DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Het is onze morele
plicht om de belangen
te verdedigen van
diegenen die we nooit
zullen ontmoeten…
-Jeffrey D.Sachs, Amerikaanse (ontwikkelings)econoom, hoogleraar en directeur van
het Earth Institute bij de Universiteit van Columbia (New York)

intro
‘Groen is doen’, een catchy oneliner, maar wel één die staat als een huis. Er vloeide over
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap al heel wat inkt, maar het zijn hoofdzakelijk de concrete acties die op het einde van de rit het verschil maken voor mens en planeet.
Dit neemt niet weg dat het als organisatie belangrijk is om op gepaste tijdstippen helder
te communiceren over het afgelegde traject en de daarbij horende doelstellingen. In dit
verslag houden we onze duurzaamheidsstrategie ‘Eco Future’ en de daaruit voortvloeiende acties tegen het licht. ‘Eco Future’ belichaamt ons engagement ten aanzien van
onze maatschappij, planeet en onze stakeholders op lange termijn. Onze ambitie om de
one-stop-shop oplossing te zijn voor al onze klanten gaat hiermee hand in hand. Gezien we
deel uitmaken van een internationale groep ligt onze plaatselijke strategie hiermee ook in
lijn. We maken ons echter hard om in de Benelux lokaal onze duurzame stempel te drukken
door onophoudelijk de groene kaart te trekken. Net zoals de nerven van een blad vertakken
onze duurzame inspanningen zich in het geraamte van onze gehele organisatie. Een effectief duurzaam beleid dient dan ook gedragen te worden door elke schakel. Dit verslag heeft
betrekking op onze duurzame prestaties in 2016, maar werpt ook een licht op de toekomst.
De maatschappelijk verantwoorde koers die we varen toont aan dat zakendoen en aandacht
voor onze omgeving volledig verzoenbaar zijn. Ons schip kent bovendien geen eindbestemming, gezien duurzaamheid altijd een prioriteit zal blijven.

Paul Vieijra
Managing Director Lyreco Benelux

“net zoals de nerven van een
blad vertaKKen onze duurzame
inspanningen zicH in Het
geraamte van onze geHele
organisatie. een eFFectieF
duurzaam beleid dient dan
ooK gedragen te worden
door elKe scHaKel.”
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Scope
van het
VERSLAG
Dit duurzaamheidsverslag werpt een licht op de MVO-initiatieven in onze 4 Benelux vestigingen:
• de administratieve hoofdzetel in Berchem (België)
• de klantendienst in Utrecht (Nederland)
• de vestiging in Luxemburg
• het Benelux distributiecentrum met klantendienst BeLux in Vottem (België)
Hierbij werden tevens de regionale distributiecentra in de Benelux betrokken.
Lyreco is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Al sinds 2005 rapporteren we gestaag over onze initiatieven ter
vermindering van de impact op het milieu. In ons duurzaamheidsverslag tonen we sinds 2011 tweejaarlijks hoe
ondernemerschap hand in hand kan gaan met aandacht voor mens en planeet. Dit duurzaamheidsverslag heeft
betrekking op onze concrete realisaties in 2016.

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

10 DUURZAAMHEIDSVERSLAG

utrecht

Vottem

berchem

luXemburg
DUURZAAMHEIDSVERSLAG 11

Feiten en
cijfers

12 DUURZAAMHEIDSVERSLAG

RESULTATEN
in 2016

-25,2%
co2-UITSTOOT
t.o.v. 2010

31%
VAN DE VERKOCHTE
PRODUCTEN IS
GROEN

100%
klimaatneutraal
transport

10.000 m²

78%

zonnepanelen
goed voor een
jaarlijkse besparing
van 158 ton CO2

van de werknemers
is tevreden over groeien ontwikkelings
mogelijkheden

98,30%

100%

VAN HET AFVAL
WORDT GERECYCLED

LEVERANCIERSAUDITS
IN RISICOLANDEN

Lyreco

Een verhaal dat in 1926 begon…
Lyreco, opgericht in Frankrijk in 1926, is vandaag actief in 42 landen op 4 continenten. Dit maakt van Lyreco de belangrijkste wereldwijde speler voor de distributie van kantoor- en werkplekoplossingen. Onze kernexpertise is een uitgebreid
productaanbod gecombineerd met een uitmuntende service. De strategie en kracht van Lyreco zijn geënt op gemeenschappelijke systemen en procedures waardoor we aan alle nationale en internationale klanten dezelfde excellente service kunnen
garanderen.

400.000 m²

distributiecentra
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4 continenten
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230.000
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leveringen

ISO 9001 en 14001
gecertifieerd

onze
missie
onze
visie
onze
WAARden

‘To simplify life at work’
Met een uitgebreid productassortiment in 17 categorieën wil Lyreco
een antwoord bieden op alle werkplekbehoeften. We willen meer zijn
dan een leverancier met zo veel mogelijk producten. We proberen
vooral mee te denken vanuit de noden van de bedrijven zelf en ons
aanbod aan producten en services hierop af te stemmen.

‘All you need at work: think Lyreco’.
Lyreco wil met haar uitgebreide waaier aan services en diensten een
antwoord bieden op alle praktische werkplekbehoeften. Op deze
manier kunnen we de werking van onze klanten vereenvoudigen en
hun efficiëntie positief stimuleren.

‘Passion, Respect, Excellence & Agility’
Om onze verbintenissen na te komen, steunen wij op 4 waarden,
die de essentie vormen van Lyreco en gedeeld worden door alle
Lyreco-medewerkers. Deze waarden zijn de fundamenten van ons
DNA, ondersteunen onze missieverklaring en de richting van Lyreco.
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een tijdsLijn Van onze
mVo-insPanningen

2010

• FSC Chain of Custody certificatie
• aanpassing verlichtingsysteem distributiecentrum
• eerste eco driving cursus voor chauffeurs

2008

2009

lancering Lyreco for Education

• lancering Lyreco University
• groene energie in distributiecentrum

2006

introductie gezondheidsmaand

2004

ISO 14001 certificatie
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2011

•
•
•
•

lancering eco-website
start meting CO2 voetafdruk
introductie elektrische bestelwagens in Brussel en Utrecht
opstart sociale audits bij leveranciers in risicolanden

2012

• lancering Eco Future duurzaamheidstrategie
• groene energie in hoofdkantoor
• opstart ‘green assessment’ methodologie
volgens ISO 14020
• introductie aangepaste verpakking voor
kleine bestellingen
• introductie e-billing

2014

fase 1 zonnepanelen op distributiecentrum (5000 m2)

2016

2015

• lancering ‘Duurzame klant Award’
• erkenning ‘Mouvement
Luxembourgeois de la Qualité et de
l’Excellence’
• fase 2 zonnepanelen op
distributiecentrum (10,000 m2)
• fase 2 LED verlichting
distributiecentrum

fase 1 LED verlichting distributiecentrum
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Lyreco krijgt Luxemburgse erkenning
Op 18 november 2016 trok een delegatie van Lyreco richting Luxemburg voor een heuse awardshow van MLQE (Mouvement
Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence) waar we met enige fierheid de prijs ‘Mention sur la voie de l’excellence’ in
ontvangst mochten nemen.
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Sinds 2015 is de Luxemburgse tak van Lyreco lid van deze
netwerkorganisatie. Met meer dan 270 leden wil MLQE
bedrijven een platform bieden om kennis uit te wisselen
op het vlak van Management, Kwaliteit en Innovatie. De
uitblinker op dit vlak wordt elk jaar gehuldigd met de prestigieuze Prix Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence
(PLQE). Deze prijs is een nationale aangelegenheid en staat
open voor alle bedrijven en publieke instellingen in Luxemburg met de steun van het Ministerie van Economie en de
Kamer van Koophandel. Lyreco Luxemburg dong in 2016
voor de eerste keer mee naar deze onderscheiding.

Het management van Lyreco stelde onder begeleiding
van de Qualiy, Security & Sustainability manager Benelux
een dossier samen gebaseerd op een zelfevaluatie van
het kwaliteit- en milieusysteem volgens een aantal criteria
waaronder Leiderschap; Strategie; Personeel; Middelen
en Processen, klanten, producten en diensten. Nadien
volgde een praktische toetsing d.m.v. een dagbezoek aan
het Benelux distributiecentrum. Dit gebeurde op basis van
een neutraal proces dat werd begeleid door een onafhankelijke jury. Verschillende managers, maar ook medewerkers
op het terrein werden bevraagd over de inhoud van het
ingediende dossier. Tijdens de tour kregen de juryleden een
inkijk in hoe Lyreco haar hoge kwaliteitseisen in de praktijk
implementeert met respect voor mens en milieu.
“We zijn heel fier op deze prijs, die demonstreert dat ons
kwaliteitsbeleid in lijn ligt met de verwachtingen op de
Luxemburgse markt, en het bevestigt onze stelling We
think globally and act locally. Zowel intern als voor onze
externe stakeholders staat duurzaamheid en transparantie
steevast voorop. Dit continue proces is een heuse uitdaging
die we met vol enthousiasme in elke schakel van ons
bedrijf aangaan.“, aldus Diane Buggenhout – QSS Manager
Benelux.
Lees meer op: www.mlqe.lu en eco.lyreco.com
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Eco Future
Strategie
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Ons duurzame credo met respect
voor mens en milieu
Ook al staat duurzaamheid bij de meeste bedrijven hoog op de agenda, nemen we bij Lyreco onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet vanzelfsprekend. Onze zogenaamde Eco Future strategie belichaamt onze concrete aanpak die ons in
staat moet stellen onze activiteiten duurzaam te handhaven. De leefbaarheid op onze planeet is iets wat ons allen aanbelangt, zonder enige uitzondering. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is voor Lyreco dan ook een cruciaal fundament waarop we onze relaties stoelen.
Binnen ons segment hebben we de ambitie om dé referentie te zijn voor duurzame werkplekoplossingen. Om dit te bewerkstelligen wordt duurzaamheid op elk niveau binnen Lyreco in acht genomen als beslissingsparameter. Concreet gaan we
steeds proactief op zoek naar duurzame (alternatieven voor) producten of diensten. Deze worden op hun beurt prominent
naar voren geschoven bij alle onze klanten via de verschillende kanalen. We betrekken hierbij actief onze stakeholders.
De krijtlijnen voor onze Eco Future strategie werden in 2012 uitgetekend.

Deze duurzaamheidsstrategie vormt
de ecologische rode draad doorheen
al onze activiteiten en steunt op drie
principes:

Milieubescherming

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Economisch succes

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

Onze langetermijnrelaties met
stakeholders versterken en de
nadruk leggen op menselijke
relaties en ontwikkeling.

Duurzame klantrelaties uitbouwen
door het aanbieden van praktische
en efficiënte oplossingen.
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1. Milieuvriendelĳke producten en
diensten ontwikkelen.

2. De uitstoot van broeikasgassen
verminderen.

3. Afval voorkomen en beheren.
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en gezonde werkomgeving
verzekeren.

ontwikkeling van elk individu.

6. Nadruk leggen op het ontwikkelen van de
beste talenten.
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9. Programma’s invoeren om leveranciers
te evalueren op duurzaamheid.

10. Duurzame innovaties ontwikkelen
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basis van duurzaamheid.
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8. Klantrelaties opbouwen op

in producten & diensten.
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stakeholders
Maatschappij

Lokale Overheid

Onderaannemer

Klant
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Onze
stakeholders,
onze partners in
duurzaamheid

Leverancier

Buur

Bij Lyreco nemen we de continue dialoog met al onze stakeholders ter harte. Hierbij trachten we altijd rekening te
houden met ieders verwachtingen zonder onze duurzame
premisse uit het oog te verliezen. Zowel onze leveranciers,
medewerkers als klanten staan in dit proces centraal, maar
we hebben ook aandacht voor andere belanghebbenden.
Onze stakeholders en hun behoeften worden naar best
vermogen opgelijst en in overweging genomen op basis van
hun effectieve betrokkenheid en interesse in onze organisatie. We betrekken hen op regelmatige basis en maken
samen onze duurzame verbintenissen hard.

Partner

Medewerker
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De dialoog met onze stakeholders
neemt diverse vormen aan:
Via ons klanten
magazine Lyrezine.
Er zijn regelmatig informatieen overlegsessies met en voor
onze medewerkers.

Elke twee jaar
voeren wij een
medewerkerstevredenheids
onderzoek uit.

Via een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek krijgen wij feedback
van onze klanten.

In 2016 organiseerden
we voor de eerste keer een
‘Duurzame Klant Award’.
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Jaarlijks organiseren we een sales
conventie voor onze salesmedewerkers, waarbij ook leveranciers
betrokken worden.

Enkele keren per jaar organiseren
wij klantenevents, waarbij we presentaties geven en waar ook leveranciers
betrokken worden.

Via onze toegewijde eco website
eco.lyreco.com.

Wij voeren systematisch
evaluatiegesprekken met onze
medewerkers.

We nemen jaarlijks deel aan een
lokaal vrijwilligersproject.

Door het voeren van intensieve
gesprekken met onze klanten en
leveranciers worden er partnerships
gesloten.

Onze Benelux organisatie
neemt actief deel aan het
Lyreco for Education project.

Meerdere keren per
jaar organiseren wij bedrijfs
bezoeken voor leveranciers en
klanten.
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We zijn een actief lid van
verschillende federaties en
(branche)verenigingen.
v en
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ONZE
PRIORITAIRE
FOCUSPUNTEN
KLANTEN
LEVERANCIERS
MEDEWERKERS
MAATSCHAPPIJ
MILIEU
VEILIGHEID
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FOCuspunt:

Klanten
geen
DuurZaaMHeiDsBeleiD
ZOnDer DuurZaMe
Klantenrelaties
Bĳ het selecteren van producten en ontwikkelen van diensten, staan de klant, de kwaliteit en
duurzaamheid voorop. Zo kunnen wĳ verantwoorde producten en diensten leveren die aansluiten
bĳ de behoeften van de klant en hen een zo kwalitatief mogelĳke service bieden.
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tevreDen Klanten

85

%

Wĳ staan dagelĳks in contact met onze klanten en vinden het belangrĳk om te
weten wat zĳ van ons vinden. Dit vertaalt zich in een onophoudelĳk toetsingsproces
waarbĳ we onze activiteiten waar mogelĳk proberen te optimaliseren. Daarnaast
voeren we jaarlĳks een klanttevredenheidsonderzoek uit. In 2016 kwam uit het
onderzoek naar voren dat onze Belgische klanten een overall tevredenheidsscore gaven van 85,1%, onze Nederlandse klanten een score van 82,4% en
onze Luxemburgse klanten een score van 83%.
Verder gaf dit onderzoek ook aan dat we stappen vooruit hebben gezet op
vlak van reactiesnelheid bĳ eventuele incidenten. Zo was er ten opzichte
van 2015 een duidelĳke verbetering merkbaar in België (+7%) en in
Nederland (+16%), maar niet in Luxemburg (-12%). Na verdere analyse
van de resultaten werd een actieplan opgesteld dat sinds 2016 wordt
uitgerold.
Verder waren de klanten tevreden tot zeer tevreden over onze
logistieke dienstverlening, over het contact met de Lyreco
vertegenwoordigers en de commerciële binnendienst, over
het groene productassortiment alsook over ons duurzaamheidsprogramma.

82
%

%

3
8
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DuurZaMe prODuCten
Met ons uitgebreide assortiment aan ‘groene producten’ trachten we onze klanten te ondersteunen bĳ het
verduurzamen van hun aankoopbeleid.. Bovendien breidt ons duurzaam assortiment elk jaar uit. In 2016 bestond
al meer dan 19,6% van ons standaardaanbod uit groene producten. Deze worden in onze catalogus en op de
webshop aangeduid met een herkenbaar groen boompje. Zo kunnen klanten de milieuvriendelĳke alternatieven makkelĳk terugvinden. Op dit ogenblik is 31% van onze verkochte producten groen en we maken ons
sterk om tegen eind 2017 32% van onze verkoop te laten bestaan uit groene producten.
Om te bepalen wat nu precies een groen product is, ontwikkelden wĳ de ‘Green Products Assessment’
methodologie. Deze methodologie is gebaseerd op de internationale standaard ISO 14020 en werd goedgekeurd door expertisebureau SGS. Een product wordt bĳ ons bestempeld als groen op basis van:
• Gecertiﬁceerde claims: het product beschikt over een internationaal erkend milieucertiﬁcaat zoals EU Ecolabel,
Der Blaue Engel, FSC, enz.
• Zelfverklaarde milieuclaims: de leverancier kan bewĳzen dat het product composteerbaar of afbreekbaar is, ontworpen
is voor ontmanteling, enz.
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KieZen vOOr grOen
Was nOg nOOit ZO MaKKeliJK
Vergroen uw winkelmandje
In ons ruime assortiment aan producten en diensten trachten we het onze klanten zo eenvoudig mogelĳk te maken om voor
duurzame alternatieven te kiezen. Zo kan de klant via onze webshop in één druk op de knop ontdekken welke groene alternatieven er zĳn voor zĳn productselectie. Bĳ afrekening kan de klant zelf beslissen of hĳ kiest voor een groener alternatief .
Customer Environmental Balance
Om onze klanten te helpen bĳ het terugdringen van hun CO2-emissies, ontwierp Lyreco de Customer Environmental Balance
tool. Deze tool helpt de CO2-uitstoot van de bestellingen van onze klanten bĳ Lyreco te verminderen door het bestelgedrag in
kaart te brengen. Vervolgens stelt deze tool een duurzamer alternatief voor door het bestelgedrag te optimaliseren. Zo wordt
voor éénzelfde producthoeveelheid het aantal leveringen gereduceerd en/of wordt de manier van bestellen geoptimaliseerd,
met een verlaagde CO2-voetafdruk als resultaat.
Ophaalprogramma voor inkt- en tonercartridges
Lyreco biedt haar klanten een gratis ophaalservice aan voor toner- en inkjetcartridges. Zo hopen wĳ dat zoveel mogelĳk lege
cartridges teruggestuurd worden voor hergebruik. De ophaling van de cartridges wordt automatisch gekoppeld aan een
levering. Zo moet er geen aparte rit worden gemaakt en is de impact op het milieu minimaal. Lyreco zorgt vervolgens voor een
milieuvriendelĳke verwerking van de cartridges. Ook wordt per opgehaalde doos €1 aan Lyreco for Education geschonken.
Green Customer Visits
Een onderdeel van onze stakeholderdialoog met klanten zĳn de zogenaamde ‘green customer visits’. Sinds 2016 zĳn we
op een gestructureerde manier van start gegaan met deze ‘groene’ klantenbezoeken, waarbĳ de QSS-manager en de
Lyreco vertegenwoordiger proactief bĳ de klant de dialoog aangaan over Maatschappelĳk Verantwoord Ondernemerschap
en wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen. Hierbĳ presenteren we uitvoerig wat ons duurzaamheidsbeleid inhoudt en
welke concrete acties we hieraan koppelen. Verder maken we samen met de klant via de Customer Environmental Balance
tool een simulatie om de milieu-impact van hun bestelgedrag te reduceren. Onze klant kan hierbĳ ook rekenen op concreet
advies over een eventuele switch naar (meer) groene producten.
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DuurZaMe Klant aWarD
De grOene Kers Op De taart
We vinden het belangrĳk om onze klanten te stimuleren om hun aankoopbeleid te
‘vergroenen’. Met onze Duurzame Klant Award willen we onze klanten belonen die deze
verantwoordelĳkheid ter harte nemen. Het ultieme doel bestaat erin de milieu-impact
van de zakelĳke relatie met onze klanten te verminderen door samen te werken aan een
duurzame toekomst. Dit ligt ook in lĳn met onze duurzaamheidsstrategie ‘Eco Future’.
Om in aanmerking te komen voor de Duurzame Klant Award worden onze klanten een jaar lang
gemonitord op 5 criteria. Per kwartaal rapporteren we dan heel transparant hoe de klant scoort
op deze 5 criteria. Op het einde van het jaar worden de inspanningen van de deelnemers
onder de loep genomen en wordt er bepaald wie de Award verdient.

De 5 criteria:

1

De aankoop van groene producten
Lyreco biedt een uitgebreide waaier aan groene producten. Voor de Award wordt gekeken hoeveel
procent van de aangekochte producten milieuvriendelĳk zĳn.

2

De bestelwĳze
Klanten hebben bĳ Lyreco de keuze om op ecologische wĳze hun bestellingen te plaatsen. Via de webshop, app,
en geïntegreerde EDI-oplossing kunnen we papier, inkt en manuele verwerking besparen. Ook wordt rekening
gehouden met PDF-facturatie versus papieren facturatie. Op die manier dragen we mee zorg voor de natuur en
reduceren we drastisch het papierverbruik.

3

Groeperen van bestellingen
Met onze ‘Customer Environmental Balance’ tool wordt het huidige bestelgedrag van onze klant in kaart gebracht.
Samen met een Lyreco vertegenwoordiger gaan we vervolgens op zoek naar een efﬁciënter bestelgedrag. Door
aankopen te groeperen, het aantal producten per bestellingen te verhogen en/of meer online te bestellen,
moedigen we hen aan om de CO2-uitstoot van hun bestellingen fors te verminderen.

4

Retourzendingen tot een minimum beperken
We brengen systematisch het aantal retourzendingen per klant in kaart. Door eenvoudige maatregelen te treffen
kan de klant de uitstoot die gepaard gaat met retourzendingen verminderen.

5

Gebruikmaken van onze ophaalservice
Kiezen voor groen wordt bĳ elke stap van het bestelproces gefaciliteerd. Met onze ophaalservice zamelen we kosteloos gebruikte toners in bĳ onze klanten. Samen met hen zetten we ons hiermee in voor een correct afvalbeheer.

In 2016 schreven 27 klanten zich in voor de eerste editie van deze Award. Begin 2017 waren we bĳzonder verheugd dat we 2
awards konden uitreiken: één voor het bedrĳf met de beste “overall” resultaten en een andere award voor de beste evolutie in
vergelĳking met het begin van het jaar. Deze eerste winnaars waren respectievelĳk Aviapartner en Société Générale Luxemburg. Intussen werd ook het startschot gegeven voor de tweede editie met maar liefst 58 inschrĳvingen.
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Klantengetuigenis

Aviapartner
Enkele jaren geleden vroeg een grote klant aan Aviapartner om deel te nemen aan
een audit rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aviapartner was goed
begonnen met de invoering van haar Go Green milieuprogramma in 2011 en is
ISO 14001 gecertificeerd, maar de matige resultaten van de audit vergrootten het
verlangen om de prestaties te verbeteren en aan de eisen van onze klanten op dit
gebied te voldoen. Daarom zocht Aviapartner een manier om hier verder op in te
gaan en besloot dat People Planet Profit de beste manier was om dit te bereiken. In
de MVO-audit van vorig jaar werd een zilveren niveau bereikt na een bronzen niveau
het jaar ervoor en de ambitie groeide.
Aviapartner was dan ook zeer verheugd om deel te nemen aan de eerste editie van de
Lyreco Duurzame Klant Award.
Voor haar kantoorbenodigdheden selecteerde Aviapartner Lyreco als haar erkende
netwerkleverancier vanwege haar groene aanpak. Aviapartner is ervan overtuigd dat
wat gemeten wordt, wordt gedaan. “Groene producten” introduceren als een van haar
milieu-kpi’s hebben zeker bijgedragen tot het feit dat Aviapartner de Lyreco Duurzame
Klant Award 2016 won. Aviapartner had dit niet kunnen bereiken zonder de opvolging, ondersteuning en aanmoediging van Lyreco. Ook het probleem van het leveren
van hetzelfde milieuvriendelijke papier in elk van de 40 centra van ons netwerk werd
opgelost en heeft op die manier rechtstreeks bijgedragen aan onze groene ambities.
Aviapartner heeft echt het gevoel dat Lyreco volledig recht aandoet aan haar slogan
“To Simplify Life at Work”. We zijn zeer tevreden over de samenwerking, werken samen
aan onze ambitie, lossen op een snelle manier problemen op en werken continu aan
ons duurzaamheidsprogramma. Het is meer dan alleen een leveranciersrelatie.
Een vaste contactpersoon, het interne communicatiesysteem van Lyreco en een
persoonlijke aanpak per land zorgen ervoor dat berichten zeer snel en makkelijk
verspreid worden. Lyreco voorziet ons van een aangepast rapport over het papierverbruik, een van onze belangrijkste milieueffecten en een groot probleem met de
voorgaande leverancier. Op deze manier kan Aviapartner zich concentreren op haar
kernactiviteit.
Benchmarking op duurzaamheid is belangrijk voor ons, en met Lyreco vonden we
de ideale partner om dit te doen. We zijn van mening dat de Lyreco Duurzame Klant
Award 2016 winnen ons een impuls geeft om het duurzaamheidsaspect verder door
te trekken.
Aviapartner Group, met hoofdzetel in Brussel, is een toonaangevende Europese
Ground Handling aanbieder aanwezig op 40 luchthavens in 8 landen en biedt werk
aan ongeveer 8.000 medewerkers. In 2015 heeft de groep 400.000 vluchten afgehandeld voor meer dan 400 luchtvaartmaatschappijen en 70 miljoen passagiers.
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Corporate Quality Manager Aviapartner
Eva Vanallemeersch
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focuspunt:

LeVeranciers
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We deLen dezeLfde
Waarden
Alles wat Lyreco aanbiedt komt van leveranciers die voldoen aan dezelfde hoge eisen die we onszelf opleggen. De manier
waarop we omgaan met onze zakenrelaties heeft dan ook een rechtstreekse invloed op de prestaties van ons bedrĳf. In
dit proces opteren we voor langetermĳnrelaties aangezien deze een stevig fundament vormen waarop we onze gedeelde
waarden kunnen steunen. Die langdurige samenwerking met onze partners is cruciaal voor het behalen van de doelstellingen die we voorop stellen in onze Eco Future strategie.

duurzame Winst
De samenwerking met onze leveranciers is gebaseerd
op een toegewĳd duurzaamheidsprogramma en
systematische evaluaties. Hierbĳ zetten we
vooral in op duurzame innovaties
inzake producten, diensten
miLieuen businessbescHerming
modellen.
etHiscHe
code Voor
Onze leveranciers zĳn een
LeVeranciers
cruciale schakel bĳ het ontwikkelen
Bĳ de selectie van leveranciers
en versterken van onze milieuvriendelĳke
en producten voor onze catalogus, is
producten en diensten.
duurzaamheid een belangrĳk criterium. Lyreco
Daarnaast is het belangrĳk dat
streeft ernaar om leveranciers te kiezen die sterke
leveranciers net als wĳzelf
ethische normen naleven. Daarom werd de ‘ethische
afval maximaal vermĳden
code voor leveranciers’ opgesteld. Dit document bevat alle
en efﬁciënt
ethische principes waarvan we willen dat onze leveranciers
reduceren.
ze naleven alvorens met ons zaken te kunnen doen. Eerlĳkheid,
vertrouwen, respect voor de rechten van het individu, naleving van de
wet en duurzame bedrĳfsvoering vormen de basis van de samenwerking.
Al onze leveranciers moeten deze code tekenen en naleven.
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sociaLe audits,
een toetsing op mensenmaat
In het auditprogramma voor leveranciers wordt 100% van de fabrieken in ontwikkelingslanden die Lyreco-producten vervaardigen geauditeerd op hun sociale en milieuaspecten. Het programma geldt niet alleen voor de eerstelĳns- of rechtstreekse
leveranciers maar ook tweedelĳns- en zelfs derdelĳnsleveranciers van de distributieketen worden ook met dezelfde aanpak
geauditeerd, afhankelĳk van het risiconiveau en de historische betrekkingen met de directe leverancier.
De basisbeginselen van het programma kunnen we als volgt samenvatten:
• Voordat een leverancier in aanmerking komt voor een formele audit, moet het bedrĳf een Lyreco Business Supplier Agreement (BSA) en een Ethische Leverancierscode hebben ondertekend.
• De audit wordt jaarlĳks uitgevoerd.
• De controles focussen op arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, managementsystemen, ethiek en naleving van de wet.
• De audit wordt uitgevoerd door een onafhankelĳk en vooraf goedgekeurde derde auditpartĳ (bĳvoorbeeld SGS, Intertek)
of door Lyrecomedewerkers die een opleiding sociale verantwoordelĳkheid en milieu-aspecten genoten.
• Om te voldoen aan de Lyreco-eisen, mogen uit de voorgaande audit geen grote non-conformiteiten blĳken én moet er voor
kleine non-conformiteiten een continue verbeteringsaanpak aangetoond kunnen worden.
Afhankelĳk van de resultaten van de audit zĳn er 3 mogelĳkheden:
• Optie 1: de fabriek beantwoordt aan de eisen en wordt gevalideerd.
• Optie 2: de fabriek komt op een zwarte lĳst wanneer grote non-conformiteiten werden vastgesteld en er geen effectieve
vooruitgang is.
• Optie 3: de fabriek beantwoordt niet aan de eisen maar toont een sterke wil om te verbeteren. In dat geval zal Lyreco hen
hierbĳ actief ondersteunen.

duurzaamHeid zit Vanbinnen
Ook intern resoneren onze duurzame waarden in een duurzaam inkoopbeleid waarbĳ we onze medewerkers stimuleren
om milieuvriendelĳke producten te bestellen voor interne consumptie. Bovendien is duurzaamheid bĳ de selectie van
onze interne stakeholders een belangrĳk criterium. Voor het groenonderhoud rond ons distributiecentrum werd bĳvoorbeeld gekozen voor een lokaal initiatief dat jongeren met een mentale beperking de kans geeft om zich te ontplooien op de
arbeidsmarkt.
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Lyreco en Van Houtum,
een duurzaam partnership

Iets alledaags zoals de keuze voor je hygiënepapier en toiletinrichting kan een enorme impact
hebben op je duurzame karakter. Satino Black is een toilethygiëneconcept dat een positieve
bijdrage levert aan mens en milieu. De matzwarte dispensers zijn geproduceerd uit oude
dispensers, volledig circulair en Cradle to Cradle (C2C) of simpelweg ‘herbruikbaar’. Ook het
bijhorende toilet- en handdoekpapier is C2C gecertificeerd en dat maakt Satino Black het meest
milieuvriendelijke concept dat je kan kiezen.
Satino Black past in die optiek perfect in het milieuvriendelijke productassortiment van Lyreco.
Om hier effectief een waarde op te kunnen kleven, voert Lyreco jaarlijks de ‘green assessment’
uit op dit specifieke aanbod. Dit is een check om producteigenschappen van een merk te toetsen
aan hun duurzame karakter. Bij deze check baseert Lyreco zich op de ISO 14020 richtlijnen.
Ook het duurzame karakter van de producent is een aspect dat sterk meeweegt bij de leverancierselectie.
Bij Van Houtum, de producent van Satino Black, zit duurzaam ondernemen en circulair
denken in het DNA. Van Houtum houdt al jaren een koploperspositie op MVO-gebied en blijft
innoveren met duurzame productie. “Wij beschouwen oud papier niet als afvalstroom, maar
als grondstof. Al sinds de jaren ’50 produceren wij enkel hygiënepapier met oud papier als
grondstof. Door de toenemende digitalisering wordt het echter steeds lastiger om aan oud
papier te komen. Daarom zijn we gaan zoeken naar alternatieve grondstoffen. We zijn erg trots
dat onze inspanningen en enthousiasme in 2016 tot ontwikkeling van de omnipulper machine
heeft geleid. Een papierpulper die het mogelijk maakt papiervezel te onttrekken uit gebruikte
drankkartons, kartonnen koffiebekers en olifantsgras. Dat biedt weer nieuwe perspectieven op
circulair gebied,” voegt Bas Gehlen, algemeen directeur, toe.
“We gaan meer en meer richting een circulaire economie en we zijn ontzettend trots dat wij daar
nu al een rol in kunnen spelen. Dagelijks zijn we bezig met verbeterprocessen en innoveren.
We blijven onszelf uitdagen. Het zijn soms lange trajecten, met veel ‘trial and error’, maar dat
hoort erbij als je steeds verder wilt komen,” aldus Bas Gehlen.
Een partnership met Van Houtum biedt ook nieuwe perspectieven voor Lyreco. Niet alleen is
het een streven om jaarlijks het milieuvriendelijke productaanbod uit te breiden. Ook Lyreco
wil participeren in de circulaire economie en is ervan overtuigd dat het met de producten van
Van Houtum hierin een mooie rol kan spelen.
Lyreco kiest bewust voor Satino Black. Het duurzame karakter van de producten biedt een
unieke propositie, maar ook de samenwerking met de producent moet een duurzaam partnership zijn.
Van Houtum steekt veel tijd en energie in het vergroten van product- en conceptkennis door
Lyreco vertegenwoordigers te trainen op het gebied van duurzaamheid, Cradle to Cradle en
circulaire economie. Met deze kennis kan het team vol vertrouwen het concept succesvol in de
markt zetten.
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“Wij
beschouwen
oud papier
niet als
afvalstroom,
maar als
grondstof.”
Algemeen Directeur Van Houtum
Bas Gehlen
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focUsPUnt:

meDewerkers
van meDewerkers
tot GeDreven
amBassaDeUrs
De 700 medewerkers van Lyreco Benelux hebben allen toegang tot een waaier aan opleidingsmogelijkheden die hun bestaande talenten verder kunnen ontwikkelen. De bedrevenheid die we
in huis hebben schatten we naar waarde door iedereen de ruimte te bieden om ten alle tijden
intern te solliciteren. Gemotiveerde medewerkers zijn de olie van onze slagkrachtige motor en
daar plukken ook onze andere stakeholders de vruchten van.
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onze waarDen
BePaLen onze koers
Lyreco hecht belang aan een aantal waardenpijlers waarop
alles wat we doen gestoeld is. Ze vormen de leidraad voor onze
werknemers en activiteiten.

Passion: we houden écht van onze klanten. Zonder hen hebben we geen reden van bestaan. In plaats van
in te spelen op hun behoeften, trachten we ze te overtreffen. We zijn dan ook vastbesloten de beste te zijn.
Excellence: in een steeds veranderende markt zijn we er ons van bewust dat details het verschil maken.
We trachten voortdurend om onze positie als marktleider in de praktijk te bestendigen. Het nastreven van
perfectie wordt hierbij nooit uit het oog verloren.
Respect: bij elke stap die we zetten houden we rekening met alle belanghebbenden. Eerlijkheid, openheid
en integriteit vormen de pijlers van ons beleid.
Agility: in een steeds transformerende omgeving zorgen we er steevast voor dat we op scherp staan om te
kunnen anticiperen op alle uitdagingen. Innovatieve ideeën en een gefundeerde visie zijn hierbij primordiaal.

onze etHiscHe coDe,
Daar BeGint Het mee
Bij intrede dienen onze medewerkers in te stemmen met onze ethische
code. Respect voor klanten, leveranciers en collega’s vormen hier het
uitgangspunt. Wij vertrouwen erop dat deze gedragslijnen door al onze
medewerkers wordt uitgedragen.
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LYreco UniversitY:
een interne sPrinGPLank
van formaat
De jacht naar talent staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Bij Lyreco zijn we er ons
echter van bewust dat we ook intern de aandacht moeten vestigen op onontgonnen
talent. Met Lyreco University willen we onze talentvolle medewerkers een vruchtbare
voedingsbodem bieden waarop ze in een mum van tijd hun talenten kunnen laten ﬂoreren.
In de praktijk vertaalt dit zich in een intensief jaarprogramma waarin ze doordrongen
worden van de Lyreco spirit en alle ‘skills’ die hiermee gepaard gaan. Dit leerproces
is bovendien wederzijds. Lyreco grijpt dit opleidingsmoment namelijk ook aan om
de inzichten van de ‘studenten’ te gebruiken om bestaande activiteiten en processen
door te lichten en verder te optimaliseren, want leren is geen éénrichtingsverkeer.
Kortom, Lyreco University moet talentvolle collega’s klaarstomen voor hun verdere
toekomst bij Lyreco.

Daten oP De
werkvLoer is
toeGestaan
Om de communicatie tussen de verschillende
afdelingen te bevorderen, organiseert Lyreco
drie keer per jaar ‘jobdates’. Tijdens zo’n
jobdate loopt een medewerker een dag mee
met een collega van een andere afdeling. Hij
krijgt op die manier inzicht in het takenpakket
en de verantwoordelijkheden van zijn collega.
Zo ontstaat er een beter begrip voor elkaars takenpakket en de factoren waarmee dagelijks rekening
moet worden gehouden. Een jobdate vormt vaak de
basis voor een betere samenwerking tussen collega’s en
afdelingen.
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71%

van de werknemers
is tevreden.

81%
heeft een goede
relatie met zijn
manager.
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79%

vindt het fijn werken
in hun afdeling.

De stem
van onze
medewerkers
in cijfers
Tweejaarlijks peilen we naar de mening van
onze werknemers in verschillende domeinen.
Met onze ‘engagement survey’ houden we ons
beleid kritisch tegen het licht. Het meest recente
onderzoek dateert van midden 2016, waarbij
meer dan 71% van de werknemers algemeen
tevreden bleek.
10% was minder tevreden. De resultaten die
voortvloeiden uit deze bevraging werden
vertrouwelijk verwerkt en vertaald naar
concrete acties, waar mogelijk gedefinieerd per
land en/of afdeling. Om een goede opvolging
en uitwerking van de geplande maatregelen te
garanderen werd er bijkomend ook een ‘Mental
Resiliance’ werkgroep op poten gezet met vertegenwoordigers uit elke afdeling. In het kader
van luisterbereidheid en betrokkenheid is er
alvast een nieuwe ‘engagement survey’ gepland
mid 2017 wat ons in staat zal stellen de vinger
aan de pols te houden.

78%

is tevreden over groeien ontwikkelings
mogelijkheden.

69%
is tevreden over
communicatie.

Wat deden we
met deze info?

MyLyreco 2.0
Lyreco
College

Een nieuw intranetsysteem ter bevordering van de
interne communicatie

Een lokaal opleidingstraject dat
mensen moet klaarstomen voor
een managementsfunctie

Competence
Management

Het ontwikkelen van competenties van medewerkers
met het oog op het behalen van zowel de persoonlijke
als organisatiedoelen.
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LYreco cares
De afgelopen Engagement Survey leerde ons dat we vanuit Lyreco stappen in de goede richting aan het zetten zijn qua
welzijn. Anderzijds toonde de feedback ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering. De tevredenheid van onze medewerkers heeft bij Lyreco steeds hoog op de agenda gestaan. Met initiatieven als de gezondheidsmaand, het intern magazine
Lyr’Echo, de jobdates, de vrijwilligersdagen,… wil Lyreco haar menselijk steentje bijdragen. In de toekomst schakelen we
op dit vlak echter een versnelling hoger. Met Lyreco Cares is een nieuw doorlopend initiatief geboren waaronder we al
onze welzijnsinitiatieven in de toekomst zullen lanceren. We willen hiermee tevens aantonen dat elke werknemer uit elke
schakel van onze organisatie de nodige aandacht verdient. Lyreco Cares betekent niet enkel een uitbreiding van onze interne
welzijnsinitiatieven, maar moet het voor alle medewerkers ook duidelijk maken dat bepaalde initiatieven worden gelanceerd
ter bevordering van het ‘Lyreco-welbehagen’. Concreet zullen we met Lyreco Cares inzetten op volgende pijlers
Mental resilience: In tijden waarin we overspoeld worden met impulsen en mogelijkheden via
diverse kanalen is het van cruciaal belang om ons mentaal te wapenen tegen de uitdagingen die
we dagelijks het hoofd moeten bieden, zowel privé als op de werkvloer.
Stress reduction: Stress sluipt vaak ongewild in ons systeem. Gezonde druk kan geen kwaad,
overmatige stress vormt echter wel een probleem. Zo staat stress aan de grondslag van verschillende lichamelijke kwaaltjes, wat op termijn nefast kan zijn voor je gezondheid. Een aangepaste
manier van werken kan helpen om niet in de ‘stressval’ te trappen.
Physical health: Een gezonde geest staat onlosmakelijk verbonden met een gezond lichaam. Een
job die veel fysieke arbeid inhoudt vergt echter een andere aanpak dan een bureaujob.
Safety @ work: Veiligheid op de werkvloer is een topprioriteit. Ook hier moet er rekening
gehouden worden met de uiteenlopende noden van onze verschillende collega’s.
Heel het bedrijf
Lyreco Cares is een interdepartementale samenwerking gecoördineerd door HR, QSS en Marcom. Met Lyreco Cares willen we
doordacht en effectief omspringen het welzijn van alle Lyreco medewerkers. Tevens willen we met deze nieuwe noemer alle
individuele initiatieven bundelen, nog effectiever communiceren én actie ondernemen.
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GezonDHeiDsmaanD
Lyreco wil dat haar medewerkers zich fysiek en mentaal in hun nopjes voelen op de
werkvloer. In die optiek organiseren we onder meer jaarlijks de gezondheidsmaand. Aan
de hand van tal van workshops en activiteiten zetten we het belang van een gezonde levensstijl in de kijker. We stimuleren tevens de fysieke gezondheid via allerlei acties, zoals een
gratis ontbijt voor wie met de fiets naar kantoor komt, tips rond gezonde voeding, enz. Ook
mentale gezondheid krijgt bij ons de nodige aandacht. Met activiteiten zoals tai chi en workshops
over mentale weerbaarheid trachten we het bewustzijn rond geestelijke gezondheid te verhogen.
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Focuspunt:

maatschappij
geven Zonder iets te
moeten terugKrijgen
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap omvat meer dan het louter inzetten op ‘groen’. Ook het
opnemen van je verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij is van belang. Met volgende
initiatieven tracht Lyreco zijn steentje bij te dragen.
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Lyreco For Education
Recht op onderwijs voor ieder kind
Het Lyreco for Educationprogramma werd opgestart in 2008 en zamelt via
de verschillende vestigingen van de Lyreco groep geld in om kinderen die
opgroeien in armoede toegang te bieden tot onderwijs. Naast de steun vanuit
Lyreco laten we onze werknemers ook vrij om zelf initiatieven te organiseren
en zo bij te dragen aan Lyreco for Education. Dankzij deze acties heeft Lyreco al
steun kunnen bieden aan concrete projecten in Bangladesh, Vietnam, Brazilië
en Togo. In totaal hebben we € 2.105.000 overhandigd aan lokale NGO’s waarmee
meer dan 103.500 kinderen geholpen zijn. In 2015 hebben we samen met de NGO
CARE in Madagascar een 4-jarig project op poten gezet. Deze regio werd in 2012 zwaar
getroffen door de cycloon Giovanna waarbij de scholen grotendeels vernietigd werden.
Het is onze bedoeling om 32 scholen te ondersteunen en 170.000 kinderen uit de streek
van Vatomandry betere toegang tot onderwijs te bieden.

Doelstellingen van het project
•
•
•
•

Heropbouw van 26 cycloonbestendige klaslokalen.
Onderwijskwaliteit verbeteren door leraars op te leiden en scholen in te richten.
Ouders bewust maken van belang van onderwijs en hen maximaal betrekken.
Ramppreventie voor toekomstige cyclonen.

Het is onze ambitie om hiervoor op Group niveau in totaal € 1.000.000 in te zamelen.

“Onze doelstelling is om deze acties levenslang verder te zetten.
Daarvoor werd in elk dorp een lokaal bestuurscomité opgericht van
leraren, dorpshoofden en ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het
eigen onderwijsproject.”
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LevensLoop
Op 8 en 9 oktober 2016 nam Lyreco Benelux deel aan ‘Levensloop’ in Edegem
(Antwerpen). Dit feestelijk evenement staat jaarlijks integraal in het teken
van solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker, waarbij het de
bedoeling is dat 24u lang zo veel mogelijk mensen worden gemobiliseerd. Aan de
hand van een heuse loopwedstrijd wisselen teams zich gedurende 24u af en wordt
er onophoudelijk gelopen en gewandeld. Deze 24u staat symbool voor het gevecht
dat kankerpatiënten en hun families onophoudelijk moeten aangaan.

Doelen
• Financiële ondersteuning bieden voor wetenschappelijk onderzoek.
• Het bewustzijn verhogen rond preventie en een gezonde levensstijl.
• Sociale hulp bieden aan mensen die getroffen worden door kanker en hun naasten.

1
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Klimaatproject met sociale impact
in Oeganda
Om de CO2-uitstoot van onze leveringen te compenseren, steunt Lyreco een klimaatproject in Oeganda. De manier
waarop 95% van de bevolking in Oeganda kookt blijkt in de praktijk heel inefficiënt. Er wordt namelijk veel hout
en houtskool gebruikt wat dan weer leidt tot ontbossing. Bovendien ademen moeders en kinderen veel toxische
gassen in tijdens het kookproces met frequente ademhalingsproblemen en zelfs dodelijke longontstekingen tot
gevolg. Het project dat Lyreco ondersteunt, zorgt ervoor dat de bevolking toegang krijgt tot verbeterde houtoventjes die minder brandhout vereisen en beter zijn voor het leefmilieu. Elke houtoven zorgt voor een reductie van
1,4 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met een heen- en terugvlucht van Brussel naar Washington D.C.

-1,4
ton
CO2 per jaar
per houtoven
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Groenonderhoud
in Vottem
Lyreco wil ook lokale initiatieven ondersteunen en
mensen de kansen geven die ze verdienen. Een voorbeeld
hiervan is onze samenwerking met Village Liégeois.
Deze lokale organisatie biedt mensen met een beperking de kans om hun groene handen uit de mouwen te
steken. Rond ons distributiecentrum in Vottem nemen de
immer enthousiaste medewerkers van Village Liégeois
het groenonderhoud voor hun rekening. Een beperking
wordt op die manier omgezet in een opportuniteit.
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Focuspunt:

Milieu
wij onderneMen
op Groene voet
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Groen is vooral doen
Duurzaam ondernemen zit verweven is onze bedrijfsvoering. Samen met onze klanten slaan we de groene weg in en bouwen
we met gebundelde krachten aan een duurzame wereld. Eén van de pijlers van onze Eco Future strategie (zie pagina 20) is
milieubescherming. Lyreco heeft dit engagement vertaald in 3 concrete verbintenissen:
1. Milieuvriendelijke producten en diensten ontwikkelen.
2. De uitstoot van broeikasgassen verminderen.
3. Afval voorkomen en beheren.
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1. Milieuvriendelijke
producten
en diensten
ontwikkelen
FSC Chain of Custody Certificaat
FSC is een keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft
dat een product afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos. Als
eerste in de branche in de Benelux , beschikt Lyreco sinds 2010 over
het FSC Chain of Custody certificaat. Dit impliceert dat onze klanten
bij Lyreco zeker zijn dat de aangeboden FSC-producten afkomstig
zijn uit een goed beheerd, FSC-gecertificeerd bos. Wij garanderen
dat alle FSC-producten en stromen in het gehele bedrijf traceerbaar en duidelijk herkenbaar zijn. We maken ons bovendien hard
dat de aangeboden producten afkomstig zijn van goedgekeurde
FSC-producenten.

Ophaalprogramma voor toners en cartridges
Bij Lyreco geven we graag het goede voorbeeld. Om ook onze klanten te helpen
bij hun duurzaam beleid, bieden we hen een gratis ophaalservice aan voor
toner- en inktjetcartridges. Zo zorgen wij ervoor dat deze op een milieuvriendelijke manier verzameld en verwerkt worden. De ophaling gebeurt door
onze eigen chauffeurs en wordt via ons SAP ERP-systeem 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. De toner- en inkjetcartridges worden zo op een verantwoorde manier gerecycled en
verwerkt.

Zie ook pagina 34 voor nog meer milieuvriendelijke tools
en producten.
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reductie van de co2-uitstoot
op 5 jaar tijd

-20%
doelstellinG in 2010

-22,8%
resultaat in 2015

-25,2%
resultaat in 2016

62 DUURZAAMHEIDSVERSLAG

2. De uitstoot van broeikasgassen
verminderen
Eco Driving
Naast de investering in een milieuvriendelijk wagenpark zetten we ook in op
trainingen voor onze chauffeurs. Onze zogenaamde Eco Driving cursus heeft als doel
onze chauffeurs technieken aan te reiken die het dieselverbruik moet terugdringen.
Sinds 2016 wordt hun rijstijl met een zogenaamde blackbox ook effectief opgevolgd
en maandelijks geanalyseerd. Wanneer één van onze chauffeurs een hoog dieselverbruik of afwijkend rijgedrag zou vertonen wordt er samen met de manager een
begeleidingsdag ingepland. Indien deze acties niet het beoogde resultaat opleveren,
wordt een herhaling van de Eco Driving cursus ingepland.

Klimaatneutrale leveringen
De klanten van Lyreco ontvangen sinds september 2014 hun goederen volledig
klimaatneutraal. Hoe kan dat? Eerst werd de focus gelegd op reductie: Lyreco investeerde de afgelopen jaren in bestelwagens met Euro V en VI motoren. Op die manier
konden we de CO2-emissies van het transport enorm terugdringen. Daarnaast werden
de transportroutes geoptimaliseerd. De resterende CO2-uitstoot van het transport
wordt via een externe, gespecialiseerde partner - CO2-Logic - volledig gecompenseerd. Zo levert Lyreco elke bestelling klimaatneutraal, zonder meerprijs voor de
klant.

Zonnepanelen
• 1.960 zonnepanelen, wat neerkomt op meer dan 10.000 vierkante meter.
• Deze zonnepanelen genereren evenveel stroom als de jaarlijkse consumptie van
132 gezinnen.
• De zonnepanelen zorgen voor een jaarlijkse besparing van 158 ton CO2.

LED-verlichting
Met een oppervlakte van meer dan 32.000 m2 en ongeveer 5.000 uur aan lichtverbruik per jaar is het belangrijk dat er bewust wordt omgesprongen met het lichtplan
van ons distributiecentrum, mét respect voor onze collega’s die het gros van hun
tijd in ons verlicht depot moeten doorbrengen. In 2015 werd dan ook een heus
verlichtingsplan uitgewerkt dat eind 2016 werd gefinaliseerd. Concreet werden alle
lampen vervangen door uiterst milieuvriendelijke LED-lampen die tevens fors minder
energie verbruiken. Bovendien laat het nieuwe lichtsysteem ons toe om verschillende
verlichtingsniveaus in te stellen, wat voor natuurlijker licht en een aangenamere
werkomgeving zorgt.
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3. aFval voorkoMen en beHeren
Eén van de Eco Future doelstellingen is om minimum 90% van het interne afval te recyclen.
Om efficiënt hergebruik mogelijk te maken, geldt in het distributiecentrum een strikte afvalscheidingsprocedure. Dat is nodig om contaminatie te voorkomen voorafgaand aan de recycling. Bovendien zijn
medewerkers als milieumonitoren aangesteld om dagelijks de afvalscheiding te controleren. Op die
manier slaagden we er in om in 2016 98,30% van het afval van het distributiecentrum te recyclen.

in 2016 werd

98,30%
van Het aFval
in Het
distributiecentruM
GerecYcled.
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Geoptimaliseerde verpakkingen voor
kleine bestellingen

In ons distributiecentrum en tevens ook de centrale
uitvalsbasis voor de gehele Benelux worden onze
orders via een ingenieus systeem verpakt. Zo worden
kartonnen dozen enerzijds op maat versneden
waardoor het verpakkingskarton per klant grondig
wordt ingeperkt. Daarnaast worden zeer kleine
producten in aangepaste enveloppen verpakt wat het
aantal dozen verder ook tot een minimum beperkt. Of
hoe eenvoudige oplossingen een wereld van verschil
kunnen betekenen.

7%

Meer dan
van onze
bestellingen
wordt verpakt in
een enveloppe.

Aantal
enveloppen
gebruikt in
Benelux (2016):

112.800
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FOCUSPUNT:

VEILIGHEID
VEILIGHEID VOOR ALLES
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Velen denken dat veiligheid begint en stopt bij het dragen van
een gordel, het correct tillen van een doos, de aanwezigheid
van brandblusinstallaties, het juiste attest om met een vorkheftruck te rijden… Veiligheid gaat echter veel verder. Het omvat
risicoanalyses, preventie, opvolging, coaching, rapportering en
ook milieubewustzijn, welzijn, respect en arbeidsomstandigheden. Iedereen heeft recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Een veilige en gezonde werkomgeving hoort geen
toevallig resultaat te zijn maar maakt deel uit van een bewust
beleid.
In 2016 heeft Lyreco besloten nog meer in te zetten op veiligheid. Zo is de transportafdeling in oktober van start gegaan
met een veiligheidscomité dat maandelijks bij elkaar komt.
Als onderdeel van het veiligheidsplan werden risicoanalyses
geactualiseerd; in de meetings worden incidenten geanalyseerd
en besproken en gebeurt er een stuk coaching en rapportering.
Op elk regionaal distributiecentrum werd een medewerker
getraind als preventieadviseur en onder begeleiding van de
transport- en projectmanager werd een specifiek trainings- en
bewustmakingstraject opgezet voor alle chauffeurs.
Een belangrijk onderdeel van de bewustmaking is de analyse
van rijstijlincidenten, die gemeten worden via de zogenaamde
blackbox in de bestelwagens. De blackbox geeft aan hoe veilig
de rijstijl is van de bestuurder. Hij doet dit door de snelheid en
rijstijl te meten en daarnaast ook het gebruik van de remmen en
de manier van sturen. Sinds augustus 2016 worden de resultaten
geanalyseerd en opgevolgd met de chauffeurs waar nodig. De
trend van de eerste maanden is positief en wordt besproken in
de veiligheidsmeetings.
Ook in 2017 wordt verder ingezet op veiligheid en wordt er nog
meer focus gelegd op de samenwerking tussen de verschillende
sites.
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Zelfs dit
verslag is
duurzaam…
Ook bij het tot stand komen van dit Duurzaamsheidsverslag hebben we alles in het werk gesteld om het hele
productieproces zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

1. Groen papier
We kozen voor CyclusOffset, dit is een 100% recycled ongestreken, natuurlijk wit offset papier dat geproduceerd wordt
in Frankrijk:
• Bevat 100% gerecyclede vezels.
• Is natuurlijk wit zonder optische witmakers.
• Geproduceerd volgens de allerstrengste milieucertificaten.
• Vrijwel alles wordt hergebruikt in het proces (plastic, metalen en ontinktingsresten).
Voordelen van recycled papier:
• Het verbruikt minder natuurlijke grondstoffen en helpt bij het behoud van houtreserves.
• Het vermindert de accumulatie van afval door aan oud papier nieuw leven te geven.
• Voor het productieproces is minder water en energie nodig en wordt er minder CO2 uitgestoten.
Recycled papier is niet alleen een milieuvriendelijke optie, het
zorgt ook voor werkgelegenheid. Het verzamelen en sorteren van
oud papier:
• Zorgt voor plaatselijke werkgelegenheid.
• Promoot groene en duurzame groei.
• Voegt waarde toe aan de circulaire economie van papier.

Wist u dat de recycling van papier
vijf keer zo veel banen oplevert
dan het afvoeren van afval naar de
afvalverwerking?
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- 310 kg
CO2

- 31.515 liter

- 1.293 kg
afval

Door
CyclusOffset
te kiezen in
plaats van een
niet-gerecycled papier
vermindert de milieuimpact van deze publicatie heel
concreet met*:

- 3.991 kWh

water

- 3.099 km

energie

afgelegd met een
gemiddelde EU
wagen

- 2.101 kg
hout

*Bron: Eco-Calculator Arjowiggins. CO2-voetafdrukgegevens worden gecontroleerd door Labelia conseil in samenwerking met de methodologie Bilan Carbone®. Berekeningen zijn
gebaseerd op een vergelijking tussen recycled papier en papier dat in dezelfde fabriek uit zuivere vezels wordt vervaardigd, en op de nieuwste beschikbare gegevens van de Europese
BREF (papier uit zuivere vezels). Resultaten worden verkregen volgens technische informatie en zijn onderhevig aan wijzigingen.
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2. Een respectvol
drukproces
Deze publicatie werd gedrukt in samenwerking met Bema
Graphics, een Belgisch bedrijf dat kwalitatief grafisch werk
realiseert met respect voor de kwetsbare balans tussen mens
en milieu. Dit doen ze onder meer door uitsluitend te kiezen
voor recycled en FSC-papier en te werken volgens de normen
van ISO 12647 en ISO 14001. Zij zijn tevens in het bezit van een
FSC-certificaat.

De concrete doelstellingen van hun milieubeleid zijn:
•
•
•
•
•
•

De strengste richtlijnen implementeren en naleven.
Zorgvuldig omgaan met grondstoffen.
Energie- en grondstoffenverbruik rationaliseren.
Gevaarlijke stoffen en afval slimmer beheren.
Gebruik van gevaarlijke stoffen reduceren en optimaal beheren.
Transparant communiceren over alle mvo-plannen en –acties.

Inkt

Er wordt gedrukt met Novavit F950 PLUS BIO Inkt, gemaakt met
milieuvriendelijke en hernieuwbare grondstoffen, overeenkomstig
ISO12647-2. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze
inkt volledig vrij is van zware metalen en o.a. geen lood, cadmium
of zilver bevat.
Deze inkt is uitstekend geschikt voor het reduced-alcohol-drukken.
Hierdoor is de hoeveelheid isopropyl-alcohol, nodig als toevoegmiddel in het vochtwater van de offset-pers, verminderd tot 4%
i.p.v. de vroegere 10%, wat een gunstig effect heeft op het milieu.
Alle gebruikte reinigingsmiddelen zijn wateroplosbaar en worden,
volgens strenge voorwaarden, door speciale bedrijven opgehaald
voor recyclage.

Lijm

De gebruikte lijm is volledig vrij van zware metalen.
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3. met Zorg
verpakt
Ook voor de verpakking kozen we voor
dozen van recycled karton om het afval
tot een minimum te beperken.
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Dit duurzaamheidsverslag wordt niet
verzonden met de post of individueel
vervoerd. De Lyreco vertegenwoordiger zal het u bezorgen tijdens een
geplande afspraak of wie wil kan
het ook via de webshop toevoegen
aan een bestelling. Op die manier
vermijden we extra verzendingskosten en beperken we andermaal
de impact op het milieu.
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OFFICE & WORK SOLUTIONS

eco.lyreco.be
www.lyreco.nl
- eco.lyreco.nl

