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Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 
de laatste jaren een steeds belangrijkere rol opgeëist 
binnen de hedendaagse zakenwereld.

Vanuit de visie: “de referentie zijn bij het bieden van oplossingen 
voor kantoorbenodigdheden”, geeft ook Lyreco in belangrijke mate 
invulling aan duurzame ontwikkeling. We willen ook op dit vlak DE 
referentie zijn en blijven.

People, planet, profit zijn de pijlers waarop het duurzaam beleid 
van Lyreco is gebouwd. Hieraan geven we invulling door gerichte 
en concrete initiatieven te ontwikkelen, ondersteund door een  
duidelijke visie rond:

•	 sociaal	welzijn	(people)
•	 behoud	van	het	milieu	(planet)
•	 economische	groei	(profit)

Deze brochure is erop gericht u kennis te laten maken met de 
manier waarop Lyreco met duurzame ontwikkeling en de concrete 
uitwerking van de 3 pijlers omgaat. Zoals altijd staat u, onze klant, 
centraal in dit ganse proces vermits er slechts van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen sprake kan zijn indien er een duurzame 
klantenbasis is waarop Lyreco kan terugvallen. Aarzel dus niet met 
ons in overleg te gaan over hoe we de relatie tussen onze bedrijven 
op MVO-vlak kunnen versterken en verder uitbouwen.

Veel leesplezier !

Geert SCHOENMAEKERS
Managing Director

Deze brochure heeft twee doelstellingen:

•	 op	intern	vlak	moet	ze	worden	beschouwd	als	een	referentie- 
 document voor het voltallige personeel van Lyreco, betreffende  
 het beheer van duurzame ontwikkeling en kwaliteit;
•	 op	extern	vlak	stelt	het	de	organisatie	voor	die	borg	staat	voor	de 
 kwaliteit van onze prestaties en geeft het een inzicht in ons 
	 maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	in	de	Benelux,	met 
 de verschillende milieuaspecten, doelstellingen en projecten. 
 
Het is een samenvatting van de belangrijkste maatregelen die de 
Algemene Directie trof om de kwaliteit van de diensten die aan 
onze klanten worden geleverd te beheren en te meten, om ons zo 
te verzekeren van hun tevredenheid.
Het welslagen van Lyreco is nauw verbonden met de aandacht die 
door alle medewerkers wordt geschonken aan de tevredenheid van 
onze klanten.
Deze ‘obsessie’ voor perfectie is gebaseerd op een voortdurend luis-
teren,	zowel	intern	als	extern.
Door goed te luisteren zagen wij het ontstaan van de bezorgdheid 
rond milieu en ethiek en hebben wij de omvang ervan gemeten.
Hierdoor besloten wij onze inspanningen voor duurzame ontwikke-
ling verder uit te bouwen en te investeren in verschillende projec-
ten, waarover u meer leest in deze brochure.

Diane BUGGENHOUT
Quality, Security & Environment Manager

Voorwoord
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Lyreco is aanwezig in 29 landen op 5 continenten en telt meer dan 10.000 medewerkers die 
allen dezelfde ambitie hebben: ‘Van Lyreco de referentie maken voor ondernemingen inzake hun  
behoeften aan kantoorbenodigdheden.’

Een internationale aanwezigheid.

Internationale partners:
Om een wereldwijde begeleiding van onze klanten te garanderen,
sloten wij strategische partnerschappen met de belangrijkste
wereldmarktleiders: OfficeMax, SpeedSend, Pragmatic 
Express, Waltons, en Office Products Depot (Nieuw 
Zeeland). 

“WIJ WILLEN DE REFERENTIE ZIJN BIJ HET BIEDEN 
VAN OPLOSSINGEN INZAKE KANTOORBENODIGDHEDEN 
VOOR BEDRIJVEN”

• Benelux
• Denemarken
• Duitsland
• Finland
• Frankrijk
• Hongarije
• Ierland
• Italië
• Noorwegen
• Oostenrijk

• Egypte

• Zuid-Afrika

EUROPA

CANADA

• Polen
• Slovakije
• Spanje
• Tsjechië
• Zweden
• Zwitserland
• Verenigd Koninkrijk

• Hong Kong
• Taiwan
• Japan
• Thailand
• Zuid-Korea
• Singapore/Maleisië

AZIE

OCEANIE
• Australië

• Nieuw-Zeeland

VERENIGDE STATEN

AFRIKA

ONZE WAARDEN
Onze 4 waarden zijn zowel krachtig als geladen met betekenis, en 
leiden onze teams elke dag. Ze geven perfect onze prioriteiten, ons 
engagement en onze teamgeest weer.
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Een reëel streven naar efficiëntie

Elke dag stellen 800 medewerkers alles in het werk om onze klan-
ten tevreden te stellen. Het gaat in de eerste plaats om onze 300 
accountmanagers	 over	 heel	 België,	 Nederland	 en	 Luxemburg	 die	
elke dag de bedrijven, de besturen en de verenigingen bezoeken. Ze 
worden ondersteund door een Customer Service team van 81 bin-
nendienstmedewerkers die dagelijks bestellingen noteren en met 
de glimlach de meer dan 2300 telefoontjes beantwoorden.

Gebruik maken van één enkele logistiek in de Benelux

Elke dag worden de 5.000 
bestellingen van onze 
klanten zorgvuldig klaar-
gemaakt	 in	 ons	 Benelux	
distributiecentrum door 
onze 10. professionele 
medewerkers, met oog 
voor de klantentevreden-
heid. 
Dagelijks vertrekken meer 
dan 20.000 pakjes naar 
onze regionale verdeel-
centra voordat ze worden 
geleverd, de volgende 
werkdag en met een dienstverlening van 99%. Lyreco is specialist 
in de opslag van goederen en de voorbereiding van bestellingen. 
Zo	waarborgen	wij	een	levering	binnen	24	uur	over	de	hele	Benelux	
voor alle bestellingen die ons worden doorgegeven voor 17.00u.

De keuze

In de Lyreco-catalogus, een ware referentie op de markt, kiezen 
onze klanten uit ons ruim aanbod aan producten, waarvan een be-
langrijk	aantal	van	het	Lyreco-merk,	ons	exclusieve	merk.	Elk	jaar	
wordt onze catalogus geüpdatet met zo’n 600 nieuwe producten. 
Bovendien kunnen we, dankzij onze databank met producten van 
meer dan 200 leveranciers, snel een nauwkeurig antwoord geven 
op de specifieke vragen van onze klanten.

De klant: het kloppend hart van onze organisatie!

Om de beste service te garanderen, stelde Lyreco 
een organisatie op punt die uiterst proactief is, 
die perfect is aangepast aan de noden van elke 
onderneming en die steunt op het professiona-
lisme van de drie belangrijkste tussenpersonen! 

Lyreco in de BENELUX

Lyreco	in	de	Benelux

•	800 medewerkers waarvan 300 
accountmanagers plus 200 chauffeurs

•	1.250.000 leveringen per jaar

Ons magazijn

    81 Klantendienst-   
    medewerk(st)ers
		 	 	 •	 Informatie
		 	 	 •	 Opnemen	van	bestellingen
		 	 	 •	 Advies	en	beheer	na	verkoop
Centra van informatieverwerking 
•	Berchem	•	Zele	•	Vottem	•	Utrecht	•	Eindhoven

200 chauffeurs-leveranciers
•	 Leveringen
•	 Dienst	na	verkoop	(retourzendingen,	ophalen	van	lege	inkt- 
		 patronen	van	printers,	…)

300 Account Managers
•	 Houden	rekening	met	en	analyseren	de	behoeften	van	de	klant
	•	Voorstellen	van	oplossingen
	•	Opvolging,	informatie,	advies

Het beheer van de bestellingen vereenvoudigen

Wij hebben steeds de meest moderne bestelmanieren toegankelijk 
gemaakt	voor	onze	klanten.	Zo	is	er	OLO	(On-Line	Ordering),	ons	
zeer krachtig e-business-systeem dat onze klanten in staat stelt in 
real time na te gaan of producten beschikbaar zijn, en hoe ver het 
staat met hun bestellingen.

CSO Utrecht

CSO Eindhoven

HQ Berchem
CSO Zele

CSO Vottem
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Lyreco boekt al jaren goede resultaten met duur-
zaam ondernemen. Het milieumanagementsysteem 
is volledig geïntegreerd in het kwaliteitmanage-
mentsysteem. Lyreco houdt dagelijks rekening 
met het effect van haar activiteiten op het milieu  
(Planet) en heeft oog voor menselijke aspecten  
binnen en buiten Lyreco (People). 

Als eerste in de branche behaalde Lyreco het ISO 14001:2004  
certificaat al in 2004. Dit certificaat bevestigt dat ons milieuzorg-
systeem voldoet aan de vereiste normen én stimuleert ons om 
steeds verder te gaan met verbeteracties.

Milieumanagementsysteem

Het milieumanagementsysteem houdt in dat schadelijke effecten 
van onze activiteiten op het milieu werden geïdentificeerd en dat 
wij deze trachten te minimaliseren. Belangrijke punten hierbij zijn:

Lyreco
behaalde als eerste in 
zijn branche het ISO- 
14001-certificaat.

Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen: kwestie van doen

•	 Respecteren	van	de	huidige	en	toekomstige	milieuwetgeving.
•	 Stimuleren	van	leveranciers	en	klanten	in	het	gebruik	van	
 milieuvriendelijke opties.
•	 Continu	beperken	van	vervuiling
	 (waaronder	energieverbruik,	emissies	en	afval).
•	 Minimaliseren	en	hergebruiken	van	verpakkingsmaterialen.
•	 Communiceren	van	“environmental	best	practices”	aan	onze	
 medewerkers en hen motiveren om deze gewoonten zowel thuis 
 als op het werk toe te passen.
•	 Communiceren	en	samenwerken	met	leveranciers	en
 milieuagentschappen.
•	 Regelmatig	evalueren	van	ons	milieumanagementsysteem	door	
	 interne	en	externe	auditors	en	senior	management.
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Duurzame ontwikkeling en een meer duurzame 
en solidaire wereldeconomie zijn naast milieu en 
duurzaam ondernemen thema’s die een steeds 
grotere rol spelen in het bedrijfsleven.

Een beleid van duurzame ontwikkeling baseert zich 
op een evenwicht tussen 3 pijlers:

  Economische groei

  Behoud van het milieu

  Sociaal welzijn

Duurzame acties hebben allen één constante: onze service 
nog te verbeteren met respect voor de 10 universele principes 
van Global Compact op vlak van mensenrechten, arbeid,  
milieu en anticorruptie. 

Een beleid van duurzame 
ontwikkeling baseert zich 
op een evenwicht tussen 3 
pijlers:
Economische groei
Behoud van het milieu
Sociaal welzijn

Duurzame ontwikkeling
The Global Compact is een internationaal initiatief van de  
Verenigde Naties dat ondernemingen wil samenbrengen met  
VN-instellingen, werknemers- en ambtenarenorganisaties om de 
wereldwijde milieu- en sociale kwesties aan te pakken. Door de 
krachten van alle deelnemers te bundelen, bevordert The Global 
Compact de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen. Vandaag zijn honderden ondernemingen betrokken bij 
Global Compact, om samen te werken aan de bevordering van de 
universele principes op vlak van mensenrechten, arbeidsnormen, 
milieubehoud en anticorruptie.

Lyreco schreef zich in januari 2004 in voor The Global Compact 
Initiative . Deze principes kaderen ook in de United Nations Code 
of Conduct. Onze acties om duurzaam te ondernemen hebben  
allen dezelfde constante: het verhogen van onze service voor 
onze klanten. Hierbij worden de principes van The Global Compact  
gerespecteerd.	Voor	extra	informatie	over	The	Global	Compact	kunt	
u http://www.unglobalcompact.org/ raadplegen.
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Teneinde te identificeren welke milieuaspecten 
prioritair zijn, werden alle activiteiten van de 
organisatie onder de loupe genomen. Het resultaat 
is een lijst van aspecten waarop systematisch 
actie wordt ondernomen en op basis waarvan het 
volledige programma werd uitgewerkt. Het betreft 
de volgende aspecten, die hieronder uitgebreid 
worden aangehaald:

1) Maatschappelijk verantwoorde producten
2) Transport - wagenpark
3) Afval en verpakkingen
4) Energie
5) Opleiding en sensibilisering

Doelstelling 1: Verbeterd aanbod  
maatschappelijk verantwoorde producten

Van	de	ruim	6.000	catalogusproducten	voldoen	er	787	aan	één	(of	
meer)	van	de	internationaal	geaccepteerde	milieukeurmerken	zoals	
Milieukeur, Nordic Swan, Blaue Engel, FSC, EU Ecolabel, Europese 
Bloem, PEFC. Dit komt neer op 13 procent. Er zijn hiernaast in  
totaal ruim 1.200 producten in het catalogusassortiment die één of 
meer	minder	milieubelastende	eigenschap(pen)	bezitten.	Dit	komt	
neer op 21 procent. 

Let hiervoor op de milieusymbolen in onze catalogus en op OLO. 
Van deze producten zijn ook de certificaten en rapporten beschik-
baar. Milieuvriendelijkere producten voldoen aan een of meer van 
de onderstaande criteria:
•	 International	eco-label,	zoals	FSC,	Milieukeur,	Nordic	Swan	en 
 Fair Trade.
•	 Gemaakt	uit	materiaal	dat	minder	schadelijk	is	voor	het	milieu,	 
 zoals PP i.p.v. PVC.
•	 Het	product	bevat	hergebruikte	basismaterialen	die	de	natuurlijke	 
 grondstoffen beschermen, zoals hergebruikte tonercartridges.

Deze producten vertegenwoordigen al 39% van onze verkoop.

De evolutie van ons aanbod maatschappelijk verantwoorde pro-
ducten ten opzichte van het totaal aantal producten vindt u in 
onderstaande grafiek: 

FSC

PEFC

EU flower 

Milieukeur

Nordic Swan

Blaue Engel

Max	 Havelaar	
Fair Trade 

Programma maatschappelijk  
verantwoord ondernemen

Van deze producten is ook een speciale catalogus be-
schikbaar als PDF-bestand; deze is te raadplegen op 
onze website. Surf naar de pagina “Groene producten”. U 
treft hier per product de duurzame eigenschappen aan.  
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Elektrische producten dragen altijd het CE keurmerk. Alle producten 
voldoen	aan	de	EU-richtlijn	betreffende	WEEE	(Directive	on	Waste	
Electrical	and	Electronic	Equipment),	die	handelt	over	hergebruik	
en berging. Alle producten voldoen aan de EU-richtlijn betreffende 
RoHS	(Restriction	on	Hazardous	Substances),	die	het	gebruik	van	
gevaarlijke stoffen controleert. 

Door onze aanwezigheid in 29 landen en bijbehorende inkoop-
kracht zorgen onze productmanagers ervoor dat fabrikanten zich 
bewust zijn van de behoefte in de markt naar duurzame producten. 
Lyreco zorgt er tevens voor dat in haar catalogusassortiment zo 
veel mogelijk producten met officiële certificering aanwezig zijn. 
Ook	 bij	 de	 sourcing	 van	 onze	 huismerkproducten	 (een	 artikel	
dat geen merk van een fabrikant is, maar een in opdracht van 
handelsorganisatie	 Lyreco	 geproduceerd	 artikel)	 streven	wij	 naar	
minder milieubelastende alternatieven. Dit wordt al tijdens de 
productontwikkeling meegenomen bij het definiëren van de juiste 
productspecificaties. 
Binnen het samenstellen van ons assortiment wordt continu 
rekening gehouden met vooral recycleerbaarheid en de juiste 
cradle-to-cradle eigenschappen. Dit biedt onze klanten in zo hoog 
mogelijke mate de mogelijkheid om verbruikte producten te kunnen 
laten recycleren. 
Lyreco ziet het als haar taak om klanten hierin te sensibiliseren. 
Hiervoor beschikt Lyreco over een omnummeringstool waarmee op 
basis van consumpties zeer snel een analyse kan worden gemaakt 
van minder milieubelastende alternatieven. Op basis hiervan wor-
den per artikel mogelijke groene alternatieven geadviseerd. 

In Nederland heeft de Rijksoverheid als ambitie om in 2010 bij 
100% van haar inkopen duurzaamheid mee te nemen, voor provin-
cies, gemeenten en waterschappen is dit 50%.

Lyreco onderschrijft het duurzaamheidsinitiatief Agentschap 
NL (vroeger: SenterNovem) vanaf het prille begin. Lyreco 
stuurt deze criteria zeer direct. 
Via onze productmanagers worden leveranciers gevraagd om reke-
ning te houden met de vereisten die Agentschap NL stelt. Dit geldt 
voor Nederland én wereldwijd. Agentschap NL beperkt zich tot het 
Nederlandse grondgebied, maar het is van belang dat producten 
die wereldwijd worden gevoerd aan Agentschap NL voldoen. Zodra 
in de markt alternatieven voorhanden zijn, garandeert Lyreco dat 
deze voor haar klanten beschikbaar zijn. Lyreco behoort tot de sta-
keholders van Agentschap NL en is daardoor tijdens de formulering 
van criteria al betrokken geweest en zal betrokken zijn bij toekom-
stige ontwikkelingen. 

In België is men volop bezig met het ontwikkelen van duurzame 
productcriteria. Lyreco werkte in 2008 reeds samen met Bond Beter 
Leefmilieu, met de steun van de Vlaamse overheid, in een project 
ter vergroening van het productassortiment. Meer informatie 
over het project en over onze producten is terug te vinden op  
www.milieukoopwijzer.be.

Daarnaast maakt Lyreco sinds 2010 ook deel uit van de stake-
holdersgroep	van	de	POD	(Programmatorische	federale	overheids-
dienst)	Duurzame	ontwikkeling	van	de	federale	overheid,	die	voor	
België de duurzame productcriteria ontwikkelt. Meer informatie 
vindt u op www.gidsvoorduurzameaankopen.be. 

Als milieubewust inkopen uw doelstelling is dan kunnen  
bestellers hiermee rekening houden in hun productkeuze. 

Ook stimuleert Lyreco haar medewerkers om enkel milieuvriende-
lijke producten te bestellen voor de interne consumptie. 
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Doelstelling 2: Vermindering van de totale 
CO2 uitstoot veroorzaakt door ons transport 
en wagenpark.
Hierin maken we een opsplitsing tussen de impact van onze trans-
portvloot en van ons wagenpark. 

Transport: 
In 2009 realiseerden wij een daling van 7% in het dieselverbruik 
van onze transportvloot. Voor 2010 is onze doelstelling een bijko-
mende daling van 3%. 
Aangezien wij in hoge mate distributeur zijn, met vele bestelwa-
gens en bedrijfswagens, is het cruciaal dat we de impact op het 
milieu hiervan beperken. Hoewel wij tot doel hebben de service-
niveaus naar onze klanten te optimaliseren, moeten wij ook de 
impact van de emissies op het milieu beperken. 

Veel aandacht wordt dus besteed aan de vermindering van onze 
impact op de atmosfeer. 

Lyreco is de enige landelijke distributeur van kantoorbenodigdhe-
den die gebruik maakt van een eigen transportvloot en hierdoor 
als enige rechtstreeks invloed heeft op het wagenpark dat voor 
distributie wordt gebruikt. Lyreco heeft daardoor ook qua transport 
een directe invloed op maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
De trucks van Lyreco zijn allen van de categorie Euro V. Trucks 
worden gebruikt voor de distributie van het centrale distributiecen-
trum naar de regionale distributiecentra. 
De bestelwagens van Lyreco zijn allen van de categorie Euro IV. 
Bestelwagens worden gebruikt voor de distributie van de regionale 
distributiecentra naar de klant. 
Ter vermindering van het dieselverbruik wordt gebruik gemaakt van 
bestelwagens met lage uitstoot. Deze bestelwagens worden 

 

uitstekend onderhouden en regelmatig vervangen door verbeterde 
modellen. 
Daarnaast krijgen onze chauffeurs jaarlijks een eco-driving trai-
ning, opdat leveringen plaatsvinden met minimale milieubelasting. 

Het brandstofverbruik van onze chauffeurs wordt systematisch 
gemeten,	en	als	extra	motivatie	wordt	er	een	wedstrijd	gekoppeld	
aan de vermindering van het verbruik.

Daarnaast heeft Lyreco in 2009 in Groot Brittanië het “zero emis-
sion delivery”-project gelanceerd. Er wordt in het centrum van Lon-
den enkel nog gebruik gemaakt van elektrische bestelwagens die 
geen CO2	uitstoten.	In	2010	zal	Lyreco	Benelux	hetzelfde	project	
lanceren.

 De voordelen van dit transport systeem zijn talrijk:
 
	 •	 ‘zero	emission’
	 •	beperking	van	de	CO2-uitstoot 
	 •	geen	geluidsoverlast	
	 •	voertuigen	die	98%	recycleerbaar	zijn
	 •	Ideaal	voor	“multi-drop”	leveringen.
	 •	2	ton	capaciteit	
	 •	Aangezien	de	elektrische	bestelwagen	geen	versnellingen	
  heeft, ondervindt de chauffeur minder stress en is er 
  minder risico op vermoeidheid
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Wagenpark: 
Onze doelstelling voor 2010 is een gemiddelde van 130 gr 
CO2 uitstoot per wagen. Een tweede doelstelling is een verlaging 
van 3% in het verbruik van de bedrijfswagens. 
Het is duidelijk dat ook de vertegenwoordigers op de baan een 
impact hebben op het milieu. Hiervoor werden een aantal concrete 
acties gedefinieerd:
Bij de keuze van bedrijfsvoertuigen houden we rekening met de 
theoretische CO2 uitstoot, waarbij voertuigen met een lage CO2 uit-
stoot onze voorkeur genieten. In Nederland worden enkel wagens 
met A,B of C label geselecteerd. Om de ontwikkelingen op de markt 
op de voet te kunnen volgen, wordt de lijst met bedrijfsvoertuigen 
jaarlijks herzien, en werden er CO2	maxima	gedefinieerd	per	catego-
rie bedrijfswagen. Dit geldt ook voor de voertuigen van de directie, 
die deze doelstelling actief ondersteunt. 
Zo lag onze gemiddelde uitstoot per wagen in 2009 op 138 gr/km, 
onze doelstelling voor 2010 is 130 gr/km. 

Een optimale bandenspanning kan het verbruik tot 7% en de CO2 
uitstoot met 4,6 gr/km verminderen. Daarom namen wij in het 
vlootbeleid op dat wij van iedere vertegenwoordiger verwachten 
dat de bandenspanning minstens 1 maal om de 3 maanden wordt 
gemeten en op punt gesteld. 
Ook het brandstofverbruik van de vertegenwoordigers wordt indivi-
dueel opgevolgd. Indien zij in hun reëel verbruik duidelijk afwijken 
van het normverbruik, ontvangen zij hiervan een melding en wordt 
er van hen verwacht dat zij hun rijstijl aanpassen. Hiertoe ontvan-
gen zij tips over een milieuvriendelijke rijstijl. 
Daarnaast worden eco-driving presentaties gegeven aan de sales 
teams.

Lyreco hanteert een ‘trade down policy’: alle medewerkers die ge-
bruik maken van een bedrijfswagen, hebben de mogelijkheid deze 
in te ruilen voor een model met lagere uitstoot. 

...Er wordt in het centrum van Londen enkel nog gebruik gemaakt van elektrische bestelwagens die geen CO2 uitstoten... 
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Doelstelling 3: Vermindering van interne en 
externe afvalproductie. 

Ook de beperking van afval is een milieuaspect dat prioritair opge-
nomen werd in Lyreco’s milieuprogramma.

Lyreco reduceert haar verpakkingen waar mogelijk en maakt ge-
bruik van minder milieubelastend materiaal. Zo zijn de dozen ge-
schikt voor hergebruik en worden de dozen vervaardigd uit 100% 
kringloopmateriaal. Wij tonen dit aan door middel van het opdruk-
ken van het RESY-kringloopteken. Het adresetiket is van chloorvrij 
papier en de inkt voor de etiketten is loodvrij. 
Om de afvalstroom bij onze klanten te beperken, wordt in het dis-
tributiecentrum gewerkt met geavanceerde apparatuur, die aan het 
begin van de keten bepaalt in welk van de vier formaten dozen de 
artikelen verpakt gaan worden. Vervolgens wordt de doos net boven 
de producten afgesneden waardoor er geen opvulmateriaal gebruikt 
wordt en geen lucht getransporteerd wordt. Hiermee realiseren wij 
een	maximale	laadcapaciteit.	De	dozen	worden	extra	veilig	afgeslo-
ten met een handige scheurstrip.

Lyreco voldoet volledig aan de regelgeving met betrekking 
tot de verantwoordelijkheidsverplichtingen van de producent 
(verpakkingsafval).	 Wij	 delen	 aan	 het	 milieuagentschap	 onze	
berekeningen mee voor wat betreft de herwinning van materialen. 
Lyreco doet een beroep op professionele afvalconsulenten die garant 
staan voor de best practices op het gebied van afvalvermindering 
en hergebruik.

Recycling

Lyreco hergebruikt al meer dan 85% van al het afval dat 
binnenshuis ontstaat. 

Papier, karton en polytheen worden gebundeld en naar 
recyclingfabrieken gestuurd. Verpakkingspallets worden bij onze 
klanten afgehaald en gaan naar onze eigen vervoersafdeling waar 
ze voor hergebruik worden ingezet.
Om efficiënt hergebruik mogelijk te maken, geldt in het 
distributiecentrum een strikte afvalscheidingsprocedure. Dit is 
nodig om contaminatie te voorkomen voorafgaand aan de recycling. 
Bovendien zijn medewerkers als milieumonitoren aangesteld die 
dagelijks de afvalscheiding controleren. 

Gebruikte en/of afgekeurde toners gaan naar een verwerker die ze 
geheel demonteert en goede onderdelen doorlevert voor hergebruik. 
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Doelstelling 4:
Vermindering van ons energieverbruik:  
daling van 5% in het elektriciteitsverbruik 
voor 2010 (berekend in KwH/werkuur)

Ons	 distributiecentrum	 (DC)	 maakt	 gebruik	 van	 100%	 groene	
stroom en onder andere spaarlampen met bewegingsensors. Op die 
manier garanderen wij dat alle energie die wij gebruiken in onze 
kantoren en distributiecentra groen is.
Het DC wordt computergestuurd geregeld, opdat verwarming, 
verlichting en ventilatie efficiënt gebeuren. 

In 2009 stelden wij een verhoging vast in ons elektriciteitsver-
bruik van 16% . Wij lieten daarom een energie audit uitvoeren, 
om verbeterpunten te definiëren. Op basis van deze energie audit 
werd een actieplan uitgewerkt om het energieverbruik verder te 
verminderen. 

Ons distributiecentrum 
maakt gebruik van 100% 
groene stroom
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Doelstelling 5: Opleiding en sensibilisering

Elke nieuwe werknemer krijgt een opleiding over ons milieubeleid. Alle 
belangrijke aspecten komen aan bod, en er worden tips gegeven over 
hoe men binnen de eigen afdeling kan bijdragen tot het beperken van 
de impact op het milieu. 
Het personeel wordt tevens regelmatig gesensibiliseerd door middel 
van milieuadvies of affiches. 

Zo stimuleert Lyreco haar medewerkers bijvoorbeeld om zo min moge-
lijk met de auto naar het werk te komen. 
Zo wordt het openbaar vervoer 100% terugbetaald, en werknemers 
die met de fiets naar het werk komen krijgen een fietstoelage. Sinds 
2008 stelt Lyreco bovendien ook bedrijfsfietsen ter beschikking van de 
werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk komen. 
 

Carpoolende werknemers krijgen een vaste parkeerplaats op de 
verschillende sites van de organisatie. 
Elk jaar wordt een ‘gezondheidsmaand’ georganiseerd, waarbij de 
werknemers	actief	worden	gestimuleerd	om	(meer)	met	de	fiets	naar
het werk te komen.

“Lyreco neemt zijn verantwoordelijkheid voor het mi-
lieu op en demonstreert haar betrokkenheid door het 
actief bevorderen van milieubeleid en –procedures, 
niet alleen in onze eigen organisatie, maar ook naar 
onze leveranciers.”

Wij trachten onze visie uit te dragen naar onze leveranciers, aangezien 
zij hierin ook een verantwoordelijkheid hebben. Wij evalueren regel-
matig alle leveranciers, zowel met betrekking tot hun prestaties als tot 
hun milieusysteem. 
Ook auditeren wij, conform de internationale norm voor Social Ac-
countability SA8000, de arbeidsomstandigheden in productiefacilitei-
ten	van	huismerkproducten	(in	bijvoorbeeld	Azië).	

Naast de huidige brochure, publiceert Lyreco tevens een jaarlijks Sus-
tainable Development Report, waarin de wereldwijde betrokkenheid 
en toewijding betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen 
wordt aangetoond met tal van acties en cijfers. Op de milieupagina 
van onze website kan het rapport desgewenst geraadpleegd worden. 
Het	 is	een	zeer	 informatief	 rapport	(het	 is	een	Engelstalig	rapport,	
wereldwijd	van	toepassing)
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Onze klanten vragen vaak naar een ophaalservice voor 
toner- en inkjetcartridges. Lyreco biedt deze service 
zowel voor zijn klanten als voor interne gebruikers, zo-
dat zoveel mogelijk lege cartridges teruggestuurd wor-
den voor hergebruik, en dit ongeacht of de patronen 
werden aangekocht bij ons of een andere leverancier, 
ongeacht van welk merk ze zijn. 

De verzamelde toner- en inkjetcartridges worden op een 
milieuvriendelijke manier verwerkt. Het enige dat u hiervoor hoeft te 
doen is:

•	 De	 gratis	 ophaaldoos	 toevoegen	 aan	 uw	 bestelling	 van	 
 kantoorbenodigdheden en de ophaaldoos op een centrale plaats  
 opstellen. Hiervoor zijn referenties online beschikbaar,  
 2.008.578 voor toner- en 1.976.166 voor inkjetcartridges.
•	 Uw	collega’s	vragen	hun	lege	cartridges	in	de	dozen	te	deponeren.
•	 Wanneer	de	doos	vol	 is	een	e-mail	 sturen	met	uw	gegevens	zo 
 als naam, klantnummer, ophaaladres, telefoonnummer en het  
 aantal dozen naar cartridges.nl@lyreco.com,
 cartridges.be@lyreco.com of cartridges.lu@lyreco.com. 

Lyreco zorgt vervolgens voor de juiste afhandeling. Dit betekent dat de 
cartridges worden opgehaald door onze eigen chauffeurs en dat dit via 
ons SAP ERP-systeem wordt gekoppeld aan een levering. 
Dit betekent dat er geen aparte rit hoeft te worden gemaakt en ook 
de	impact	op	het	milieu	(CO2	uitstoot)	minimaal	is.	Voor	de	eindge-
bruiker geeft dit ook duidelijkheid wanneer de lege cartridges worden 
opgehaald. De toner- en inkjetcartridges worden op een verantwoorde 
manier gerecycleerd of verwerkt. 

De voordelen:

•	 gratis	inzameldozen;
•	 alle	lege	cartridges	worden	retour	genomen;
•	 bijdrage	aan	het	milieu;
•	 geen	afvalverwerkingkosten.

Voor de inzameling van batterijen adviseert  
Lyreco het volgen van het overheidsprogramma,  
conform de bijbehorende nationale campagne. 

Ons inzamelprogramma voor lege 
patronen is groener dan ooit.
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Naast de verschillende acties in het kader van het 
globaal milieuprogramma, heeft Lyreco de volgende 
initiatieven gedefinieerd:

FSC certificaat:
De FSC certificatie zit, naast het certificaat voor onze producten 
en papier, ook in de pijplijn voor Lyreco als onderneming. Wan-
neer hout- en bosproducten uit een FSC bos vertrekken, zullen de 
producten nog langs verschillende bedrijven passeren voordat ze 
als eindproduct bij een klant terecht komen. Wanneer een bedrijf 
FSC producten dus wil kopen of doorverkopen met behoud van de 
FSC claim, moet het bedrijf een eigen FSC certificaat bezitten. Op 
deze manier heeft de eindklant de garantie dat het werkelijk om 
een FSC product gaat; er is een controle doorheen de handelsketen 
noodzakelijk: de FSC Chain of Custody certificering. 
In 2010 zal Lyreco de eerste onderneming in de kantoorbenodigd-
hedenmarkt zijn die het FSC certificaat ontvangt. Vanzelfsprekend 
levert Lyreco al geruime tijd de nodige papierproducten met FSC 
certificering. 

MVO Projecten in 2010

ISO 26000
Begin 2005 is de International Organization for Standardization 
(ISO)	gestart	met	het	opstellen	van	ISO	26000,	een	wereldwijde	
richtlijn	voor	Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen	(MVO).	De	
publicatie van de definitieve ISO 26000-richtlijn wordt eind 2010 
verwacht. Deze richtlijn zal bedrijven en organisaties helpen om op 
een praktische manier met MVO aan de slag te gaan. 
 
Lyreco blijft ervan overtuigd dat een duurzaamheidspolitiek van 
groot belang is. Daarom heeft de MVO-verantwoordelijke in Bene-
lux	reeds	een	ISO	26000	training	gevolgd,	teneinde	proactief	de	
principes uit de ISO 26000-norm te implementeren binnen Lyreco. 
Het ISO 26000 project is reeds opgenomen in Lyreco’s kwaliteit- en 
milieusysteem.
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Lyreco streeft voortdurend naar het overtreffen van 
verwachtingen, zowel van onze klanten als van onze 
medewerkers en leveranciers. Om gezonde, langdu-
rige en eerbiedige zakenrelaties veilig te stellen, 
staat Lyreco garant voor:

•	 Eerlijkheid
•	 Transparantie
•	 Continuïteit
•	 Stabiliteit
•	 Kwaliteit
•	 Hoge	normen
•	 Milieubewustzijn

Lyreco staat bekend als een “Learning Organisation” waar de 
nadruk heel sterk ligt op het continu uitdagen en ontwikkelen. 
Dankzij dit onderdeel van onze bedrijfscultuur kunnen wij blijven 
voldoen aan de toenemende behoeften van ons klantenportfolio in 
een constant veranderende markt.
Door het trainen en verder ontplooien van onze medewerkers 
kennen wij een werkklimaat waar mensen de wil hebben om 
zich aan te passen aan veranderingen. Daardoor voorkomen 
wij dat we zelfgenoegzaam worden en onze aandacht verslapt. 

De afgelopen vijf jaar is het inkoopbeleid in bedrijven alsmaar 
complexer	en	veeleisender	geworden,	met	een	voortdurende	nadruk	
op besparingen en efficiency en vooral op “meerwaarde”. Lyreco is 
ervan overtuigd dat zij, dankzij haar bedrijfscultuur en ethiek, het 
verschil maakt en een frisse en consequente aanpak kan bieden, 
waarbij echte partnerships worden gerealiseerd die uiteindelijk tot 
voordelen leiden voor alle partijen. 

Lyreco en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ondernemen met zorg 
voor de maatschappelijke effecten ervan in binnen- en buitenland, 
leeft	sterk	in	de	Benelux.	Lyreco	hecht	belang	aan	de	maatschap-
pelijke rol die zij heeft als één van de grote leveranciers van kan-
toorbenodigdheden.

Een aantal belangrijke elementen van het Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen en de bijdrage van Lyreco hieraan zullen wij 
nader belichten:

Consumenten
Onze zakelijke eindgebruikers zijn in het dagelijkse leven natuurlijk 
ook consumenten. Consumenten zijn machtiger en mondiger 
geworden en kunnen bijvoorbeeld leveranciers onder druk zetten 
om producten met lagere prijzen en hogere kwaliteit tegen 
betere voorwaarden te leveren. Hierbij gaat het niet alleen om 
de prijs en kwaliteit van de producten, maar ook om de manier 
waarop ze gemaakt worden. Lyreco doet uitsluitend zaken met 
gerenommeerde A-merk fabrikanten, die op de hoogte zijn van de 
wettelijke kwaliteits- en garantienormen. Naast prijs en Europese 
dekking worden onze leveranciers zeer streng op prestaties 
geselecteerd en gecontroleerd. Dit heeft namelijk grote invloed 
op onze prestaties naar de eindgebruiker. Onze Replenishment-
afdeling	(voorraadbeheer)	bewaakt	de	logistieke	afspraken	met	en	
prestaties van onze leveranciers. 
In de inkoopcontracten van Lyreco zijn bepalingen opgenomen met 
betrekking tot het voorkomen van kinderarbeid en onacceptabele 
arbeidsomstandigheden. Periodiek houdt het Inkoopmanagement 
bij de diverse fabrieken audits.

Werknemers
Een belangrijk thema is het investeren in werknemers door middel 
van sociaal ondernemingsbeleid. Daaronder verstaan we onder 
meer investeringen in scholing en arbeidsomstandigheden. Onze 
medewerkers mogen trainingen, opleidingen en symposia volgen 
in hun vakgebied en worden in staat gesteld producttrainingen 
van diverse fabrikanten te volgen, zodat zij op de hoogte blijven 
van trends en betrokken blijven bij de organisatie. Daarnaast 
zijn er trainingsprogramma’s voor het management, kader en 
medewerkers.

Ethisch beleid



20

Lyreco for Education
In 2008 besloot Lyreco om, in 
lijn met haar bedrijfswaarden, 
de sociale en liefdadigheidsini-
tiatieven te versterken en acties 

van UNICEF te steunen om de scholing van kinderen te ontwik-
kelen in Bangladesh. UNICEF is actief in meer dan 150 landen 
en gebieden om kinderen te helpen overleven en groeien, van de 
jonge kinderjaren tot de adolescentie. Lyreco heeft zich in 2008 
geëngageerd tegenover UNICEF om een groot project te steunen in 
Bangladesh. “Early Learning for Development” wil de toegang tot 
scholen vergemakkelijken voor een miljoen kleine kinderen van drie 
tot vijf jaar. Het project zorgt ervoor dat kinderen zo vroeg moge-
lijk worden opgenomen in het schoolsysteem, zodat ze behoorlijke 
zorg, vaccinatie en voeding krijgen en gelijke kansen hebben om 
verder te studeren en te slagen in het leven. Het project zorgde 
ervoor dat meer dan 8.400 kinderen de toegang tot onderwijs kre-
gen op de leeftijd van 3 jaar, meer dan 100 leerkrachten konden 
opgeleid worden en 50 onderwijsinstellingen konden worden on-
dersteund.

Naar aanleiding van het succes en in lijn met het “Early Learning 
for Development” project, startte Lyreco in 2009, samen met AEA, 
zijn eigen “Lyreco for Education” programma. Doel van dit pro-

gramma is het ondersteunen en ver-
beteren van de onderwijsmogelijk-
heden in ontwikkelingslanden. Elk 
jaar wordt een ander land gekozen 
dat in de kijker wordt gezet.

In 2009 koos Lyreco ervoor om het Phu Luong project in Vietnam 
te steunen. Phu Luong is gelegen in het Thai Nguyen district in 
Vietnam, waar slechts 59% van de kinderen toegang hebben tot 
onderwijs dat meestal in warenhuizen of bij een leerkracht thuis 
wordt verzorgd. Lyreco stelde volgende doelen:

Vernieuwen van scholen
Renovatie van de gebouwen en de uitrusting: sanitaire gedeelte, 
geschikte uitrusting, speelpleinen…

Ontwikkeling van aangepaste onderwijsstructuren:

Leerkrachten opleiden, meubilair voorzien, bij de ouders het 
bewustzijn verhogen omtrent het belang van zorg en voeding, 
school en familie met elkaar in contact brengen.

Naast een investering vanuit Lyreco, worden ook de werknemers 
gemotiveerd om bewust om te gaan met het “Lyreco for Educa-
tion” programma. Zo kunnen zij ervoor kiezen een maandelijkse 
bijdrage te leveren, maar werden er ook tal van inzamelacties 
georganiseerd waaronder bijvoorbeeld een wafelverkoop, dans-
avond, etc.

De resultaten waren overweldigend. Lyreco realiseerde een op-
brengst van ongeveer 150.000 euro waardoor meerdere doelen 
bereikt werden.

•	 4	scholen	werden	gebouwd
•	 Meer	dan	2000	kinderen	werden	geholpen
•	 20	klaslokaaltjes	werden	gerenoveerd	en	
 voorzien van lesmaterialen
•	 Er	kwamen	4	speelplaatsen
•	 90	leerkrachten	werden	opgeleid
•	 …

Duque de Caxias
In 2010 zal het “Lyreco for Education” programma 
zich inzetten voor een project in Brazilië. Dit doen 
we samen met Care onder de projectnaam “Duque 
de	Caxias”.	Duque	de	Caxias	is	een	buitenwijk	van	
Rio de Janeiro waar geweld en drugs dagelijkse re-
aliteit	 zijn.	 Bovendien	 kent	 Duque	 de	 Caxias	 een	
enorm absenteïsme waar het schoolgaande jeugd 
betreft. 

Het is dan ook de bedoeling om met het project kinderen te mo-
tiveren om naar school te gaan en dit in een betere en veiligere 
omgeving.
Concreet willen we 5 verpleegscholen en 5 lagere scholen steunen 
en/of oprichten waarmee we zo’n 3000 kinderen zullen helpen. 
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Ons kwaliteitssysteem
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PDCA: een dagelijks werkmiddel bij lyreco 
De oorsprong de PDCA-methode wordt ook wel de “gedachte van de continue 
kwaliteitsverbetering”of het “wiel van Deming”genoemd, naar W.Edwards DEMING, 
Amerikaans statisticus en filosoof.  
Deze methode laat toe over te gaan tot een verbetering, na te gaan of het verkregen 
resultaat overeenstemt met de verwachting en of het stabiel is, en opnieuw te beginnen. 

Kwaliteitsmanagementsysteem

PLAN (plannen)

• Het probleem   
 identificeren,de   
 doelstelling definiëren

•	De	actuele	situatie		
 meten aan de hand 
 van indicatoren

•	Het	actieplan		 	
	 opstellen	(werken		
 aan de geïdenti-
 ficeerde oorzaken en
	 oplossingen)

DO (uitvoeren)

•	Alle	acties	die
   worden aangegeven  
 in het actieplan   
 toepassen

CHECK (controleren)

•	Nagaan	of	de		 	
 verkregen resultaten  
 overeenstemmen
 met de verwach-
	 tingen	(gedefinieerde
	 doelstellingen)
 
 

ACT (beslissen)

•	Indien	het	initiatief	
 gerealiseerd wordt,  
 actie ondernemen en 
 correctieve maat- 
 regelen treffen om
 tot het gewenste  
 resultaat   
 te komen en zich
 ervan verzekeren dat  
 het verkregen 
 resultaat duurzaam  
 is.

Kwaliteits           
      

   s
ysteem

Verbetering

PLAN          DO

ACT        CHECK

Bij elke cyclus verbetert d
e kwalite

it v
an het

 b
ed

rij
f
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Toepassing van PDca 
bij lyreco

 
DE REFERENTIEPROCEDURES
 
P MNG 302 • Documentsysteem en Directiebeoordeling
P MNG 004 • Preventieve en correctieve maatregelen
P MNG 003 • Interne audits
P MNG 012 • QSE Programma en projecten
G CSO 01. • Klachtenbeheer
G QLT 001  • Onderzoek klanttevredenheid

BINNENKOMENDE GEGEVENS
•	Algemeen	beleid
•	Ontevredenheid
•	Klantenenquêtes
•	Non-conformiteiten
•	Auditverslagen
•	Overzicht	met	indicatoren
•	Waken	over	de	wetgeving
•	Verslagen	van	de	QSE	review
 door de directie

UITGAANDE GEGEVENS
•	Actieplannen
•	Dienstenaanbod
•	Aangepaste	processen	
 en procedures
•	QSE	review	door
 de directie

De PDCA-methode wordt op alle niveaus van de onderneming en voor alle acties toegepast.
Eenvoudige zaken werken meestal ook het beste: wij verbinden ons tot het voortdurend en strikt uitvoeren 
van deze acties.

 LUISTEREN BESLISSEN UITVOEREN METEN

REAGEREN EN STABILISEREN
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Cartografie

De doeltreffendheid van het systeem voor kwaliteitsmanagement 
steunt op het beschrijven, het beheersen en het verbeteren van de 
processen die worden opgedeeld in 3 types.

De besturingsprocessen: hun doel is het definiëren van het 
beleid van de onderneming, de nieuwe oriëntaties, de doelstellin-
gen, het businessplan en de verbeteringsassen.
 

Het managementsysteem  
voor de kwaliteit

DE VOLGORDE VAN DE PROCESSEN WORDT WEERGEGEVEN IN DE TEKENING HIERONDER

Rapportage

Distirbutie centrum

Levering

KLANT KLANT

De operationele processen: zij dragen rechtstreeks bij tot de 
realisatie van de prestatie.
Ze houden tevens rekening met de behoeften, tot aan de levering 
van de prestatie.

De ondersteunende processen: zij leveren de nodige mid-
delen voor de werking van de realisatieprocessen, hun verbetering 
verhoogt de doeltreffendheid van de realisatieprocessen.
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QUALITY MANUAL

Herkenbaarheid

om zo de processen 

beter te
 begrijp

en

Om de interacties

beter te
 begrijp

en

Om de missie beter te

kunnen realiseren

Om de taken in detail te
 

beschrijv
en

Om de bewijzen te bewaren

CARTOGRAFIE

PROCESSEN

PROCEDURESINSTUCTIES EN RICHTLIJNEN
DOCUMENTEN - REGISTRATIE

Documenten-
beheer
De procedure “DOCUMENTENBEHEER”

De documenten  . I MNG 001  . P MNG 002 bevorderen de 
interne communicatie en de interactie.
•	 ze	beschrijven	de	verantwoordelijkheden	op	het	gebied	van			
 aanmaken, veranderen, valideren en goedkeuren
•	 ze	geven	eveneens	een	beschrijving	van	de	modaliteiten	voor		
 de verdeling, de klassering, de archivering en de vernietiging  
	 van	vervallen	(oude)	documenten
•	 ze	steunen	op	een	beheersoftware	voor	de	uitwisseling	van			
 documenten
•	 de	documentatie	over	kwaliteit	is	beschikbaar	voor	alle	mede- 
 werkers 

Quality manual: ze omvat de belangrijkste voorschriften van 
de Algemene Directie betreffende het kwaliteitsmanagement. Ze 
beantwoordt aan de vooropgestelde normeringen en is gebaseerd 
op de elementen van het documentatiesysteem.

Cartografie: het is in de eerste plaats een pedagogisch middel 
om de verschillende processen beter te begrijpen. Deze cartografie 
illustreert dat de werking van de onderneming naar één gemeen-
schappelijk doel streeft: de tevredenheid van onze klanten.

Proces: opeenvolging van activiteiten, uitgevoerd door een geor-
ganiseerd geheel van middelen, waarbij het binnenkomende pro-
duct met een toegevoegde waarde weer buiten gaat.

Procedures: ze beschrijven de organisatie alsook de taken die 
moeten worden volbracht en identificeren de actoren en hun  
verantwoordelijkheden.

Manieren van 
luisteren

Interne en externe audits     P MNG 003
Een team van interne auditeurs voert heel het jaar door evaluatie-
audits uit binnen de hele onderneming. Naast deze audits, ontwik-
kelen ze ook een pedagogische aanpak om de boodschappen van 
de afdeling Kwaliteit-Veiligheid-MVO beter te kunnen verspreiden. 
Eenmaal	per	jaar	valideert	SGS	(ons	extern	organisme	voor	de	cer-
tificatie)	de	omzetting	van	onze	wil	voor	voortdurende	verbetering	
in concrete acties binnen de onderneming.

Klachtenbeheer     G CSO 017
Wij geven er de voorkeur aan dat eventuele klachten van onze
interne	en	externe	klanten	worden	gecommuniceerd.	Onze	eerste	actie	
betreft de onmiddellijke oplossing van de ontevredenheid. Vervolgens 
gaan wij over tot een analyse van de klachten per soort van oorzaak.  
Wij bepalen correctieve acties      P MNG 004, om acties te 
ondernemen op de oorzaken van het slecht functioneren.

Goud: uitstekend
Groen: goed
Rood: redelijk
Zwart: slecht

Interne en externe barometer      G QLT 001

Een representatieve staal van onze klanten wordt geconsulteerd.
Wij bestuderen hun tevredenheidsniveau betreffende ons algemeen 
dienstenaanbod. Uit de analyse van de resultaten komen verbete-
ringsassen voort die door alle diensten worden toegepast. Intern 
ondervragen wij om de 2 jaar onze medewerkers over hoe zij hun 
welzijn ervaren binnen de onderneming.
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De weg van  
uw bestelling

HET OPNEMEN VAN DE BESTELLING
14.30 uur: u geeft uw bestelling door volgens de methode die u 
wenst	(telefoon,	fax,	EDI	of	OLO).	Ze	wordt	behandeld	en	in	real	
time via een computerlink doorgestuurd naar het distributiecen-
trum.

 PROCES INPUT BESTELLING
 
LANCERING PRODUCTIEPLANNING
14.45 uur: de teams die zijn belast met de productieplanning 
versturen uw bestelling zodat ze kan worden voorbereid in functie 
van de vertrekuren van de vrachtwagen. Het informaticasysteem 
zal het aantal en de afmetingen van de pakjes definiëren die nodig 
zijn voor uw bestelling en zal de verschillende documenten voor de 
voorbereiding aanmaken.

 
VOORBEREIDING
15.00 uur: start van de voorbereiding van de bestelling. In 
functie van de inhoud van uw bestelling kan ze worden verstuurd 
naar 3 verschillende diensten:
•	 detail	 (kleine	 artikels	 die	 per	 stuk	 worden	 verkocht,	 
	 bijv.:	schrift,	balpen)
•	 voorverpakt	(artikel	voorbereid	en	geleverd	in	de	verpakking	
	 van	de	fabrikant,	bijv.:	inktpatroon	voor	laserprinter)
•	 volumineus	 (artikels	 die	 zo	 groot	 zijn	 dat	 ze	 niet	met	 onze	 
 automatische transportbanden kunnen worden verwerkt, bijv.:  
	 whiteboard)  

PROCES KLAARMAKEN VAN DE BESTELLING

SORTERING VAN DE PAKJES PER BESTELLING
16.30 uur:
•	 de	pakjes	van	uw	bestelling	worden	door	een	
 sorteermachine automatisch verdeeld in functie van uw regio
•	 uw	pakjes	zullen	samen	met	andere	bestellingen	
 gegroepeerd worden op paletten, met film verpakt
 en vervolgens op vrachtwagens geladen worden.
21.00 uur: einde van het laden – Vertrek van de eerste 
vrachtwagens naar onze regionale distributiecentra

PROCES VERZENDING
 
LEVERING VAN DE PAKJES
2e dag: uw chauffeur hergroepeert de verschillende
pakjes van uw bestelling en controleert het aantal en de staat van 
de pakjes om ze vervolgens te leveren.
Wij beschikken over een geïntegreerde vloot met 200
voertuigen en chauffeurs die allemaal de Lyreco kleuren dragen. 

PROCES LEVERING
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