamheidsrapport van 
volgend jaar. 



Elektriciteit
We zijn ons bewust van de hoeveelheid 
energie die we verbruiken voor onze 
core business. In 2008-2009 gebeurde 
al een eerste studie voor het plaatsen 
van zonnepanelen om het gebruik van 
fossiele brandstoffen te beperken. 
We wilden weten welke impact 
zonnepanelen zouden hebben op ons 
elektriciteitsverbruik. Het afgelopen 
jaar werd een nieuwe berekening 
gemaakt, rekening houdend met 
de geactualiseerde informatie over 
technische innovaties - dus ook in de 
materialen - en de Groene Stroom-
certificaten. Daaruit bleek enerzijds 
dat we door technische evolutie op 
ons dak een grotere oppervlakte 
aan fotovoltaïsche panelen zouden 
kunnen plaatsen en anderzijds dat 
deze bovendien een hoger rendement 
zouden opleveren dan voordien 
geschat. Voorlopig stellen we de 
investering in zonnepanelen nog even 
uit om budgettaire redenen, maar 
we houden onze vinger aan de pols. 
De grondstofprijzen stijgen zeer snel 
en de aankoop van elektriciteit zal 
in de toekomst zeer duur worden. 
We sloten een contract met Nuon 
voor de aankoop van groene stroom 
voor de periode van 1 oktober 2009 
tot en met 30 september 2012. We 
kopen onze groene stroom aan tegen 
redelijke voorwaarden, gezien het 
contract onderhandeld werd in het 
midden van de economische crisis 
op een moment van lagere vraag naar 
energie. De verwachte prijsstijgingen 
zijn zeer ingrijpend. We zullen ook in 
2010-2011 onderzoeken of we kunnen 
investeren in zonnepanelen, zodat 
we onze kosten voor energie vanaf  
1 oktober 2012 beter kunnen 
monitoren en voorbereiden. 

Het hoge elektriciteitsverbruik is voor-

namelijk toe te schrijven aan het ener-
gieverbruik van de drukpersen. Op dit 
verbruik kunnen wij niet ingrijpen. Toch 
streven we ernaar om ons ‘ander’ ver-
bruik onder controle te houden. Zo wor-
den de computers ‘s avonds automa-
tisch uitgeschakeld en krijgen lampen 
die aan vervanging toe zijn een ener-
giezuiniger alternatief. Een voordeel 
van de Heidelberg XL75-drukpers is 
dat we de warmte die door de pers ge-
genereerd wordt, kunnen gebruiken om 
de productieruimte mee te verwarmen. 

Stookolie
We verwarmen ons gebouw nog steeds 
met stookolie. Zelf instaan voor een 
eigen aansluiting op het aardgasnet 
is economisch niet rendabel. Er moet 
geboord worden, een gasleiding van 
150 meter lang voorzien worden, een 
aansluiting op het net aangevraagd 
worden, en dergelijke. We volgen de 
innovaties in de energiesector op de 
voet om binnen afzienbare tijd een 
alternatief te voorzien. Vorig jaar rap-
porteerden we dat ons verbruik van 
stookolie niet erg gestegen was. Dit 
jaar moeten we deze informatie ge-
deeltelijk nuanceren en spreken over 
onze ‘aankopen’ van stookolie. Dit is 
een technisch gegeven. We hebben 
vorig jaar (1/10/2009-30/9/2010) 
veel meer stookolie aangekocht dan 
het jaar voordien. Aan het begin van 
de verslagperiode was er een lage 
voorraad en aan het eind een hoge.  
Maar, in de boekhouding wordt niet 
gewerkt met voorraden voor stookolie 
omdat dit omwille van kostprijs en tijd 
praktisch niet op te volgen is op dage-
lijkse of wekelijkse basis. Dit zal in de 
toekomst ook zo zijn. Het is van belang 
om naast dit technische gegeven, ook 
de informatie over de ‘winter 2010’ 
weer te geven, in navolging van het duur-
zaamheidsverslag van vorig jaar én om-

dat de voorbije winter op enkele punten 
afwijkt van een ‘normale’ winter. De 
info van het KMI bevestigt dit. De winter 
van 2010 (december 2009 tot februari 
2010, cf. figuur 2) werd gekenmerkt 
te Ukkel door een gemiddelde tempe-
ratuur van 1,8°C (voor een normale  
van 3,6°C). Deze waarde kan als ab-
normaal laag worden beschouwd: 
we moeten reeds terug gaan naar de 
winter van 1996 om een nog koudere 
winter te vinden dan deze van dit jaar. 
De winter werd gekenmerkt door drie 
verschillende koudegolven. De eerste 
deed zich voor in december, de twee-
de en langste tijdens de eerste helft 
van januari en de laatste rond half 
februari. De neerslag bestond geheel 
of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende  
31 dagen, wat een zeer uitzonder-
lijke waarde was. Sinds het begin van 
deze waarnemingen in 1901 waren er 
slechts 2 winters met meer sneeuw-
dagen: 1907 (met 37 dagen) en 1968 
(met 33 dagen). Wij noteerden even-
eens een zeer abnormaal tekort van de 
zonneschijnduur dit seizoen die slechts 
123h 32 min bedroeg (norm.: 180h 29 
min). Deze waarde is het gevolg van de 
zonneschijnduur in februari die slechts  
28 h 53 min bereikte, de laagste 
waarde sinds het begin van de helio-
grafische metingen in 1887. Het vorige 
laagte record voor februari dateerde uit 
2006 met 30h 46 min. 

(Bron: www.kmi.be)

Energieverbruik

19



Onze voornaamste grondstoffen zijn pa-
pier, inkt, een beperkt gamma producten 
als wasmiddel en alcohol.

Papier 
In het voorjaar van 2009 koos De Duur-
zame Drukker ervoor om voor de gang-
bare papiersoorten uitsluitend nog pa-
pier van duurzaam beheerde bossen 
aan te kopen en onze klanten te sensi-
biliseren om heel bewust te kiezen voor. 

Sinds vorig jaar promoten we overtuigd 
gerecycleerde papiersoorten  omwille 
van hun meerwaarde, een lagere im-
pact op het leefmilieu. Bij ‘gerecycleerd 
papier’ denken mensen in eerste in-
stantie spontaan aan ‘grijswit papier’. 
Dit papier wordt frequent gebruikt. 
Bepaalde klanten kiezen er bewust voor 
om het als huisstijlpapier te gebruiken. 
Ook de papiermarkt evolueert voortdu-
rend. Er is nu ook papier verkrijgbaar 
dat én gerecycleerd én wit én FSC is. 
Wij willen onze klanten laten kennis-
maken met de varianten van gerecy-
cleerd papier en hen even laten stil-
staan bij de mogelijke toepassingen. 
Voor Wervel drukten wij in oktober 
2009 een kookboek op hennep-
papier. Het was de eerste keer dat er 
in België een boek gedrukt werd op 
cannabispapier. Is dit de toekomst? 
Dat weten we niet. Voor dit hen-
neppapier liggen de producties niet
hoog. Het is een luxeproduct en ‘Text 
& Cover’-papier. Dit papier bestond uit 
30% cannabis en 70% FSC papier van 
nieuwe vezels. Het was goed bedruk-
baar met onze gewone (vegetale) ink-
ten. Maar, hoe zal de beschikbaarheid 
ervan evolueren...? Daar zijn ook wij be-
nieuwd naar...

In onze duurzaamheidsrapporten de-
fi niëren we ECO-papier als papier van 
duurzaam beheerde bossen (FSC en 

PEFC, ook al zijn we niet PEFC-gecertifi -
ceerd - we maken daarvan geen melding 
op onze facturen), gerecycleerd papier 
en papier van restvezels. Het aandeel 
van ECO-papier tegenover onze totale 
papieraankoop is zeer sterk gestegen. 
We kopen bewust bepaalde types van 
gerecycleerd papier - in grammages 
waarnaar veel vraag is - op pallet aan. 
Op die manier kunnen we klanten dit pa-
pier ook voor een kleine oplage aanbie-
den aan palletprijzen. Er is een grotere 
beschikbaarheid van ECO-papier op de 
markt. De Duurzame Drukker trekt als 
merk klanten aan die al overtuigd zijn 
van duurzame papiersoorten, maar bo-
venal... informeren en sensibiliseren 
werkt!  
 
Inkt
In de vorige duurzaamheidsverslagen 
rapporteerden we reeds over onze aan-
kopen van inkt en de verhouding van 
vegetale inkten tegenover de traditio-
nele soorten. We evolueerden van 99% 
naar 100%. Tijdens deze verslagperiode 
steeg het gewicht aangekochte inkt. Dit 
kunnen we verklaren door de omzetstij-
ging én de aard en complexiteit van de 
huidige drukwerken, waarbij vele druk-
werken een grotere inktbezetting hebben 
(dan wat tot voor kort gangbaar was). 
Dat 100%  van de aangekochte inkt vo-
rig jaar van plantaardige oorsprong was, 
was mooi om als cijfer te zien staan. In 
dit rapport is de verhouding vegetale 
versus traditionele inkt 98,64%, waarbij 
het verschil te wijten is aan het drukken 
van drukwerken met fl uo-inkt en metaal-
inkt. Voor de samenstelling van fl uo- en 
metaalinkten gebruikt de fabrikant aard-
olie in plaats van plantaardige olie.

De Smaak van Diversiteit
uitgegeven door Wervel
gedrukt op henneppapier
30% cannabis – 70% FSC 
nieuwe vezel

Grondstoffen



Alcohol
De nieuwe drukpers startten we eind 2008 op in een alco-
holvrij drukproces. We hebben intussen veel kennis over en 
expertise met alcoholvrij drukken. Onze kleinste drukpers 
werkt volledig alcoholvrij omdat ze geconcipieerd is om zonder 
alcohol te werken. In een proefproject testten we uit of we 
ook op de drukpers met ons middenformaat alcoholvrij kon-
den drukken. We hebben helaas moeten vaststellen dat het 
onmogelijk bleek. Dit type drukpers laat het niet toe en te veel 
papier ging verloren. Afgelopen jaar testten we het opnieuw, 
maar ook deze keer zonder positief resultaat. Voorlopig is sterk 
alcoholreducerend werken de enige optie, maar de uitdaging 
om volledig alcoholvrij te werken laat ons niet los.

CO2-voetafdruk

BECO berekende onze CO2-voetafdruk met de Carbon Mana-
ger. Voor het eerst werd ook het woon-werkverkeer opgeno-
men in onze berekeningen. De cijfers in de tabel geven dus 
onze 
CO2-footprint weer inclusief en exclusief het woon-werkver-
keer. Het woon-werkverkeer splitsen we op in de afgelegde 
kilometers met diesel- en benzinewagens, met het openbaar 
vervoer en te voet of met de fi ets. 

Sinds 1 oktober 2009 kopen we groene stroom aan bij Nuon. 
In de berekening van onze CO2-voetafdruk hebben we ervoor 
gekozen om de groene elektriciteit op een emissiefactor van 
0 kg CO2 te zetten. De CO2-voetafdruk zou 31,58 ton hoger zijn 
in een berekening met de emissiefactor voor groene stroom 
niet 0 kg CO2.  

Het verbruik van elektriciteit is gestegen,maar blijft in verhou-
ding tot de gerealiseerde omzet. We stellen vast dat de logis-
tiek het grootste pijnpunt is en blijft. We leggen zelf een aantal 
kilometers per jaar af om drukwerk te leveren, om klanten 
te bezoeken, om opleidingen te volgen en te gaan spreken 
over ons MVO-verhaal. Maar, de grootste impact situeert zich 
bij de afgelegde kilometers door koerierdiensten. De meest 
bepalende factor zijn de ‘just in time’-leveringen. De doorloop-
tijden van drukwerken – dus de periode tussen aanleveren van 
materiaal en het leveren van afgewerkt drukwerk – worden  

nog korter. Daardoor is er vaak heel weinig marge in tijd om 
de drukwerken nog met een gebundeld transport naar de 
klant te laten vertrekken. Door de ‘andere vragen’ zijn er 
ook meer afwerkingen uitbesteed aan bijvoorbeeld boekbin-
derijen. Het transport van en naar de onderaannemers is 
ook meegerekend in onze CO2-footprint. Door te groeien is 
ook onze actieradius groter geworden, wat maakt dat het af-
gewerkt product vaak grotere afstanden moet afl eggen. Een 
rit naar een klant in Bornem heeft een minder grote impact 
op het leefmilieu dan naar een klant in West-Vlaanderen. We 
proberen de transporten zoveel mogelijk te bundelen, maar 
vaak is dat wegens tijdsgebrek of om organisatorische rede-
nen niet mogelijk. Hierin ligt onze grootste uitdaging, want 
het is vooral door interne organisatie en het sensibiliseren 
van onze klanten, dat we kunnen ingrijpen op dit facet van 
onze CO2-voetafdruk.

Onze ecOlOgische dOelstellingen vOOr vOlgend jaar

•	Onze impact op het leefmilieu door het transport van 
afgewerkt drukwerk afremmen en zo mogelijk verkleinen. 
We werken aan communicatie voor het sensibiliseren 
van onze klanten.

•	Klanten blijven begeleiden in hun papierkeuze en de 
keuze voor gerecycleerde papiersoorten aanmoedigen.

•	De Duurzame Drukker wil 
het waterverbruik monitoren 
en een actieplan opstellen 
voor waterverbruik.
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7.	Cijfergegevens

FINANCIELE RESULTATEN 2009-2010 () 2008-2009 () 2007-2008

Inkomsten (1)* omzet, voorraadwijzi-
ging, overige bedrijfsopbrengsten en 
financiële bedrijfsopbrengsten

1120071 868797 994309

operationele kosten* 701408 519387 531583

personeelsvergoedingen 263863 258286 245273

ingehouden winst en betalingen aan 
kapitaalverstrekkers

34432 96675 19818

betalingen aan overheden 3321 4606 11734

donaties en overige maatschappelijke 
investeringen: in natura op één grote 
sponsoring na, voor SOS Kinderdorpen

500

(1) Dankzij overheidssubsidies kregen we de mogelijkheid om bepaalde stappen in ons groeiproces versneld te zetten.

* Voor 2008-2009 en voor 2009-2010 werden de cijfers gepresenteerd rekening houdend met eliminatieboekingen
 tussen beide entiteiten. Voor de vorige jaren zijn deze opgesteld zonder consolidatie-eliminaties.

De hierboven staande cijfers bevatten geen gegevens m.b.t. afschrijvingen en andere wijzigingen in het machinepark. 
(geldt voor hele tabel)

MENSEN 2009-2010 () 2008-2009 () 2007-2008

feitelijk team Drukkerij Ignace Wils & 
IW Communications

9 7 7

medewerker langdurig ziek en 
overleden in juli 2008

1 1

arbeiders in FTE 4,5 4,25 4,25

bedienden in FTE 3,75 2 2

arbeidsovereenkomst onbepaalde 
duur

100,00% 100,00% 100,00%

percentage medewerkers 
onder collectieve arbeidsovereen-
komst

     PC 130 – arbeiders 100,00% 100,00% 100,00%

     PC 218 – bedienden 100,00% 100,00% 100,00%

leeftijdsgroepen binnen team

     50-plus 2 1 1

     40-plus 0 1 1

     30-plus 5 4 4

     20-plus 2 1 1

samenstelling team per geslacht

     vrouwen 5 4 4

     mannen 4 3 3

personeelsverloop 2 0 0
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MILIEU & OMGEVING 2009-2010 () 2008-2009 () 2007-2008

aangekochte hoeveelheid 
papier en karton

133,78 ton 102,46 ton 99,74 ton

percentage ECO-papier (FSC, 
gerecycleerd, van restvezels)

82,08% 61,27% 10,18%

aangekochte hoeveelheid inkt 516 kg 362 kg 366,5 kg

percentage vegetale inkten 98,64% 100,00% 99,18%

aankoop van stookolie 14943 liter 9000 liter 10 000 liter

verbruik van diesel 1971,28 liter 2141,81 liter 739,31 liter

verbruik van benzine 0 0 277,34 liter

verbruik van elektriciteit 100580 kWh 93144 kWh 73733 kWh

woon-werkverkeer, waarvan 19262 km 16148 km 16148 km

met openbaar vervoer 2666 km 0 km 0 km

met dieselwagens 13428 km 12980 km 12980 km

met benzinewagens 3168 km 3168 km 3168 km

twee medewerkers te voet of met de 
fiets komen

afgelegde afstand door koeriersbedrij-
ven om drukwerk te leveren

26876 km 14063 km 19084 km

CO2-footprint 59 ton

57,87 ton 66,2 ton 61,2 ton

CO2-footprint berekend met Carbon 
Manager, inclusief woon-werkverkeer *

61,37 ton 69,33 ton 64,35 ton

* We hebben 31,58 ton CO2 uitgespaard door het gebruik van groene stroom en die hoeveelheid werd dus niet 
in de footprint opgenomen. 
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8.		Auditverslag	
	 PricewaterhouseCoopers
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9.GRI-tabellen

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel

1. Strategie en Analyse

§ Omschrijving Hfdst Rapportering Toelichting

1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Inleiding Volledig

1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Inleiding volledig

2. Organisatieprofiel

2.1 Naam van de organisatie Volledig Drukkerij Ignace Wils en IW Communications

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. 2 en 3 Volledig

2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden 3 Volledig

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 3 Volledig

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties) 3 Volledig

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm 3 Volledig

2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten) 3 Volledig

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie 1 Volledig

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom 3 volledig

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend inleiding volledig

3. Verslagparameters

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. Volledig 2009-2010

3.2 Datum van het meest recente verslag. Volledig 17/06/10

3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) Volledig Jaarlijks

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. Volledig Halina Bletek, MVO- en personeelsverantwoordelijke

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: relevantie, materialiteit en stakeholders. 3 Volledig

3.6 Afbakening van het verslag 3 Volledig

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Niet N.v.t.

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faci-
liteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten

Niet N.v.t.

3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen gebruikte aannames Niet N.v.t.

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie Niet N.v.t.

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetme-
thoden van het verslag

Niet N.v.t.

3.12 Inhoudsopgave Volledig

3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe assurance van het verslag. 9 volledig beperkt tot 2008-2009 en 2009-2010 
zie verslag van PricewaterhouseCoopers Belgium



4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam . 3 Volledig

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft. Volledig Ja

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende 
leden van het hoogste bestuurslichaam.

niet n.v.t.

4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap op het hoogste bestuurs-
lichaam.

5 en 6 Volledig

4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van raad van bestuur en (top)managers en de (MVO)-prestaties van de 
organisatie.

Niet N.v.t.

4.6 Processen waarmee de raad van bestuur waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden. Niet N.v.t.

4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van de raad van bestuur voor het sturen van de 
MVO-strategie.

Niet N.v.t.

4.8 Intern ontwikkelde missieverklaringen en gedragscodes die van belang zijn voor de MVO-prestaties, met de mate van 
invoering ervan.

Niet N.v.t.

4.9 Procedures van de raad van bestuur voor het overzien van de MVO-prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en 
kansen en naleving van internationaal overeengekomen standaarden en principes.

Niet N.v.t.

4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van de raad van bestuur in het bijzonder betreffende MVO-prestaties. Niet N.v.t.

4.11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe. Niet N.v.t.

4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of standaarden die de organisatie 
onderschrijft.

Niet N.v.t.

4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties. 6 Volledig Unizo, Voka, Kauri en Febelgra

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie. 6 Volledig

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders. 6 Volledig

4.16 Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten. Niet N.v.t.

4.17 Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar voren gekomen in contact met stakeholders. Niet N.v.t.

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL II: Managementbenadering

G3 DMA Omschrijving Hfdst Rapportering Toelichting

DMA EC Managementbenadering EC 1 Gedeeltelijk

DMA EN Managementbenadering EN 4 Gedeeltelijk

DMA LA Managementbenadering LA 5 Gedeeltelijk

DMA HR Managementbenadering HR 5 Gedeeltelijk

DMA SO Managementbenadering SO 5 Gedeeltelijk

DMA PR Managementbenadering PR 5 Gedeeltelijk



STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III: Prestatie-indicatoren

Economisch

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, perso-
neelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaal-
verstrekkers en overheden.

1 Volledig

EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaat-
verandering.

Niet N.v.t.

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie. Niet N.v.t.

EC4 Significante financiële steun van de overheid. Niet N.v.t.

EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslo-
caties. 

Niet N.v.t.

EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties. Niet N.v.t.

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op 
belangrijke bedrijfslocaties.

Niet N.v.t.

EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen 
nut worden geboden door middel van verplichtingen van commerciële aard, dan wel in natura of pro bono.

Niet N.v.t.

EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen waaronder de omvang ervan. Niet N.v.t.

Milieu

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume. 1 en 4 Gedeeltelijk Enkel papier en inkt

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval van externe bronnen. Niet N.v.t.

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. 1 en 4 Volledig

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. 1 en 4 Volledig

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen. 4 Volledig

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verla-
gingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven. 

4 volledig N.v.t.

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging. Niet N.v.t.

EN8 Totale wateronttrekking per bron. Niet Geen meetgegevens, voorzien voor verslag 2011

EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft. Niet N.v.t.

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycleerd en hergebruikt water. Niet N.v.t.

EN11 Locatie en oppervlakte van het land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst aan beschermde gebieden 
en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden. 

Niet N.v.t.

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden 
en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

Niet N.v.t.

EN13 Beschermde of herstelde habitats Niet N.v.t.

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit. Niet N.v.t.

EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en soorten op nationale beschermingslijsten met habitats in gebie-
den binnen de invloedsfeer van bedrijfsactiviteiten, ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven. 

Niet N.v.t.

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. 1 en 4 Volledig

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. Niet Niet beschikbaar



EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen. 4 Gedeeltelijk

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht. Niet Niet beschikbaar

EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht. Niet Niet beschikbaar

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. Niet Niet beschikbaar

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. Niet voorzien voor verslag 2011

EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen. Niet N.v.t.

EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, 
II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd. 

Niet N.v.t.

EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde habitats die significante 
gevolgen ondervinden van de waterafvoer en afvloeiing van de verslaggevende organisaties. 

Niet N.v.t.

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie. Niet N.v.t.

EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie. Niet Niet beschikbaar

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieu-
wet- en regelgeving. 

Volledig 0, geen boetes

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor 
de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden.

1 en 4 Gedeeltelijk Enkel km

EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type. Niet Niet beschikbaar

Sociaal: Arbeidsomstandigheden en Volwaardig Werk

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio. 1 Volledig

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio. 1 Volledig

LA3 Uitkeringen/voordelen aan voltijdse medewerkers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of deeltijdmedewerkers per 
grootschalige activiteit.

Niet N.v.t.

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. 1 Volledig

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief of dit wordt gespecificeerd in collectieve 
overeenkomsten.

Niet N.v.t.

LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke commissies van werkge-
vers en werknemers die bijdrage aan de controle op en advies over arbeidsgezondheidsprogramma’s.

Niet N.v.t.

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio. Niet Niet beschikbaar

LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersprogramma’s ten behoeve van personeelsleden, hun families of 
omwonenden in verband met ernstige ziekten.

Niet N.v.t.

LA9 Afspraken over arbeidsveiligheid vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden. Niet N.v.t.

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie. Niet Niet beschikbaar

LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garande-
ren en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

5 volledig

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling. Volledig Jaarlijkse gesprekken voor de medewerkers

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het 
behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit.

Niet N.v.t.

LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie. Volledig Volgens barema’s



Sociaal: Mensenrechten 

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn 
opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.

Niet N.v.t.

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen 
maatregelen.

Niet N.v.t.

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn 
voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft.

Niet N.v.t.

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. Volledig 0, geen discriminatie

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening 
van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter 
ondersteuning van deze rechten.

Niet N.v.t.

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen 
die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid.

Niet N.v.t.

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, als-
mede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid.

Niet N.v.t.

HR8 Percentage van beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het bedrijf of de procedures van de organisatie betref-
fende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten.

Niet N.v.t.

HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen maatregelen. Niet N.v.t.

Sociaal: Maatschappelijke indicatoren

SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma’s en methoden die de effecten van de activiteiten op gemeenschappen 
bepalen en beheren, waaronder vestiging, activiteiten en vertrek.

Niet N.v.t.

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s. Niet N.v.t.

SO3 Percentage van het personeel dat training in anti-corruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd. Niet N.v.t.

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie Niet N.v.t.

SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen. Niet N.v.t.

SO6 Totale waarden van financiële en in- natura- bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land. Niet N.v.t.

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel-, en monopolistische praktijken, alsmede 
de resultaten van deze rechtszaken.

Niet N.v.t.

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet- monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en 
regelgeving.

Volledig 0, geen boetes



Sociaal: Productverantwoordelijkheid 

PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met 
het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures 
onderhevig zijn.

Niet N.v.t.

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veilig-
heid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat.

Niet N.v.t.

PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures en het percentage van belangrijke 
producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen.

Niet N.v.t.

PR4 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van 
producten en diensten, naar type resultaat.

Niet N.v.t.

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid. Niet voorzien voor verslag 2011

PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, 
waaronder reclame, promotie en sponsoring.

Volledig Conform de geldende wetgeving

PR7 Totaal aantal gevallen van niet- naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, waaron-
der reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat

Volledig 0, geen inbreuken

PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens. Volledig 0, geen klachten

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het 
gebruik van producten en diensten.

Volledig 0, geen boetes
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