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Beste lezer,
In het afgelopen najaar bracht Graphius voor het eerst een duurzaam-

heidsverslag uit, met een overzicht van onze activiteiten op onze productiesite in Gent. Om een gevolg te geven aan de vele positieve reac-

ties, presenteren we vandaag trots ons tweede duurzaamheidsverslag,
dat bericht over 2015.

Wereldwijd was 2015 een jaar dat we liefst zo snel mogelijk willen vergeten: de aanslag op Charlie Hebdo, de aardbevingen in Nepal en Chili,

de aanslagen in Parijs op 13 november … Toch is het net in Parijs dat

ook een van de lichtpunten van 2015 te vinden is. In december vond de
2015 United Nations Climate Change Conference plaats, de zogenaamde
“Klimaatconferentie van Parijs”. De COP21 beoogde een universele over-

eenkomst te sluiten om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te

leggen. Dat is absoluut noodzakelijk om de klimaatopwarming te beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Een opdracht

die niet onoverkomelijk is, en tevens een historisch akkoord, want Parijs

werd het eerste wereldwijde klimaatakkoord. Tous ensemble, samen

staan we sterk.

Dat is ook de filosofie van onze groep, een van origine familiebedrijf

dat gegroeid is vanuit het idee dat we samen sterk zijn. Om het hoofd

te kunnen bieden aan diverse economische en maatschappelijke uitdagingen, verfijnden we onze groeistrategie, die vorm kreeg door de

toetreding bij Geers Offset van Sintjoris, New Goff, Druk In De Weer,

De Duurzame Drukker, Deckers Snoeck, Boone-Roosens en Etiglia. Ons
familiebedrijf groeide uit tot een familie van ondernemingen. De naam
van die familie luidt Graphius.

Boone-Roosens en Etiglia blijven produceren op onze afdeling in

Brussel, om in te spelen op de noden van onze klanten in Midden- en
Zuid-België. De productie van de andere deelbedrijven blijft gecentrali-

seerd in Gent. Deze strategie van verspreiding garandeert een continue
groei binnen en buiten onze landsgrenzen.

Om een antwoord te bieden op toekomstige uitdagingen, bevat onze

strategie evenzeer investeringen. In nieuwe samenwerkingsverbanden,
in technieken, in gebouwen en accommodatie, in ons team en in een

veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. Bij elke investering of aankoop houden we rekening met de (potentiële) impact
van onze beslissingen op mensen en op het leefmilieu.
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Graphius streeft naar een steeds duurzamer drukproces. Dit impliceert

een gefaseerde en weloverwogen aanpak waardoor we niet alleen duurzaam groeien, maar ook groeien in duurzaamheid. Het behalen van de

ISO 9001- en ISO 14001-certificaten voor resp. kwaliteitsmanagement en

milieumanagement bewijst dat de ingeslagen weg, die van duurzame

kwaliteit, nu al ingebakken zit in de structurele operationele activiteiten van Graphius.

Via onze duurzaamheidsverslagen, andere communicatiekanalen en

persoonlijke gesprekken zullen we u blijvend informeren over onze

ondernomen stappen. Ik kondig u alvast met plezier aan dat onze sa-

menwerking met maatwerkbedrijf Ryhove in 2016 nog uitgebreid werd
en dat we dankzij de taxshift van de federale regering een opleiding
bieden aan 18 nieuwe medewerkers, i.s.m. VDAB en Grafoc.

Aarzel niet om ons te contacteren met eventuele suggesties of om

feedback te geven op onze duurzame strategie. Uw mening is voor ons
van tel.

Ik wens u veel leesgenot.

Met vriendelijke groet,

Denis Geers
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DUURZAAMHEIDSRAPPORT
EN ORGANISATIEPROFIEL
Op de site in Gent realiseren zes afzonderlijke vennootschappen - Geers

Offset, Sintjoris, New Goff, Druk In De Weer, De Duurzame Drukker en
Deckers Snoeck - hun drukwerk op het moderne productieapparaat met
hoogtechnologische machines.

De medewerkers van Graphius in Gent maken de leveringen klaar voor
klanten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en
de USA.

In 2015 traden twee entiteiten toe tot de groep, namelijk Boone-Roosens
en Etiglia uit Brussel. Zij blijven produceren in Brussel.

In een vooruitblik naar 2016 kunnen we al verwijzen naar de strategische alliantie met Flyer.be. Sinds 1 maart 2016 werken de grootste
online en de grootste offline drukkerij van België structureel samen.

Graphius Group heeft een ruim productaanbod, maar is gespecialiseerd

in het drukken van boeken, catalogi en magazines. Door de samenwerking met Flyer.be zal het segment “commercieel drukwerk” substantieel uitgebreid worden.

AFBAKENING VAN HET VERSLAG

In dit tweede duurzaamheidsverslag rapporteren we over ons maat-

schappelijk verantwoord ondernemen op de productiesite van Gent en
de zes bedrijven die daar hun drukwerk produceren. Boone-Roosens en
Etiglia, de twee ondernemingen in de Graphius Group met hun productie in Brussel, vallen buiten de scope van dit duurzaamheidsverslag.

Graphius is ontstaan uit het

samengaan van oorspronkelijk zes ondernemingen. De

laatste jaren zette het in op
het uitbreiden van de pro-

ductiecapaciteit door het sa-

menbrengen van verschillende grafische bedrijven. Deze
ondernemingen behouden

hun commerciële eigenheid,
maar communiceren sinds

mei 2016 op een eenvormige
manier.
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MISSIE: Graphius

wil …

Toonaangevende
producent van
drukwerk zijn

MISSIE: Graphius wil …
Investeren in innovatie voor

antwoorden op vragen van klanten,
van nu en van morgen

MISSIE: Graphi

us wil …

Maatschappelij

k verantwoord,
respectvol en ee
rlijk werken

MISSIE: Graphius

MISSIE: Graphius wil …

wil …

zorg
Betrokken en met
milieu
voor mensen en
ondernemen

met
Een gezond familiebedrijf
duurzame toekomst blijven

Samengevat:
de nieuwste technieken inzetten op
een steeds duurzamer Productieproces
voor mensen en leefmilieu.
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Geers Offset nv, Drukkerij Sintjoris bvba, New Goff nv, Druk In De Weer bvba,

De Duurzame Drukker bvba en Deckers Snoeck nv zijn 100% eigendom van
Dpg bvba. De ondernemingen realiseren samen een geconsolideerde omzet
van € 46 mio.

De familiale aandeelhouders van Graphius en het directiecomité, bestaande

uit de bedrijfsleiders van de diverse bedrijven, vergaderen op regelmatige
tijdstippen. Zij volgen de stand van zaken en evoluties nauwkeurig op.

Graphius Group breidde de laatste jaren uit door toetredingen. Voor alle

aspecten van de bedrijfsvoering - van het aansturen van alle medewerkers

tot het opvolgen van de leveringen - was dit een uitdagend transitieproces.

De zes ondernemingen op de site van Gent hanteren sinds 2014 een uniforme methodiek voor dataverzameling en -analyse. Het is niet mogelijk om

gegevens van voor 2014 met elkaar te vergelijken. De cijfers in dit duurzaamheidsrapport verwijzen naar de periode 1/1/2015 t.e.m. 31/12/2015 en/of de
vergelijking met 2014.

We rapporteren volgens de GRI 4-richtlijnen - niveau Core en dit over de voorbije jaren 2013 tot 2015. Helemaal

achteraan in dit duurzaamheidsverslag hebben we de

GRI-tabel opgenomen met verwijzingen naar de betref-

fende pagina(‘s) voor de GRI-disclosures en GRI-prestatie-

indicatoren.

Op basis van een materialiteitsoefening bepaalden we welke

aspecten binnen de organisatie voor ons materieel zijn en waar-

over we zouden rapporteren in ons duurzaamheidsverslag. Belangrijke facetten voor dit verslag zijn bijvoorbeeld onze medewerkers, papier en ink-

ten, energie en water. Buiten onze organisatie zijn transport en logistiek,
de grafische sector en de arbeidsmarkt aspecten die we zullen bespreken.

We brachten het eerste duurzaamheidsverslag uit op 27 november 2015. Met
dit tweede duurzaamheidsverslag bevestigen we ons engagement. We zullen jaarlijks een duurzaamheidsverslag publiceren. Vanaf dit jaar zullen we
dit doen in het voorjaar.

Onze duurzaamheidsverslagen zullen voorlopig niet extern geverifieerd wor-

den. Een aantal zaken die opgenomen werden in de ISO 9001- en 14001-certificaten, worden via die weg intern en extern goed opgevolgd. De return on
investment is voorlopig te beperkt bij “externe assurance”.
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ONS GESCHIEDENISBOEK
Graphius kent een rijke geschiedenis. Al 88

jaar is de drukkerij verbonden met Oostakker

en Gent. Als familiebedrijf groeide de drukke-

- Geers Offset is FSC-gecertificeerd.
- Om het hoofd te bieden aan diverse economische en
maatschappelijke uitdagingen, krijgen plannen vorm om de sterke
punten van verschillende drukkerijen te combineren. Die strategie
mondt uit in Graphius.

rij uit tot een innovatieve KMO die ambitieuze

toekomstplannen combineert met de waarden
en kracht van een familiale onderneming.

GRAPHIUS
2008

De wereldwijde bankencrisis
breekt uit. De grafische sector
krijgt het zwaar, maar Geers
Offset houdt stand en de
toekomstplannen krijgen vorm.

2007

1999

De CP-groep valt. Luc Vermeire
richt samen met zijn trouwste
medewerkers New Goff op.

1992

Drukkerij Sintjoris
verhuist naar
Merendree.

1984

Marc Vandepitte neemt de
drukkerij van de gebroeders
Roger & Firmin De Keuckeleire
in Sint-Denijs-Westrem over.

Goff sluit aan bij de
Continental Printing
Groep.

NEW GOFF

1928

New Goff besluit toe te
treden tot Graphius.

1995

SINTJORIS

GEERS OFFSET

2000

André Geers, de grootvader
van Denis en Philippe Geers,
richt als koster Drukkerij/
uitgeverij A. Geers op.

Sintjoris verhuist naar de
productiesite van Geers Offset
om zich aan te sluiten bij
Graphius.

Sintjoris bouwt een extra
productiehal en introduceert
een 8-kleurenpers, een
plooimachine en een
nietstraat.

Denis Geers stapt in de zaak
en even later ook zijn broer
Philippe Geers. Geers Offset
gaat internationaal.

1977

2010

2003

Geers Offset lanceert
Picturebook, het aanbod
voor gepersonaliseerde
fotogeschenken, gericht
op de eindconsument.

Emiel Geers neemt samen met
zijn echtgenote Micheline de
zaak van zijn vader over.

2009

1976

Luc Vermeire richt GOFF
(Gentse OFFsetdrukkerij) op.

- Graphius wordt lid van The Shift.
- Het eerste duurzaamheidsverslag (over 2014) is de
voorloper van het exemplaar dat u in uw handen houdt.

- Stad Gent en Emaze houden een energieaudit.
- Graphius wordt lid van IMPRIM’VERT in Frankrijk.

- Graphius wordt lid van Kauri.
- Graphius overlegt met Climate Partner over de
berekening van de CO2-voetafdruk (o.b.v. onvolledige
gegevens voor de hele groep). Klanten kunnen
kiezen voor CO2-neutraal drukken.

2013

Om de groene expertise uit te
dragen naar een groter geheel,
treedt Druk In De Weer toe tot
Graphius.

De knowhow en ervaring met
MVO wordt voortaan ingezet
voor Graphius.

Een groep geëngageerde
personen met groene
ideologieën richt Druk In
De Weer op, dat focust op
milieuverantwoord drukwerk.

De groep Deckers Snoeck maakt de
omgekeerde beweging en verhuist
richting Gent om zich bij Graphius
te voegen.

2015

Boone-Roosens en Etiglia
sluiten zich aan bij Graphius.

2013

Boone-Roosens begint
met het drukken van
labels en etiketten.

2011

De Duurzame Drukker wint
de Award for Best Belgian
Sustainability Report.

2005

2009

- Drukkerij Ignace Wils deponeert de
merknaam ‘De Duurzame Drukker’.
- De Duurzame Drukker is de
allereerste drukkerij en KMO in België
met een duurzaamheidsverslag.

2007

Halina Bletek, de echtgenote
van Ignace Wils, komt het team
versterken.

1999

Ignace Wils neemt de drukkerij (met
de naam van zijn grootvader) over van
zijn ouders.

1898

Drukkerij Ignace Wils wordt opgericht.

2012

Luc Roesems neemt het bedrijf over en
zorgt meteen voor nieuwe impulsen.

De drukkerij uit Verrebroek neemt
de Gentse drukkerij Snoeck-Ducaju
over en verhuist naar Zwijndrecht.

1989

Joris, Ewald en Paul Deckers nemen
de zaak over van hun vader.

1942

Deckers Druk begint onder
volle bezetting.

1995

Boone-Roosens verhuist naar een
nieuwbouw in de industriezone
op de grens tussen Lot en
Ruisbroek.

1918

Petrus Roosens start, nog tijdens
WO I, zijn eenmansbedrijfje onder
de kerktoren van Ruisbroek.

ETIGLIA

1982

2015

BOONEROOSENS

DRUK IN DE WEER

1985

Druk In De weer wordt een
coöperatief bedrijf. Het wordt
een drukkerij voor, maar ook
van de klanten.

2013

DECKERS SNOECK

1997

Druk In De Weer verhuist naar
de Forelstraat en voert een
aantal vernieuwingen door.

DE DUURZAME DRUKKER

2012
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EN DE TOEKOMST?
GRAPHIUS GROUP IS AMBITIEUS. WE WILLEN EEN TOONAANGEVEND BEDRIJF
IN DE GRAFISCHE SECTOR BLIJVEN EN STREVEN NAAR EEN DUURZAME GROEI
EN NAAR GROEI IN DUURZAAMHEID.

GROEI IN DUURZAAMHEID

In de grafische sector staan marges sterk onder druk. Onze dromen en wensen voor duurzaamheid moeten we gefaseerd realiseren om de financiële gezondheid van het bedrijf
niet te bedreigen. Sommige aanpassingen vragen investeringen in nieuwe technologie.

Experimenteren is niet altijd mogelijk, net omwille van de permanente druk op de winstmarges. We blijven voortdurend streven naar een duurzamer drukproces, voor mens en
leefmilieu.

In 2015 werkte een team van medewerkers van de Graphius Group aan de voorbereiding

van de audit die in 2016 zou plaatsvinden, met als doel het behalen van het ISO 9001- en

ISO 14001-certificaat. Met ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem) bevestigt Graphius aan haar nationale en internationale klanten

dat ze hen ondersteunen met een sterke service en drukwerk van topkwaliteit afleveren
en hierbij rekening houden met verschillende aspecten van duurzaam ondernemen. We

zijn trots te kunnen melden dat we sinds begin 2016 ISO 9001- en ISO 14001-gecertificeerd
zijn.

DUURZAAM GROEIEN

Als familiezaak evolueerde Graphius naar een familie van grafische ondernemingen. In de

toekomst kan de familie blijven groeien door toetredingen van andere bedrijven, als ze in
synergie zijn met de visie van de aandeelhouders.

De groep kan groeien door toetredingen, maar ook samenwerkingen met andere partners

kunnen de positie van Graphius versterken. Op 1 maart 2016 bundelen de grootste offline

drukkerij en de grootste online drukkerij van België de krachten. Graphius en Flyer.be
werken structureel samen, wat voor beide ondernemingen een meerwaarde genereert.
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ONZE CATALOGUS

Graphius is een grafisch bedrijf met als kernactiviteit de productie van drukwerk. We

zijn gespecialiseerd in het drukken van boeken, catalogi en magazines. Van onze om-

zet realiseren we 55% in de productgroep magazines en catalogi, 35% met het drukken
van boeken en 10% met commercieel drukwerk. We werken voornamelijk B2B, maar
ook gelegenheidsdrukwerk van particuliere klanten drukken we en werken we af met
evenveel zorg.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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Persoonlijke aanpak

Kwaliteitscontrole

55% magazines en catalogi
35% boeken

10% commercieel
drukwerk

Brede waaier aan opdrachten

kunnen in eigen huis gedrukt en
afgewerkt worden

Verzending mogelijk

Graphius is een innovatieve KMO die investeert in de

best beschikbare technieken, als ze ook voldoen aan
de normen voor het werken met onze schaalgrootte. We hebben 64 Heidelberg-druktorens en een ge-

integreerde boekbinderij. De samenstelling van ons

machinepark laat ons toe om een brede waaier aan
opdrachten in eigen huis te drukken en af te werken.

We kunnen de kwaliteit gedurende het hele proces
nauwkeurig bewaken. Omdat we opdrachten kunnen
combineren, kunnen we efficiënter werken en gaat er

minder energie verloren. Een bijkomend voordeel van
onze setting, is dat het drukwerk eerder uitzonderlijk

extern afgewerkt wordt. Dit heeft een positieve impact op onze logistiek en onze CO2-voetadruk.
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ONZE STAKEHOLDERS
We kregen van onze belanghebbenden positieve reacties op het eerIn 2015 hebben we meer en

ste duurzaamheidsverslag. Zij zijn benieuwd naar het vervolg. Met dit

onze stakeholders. Het eerste

tentiële partners een update. Dit duurzaamheidsrapport verschijnt in

Graphius en de regelmatige

te bieden om het te lezen. Ter voorbereiding van dit rapport hebben we

daar twee voorbeelden van.

communiceren.

intenser gecommuniceerd met

tweede duurzaamheidsverslag geven we aan onze stakeholders en po-

duurzaamheidsverslag van

het Nederlands, Frans en Engels om alle stakeholders de mogelijkheid

posts op sociale media zijn

onze stakeholders in kaart gebracht én de manier waarop we met hen

LEVERANCIERS

Graphius magazine (2x/jaar), website, social
media, duurzaamheidsverslag (jaarlijks), beurzen

Graphius_logo2015_schuin.pdf

1

19/11/15

15:01

KLANTEN

Graphius magazine (2x/jaar), website,
social media, duurzaamheidsverslag
(jaarlijks), bedrijfsbezoeken, beurzen

SAMENLEVING, SCHOLEN

Graphius magazine (2x/jaar), website, social
media, duurzaamheidsverslag (jaarlijks),
occasionele bedrijfsbezoeken

AANDEELHOUDERS
familiale vergaderingen

CONCULLEGA’S
MEDEWERKERS

intranet, ad valvas, schermen in refter,
rechtstreekse mailing, website, social
media, duurzaamheidsverslag (jaarlijks),
Graphius magazine (2x/jaar)

ervaringsuitwisseling via persoonlijke
contacten en sectororganisaties,
duurzaamheidsverslag (jaarlijks)

BUURT

Graphius magazine (2x/jaar), website, social
media, occasionele bedrijfsbezoeken,
duurzaamheidsverslag (jaarlijks)
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• Generiek communiceren we naar onze (potentiële)
stakeholders met informatie op de website en in het

Graphius magazine, in ons duurzaamheidsverslag en
op de social media.

• De productiesite in Gent is het hart van onze onderne-

ming waar meer dan 200 medewerkers samenwerken
om opdrachten van klanten in binnen- en buitenland

te realiseren. We hebben voor onze interne stakehol-

organiseren, voor de publicatie van ons duurzaamheidsverslag over 2015. Desalniettemin zullen we dit overleg

met onze belanghebbenden zeker nog inplannen in 2016
en er feedback over geven in ons duurzaamheidsrapport
over 2016. We vinden het immers belangrijk dat we de vin-

ger aan de pols houden en aan de slag gaan met de visie
van onze stakeholders over hoe Graphius kan groeien in
duurzaam ondernemen.

ders nog specifieke communicatiekanalen, waarmee
we hen persoonlijk en/of in groep kunnen bereiken.

• Onze klanten zijn onze partners. Hun vertrouwen moeten we elke dag opnieuw verdienen. Dankzij regelmatig overleg met onze klanten én een nauwkeurige op-

volging door onze collega’s, leveren we ons drukwerk
aan overwegend erg tevreden klanten.

• De samenleving in het algemeen informeren we via

onze generieke communicatiemiddelen. Voor scholen

en “de buurt” gaan we een stapje verder. Occasioneel

kunnen de buurtbewoners op bezoek komen. Graphius staat open voor vragen van scholen. Leerlingen en

studenten kunnen kennismaken met een innovatieve
KMO in een boeiende sector. Met deze bezoeken spij-

Graphius is lid van The Shift, het Belgische multistakeholderplatform waarbinnen organisaties,
ondernemingen, zelfstandige ondernemers …
zich laten inspireren en zich engageren in het

transitieproces naar een meer duurzame samenleving en economie. The Shift is een nieuwe

organisatie die ontstond uit de fusie van Kauri
en Business and Society. Via dit stakeholderplat-

form engageren we ons actief om mee te wer-

ken aan de Sustainable Development Goals van

de Verenigde Naties, die in september 2015 bekendgemaakt werden. Lijkt dit ook iets voor uw

organisatie of onderneming? Surf dan voor meer
informatie naar www.theshift.be.

keren we aan de negatieve perceptie die heerst over
de grafische sector. De zorg voor mensen, milieu en

materiaal is van groot belang. Het bezoek van leerlin-

gen en studenten opent voor ons bovendien deuren
in de zoektocht naar potentiële nieuwe medewerkers.

In Frankrijk maakt Graphius deel uit van het ini-

toch wel erg belangrijk.

netwerk www.imprimvert.fr zijn zich bewust van

Gegeven het feit dat de sector sterk vergrijst, is dit

tiatief IMPRIM’VERT. De ondernemingen in dit

de impact van hun activiteit op het leefmilieu en

Net zoals bij het eerste duurzaamheidsverslag hebben we

werken voortdurend aan acties om deze effecten

aan klanten die een bijzondere interesse hebben in duur-

onze overtuiging om voortdurend te streven naar

back hebben we de tekst aangepast en verfijnd.

heden die we hebben.

de draftversie van dit duurzaamheidsverslag voorgelegd

te verkleinen. Voor de Franse markt bevestigt dit

zaam ondernemen. Op basis van hun waardevolle feed-

een duurzamer drukproces, binnen de mogelijk-

In het duurzaamheidsverslag over 2014 meldden we dat
we in 2016 een stakeholderoverleg zouden organiseren in

kader van het duurzaamheidsverslag over 2015. We hebben de planning voor het publiceren van ons duurzaamheidsverslag moeten aanpassen, omwille van de timing

van andere projecten. We brengen het verslag ruim een
maand eerder uit dan aanvankelijk voorzien was. Het

ontbrak ons aan tijd om deze stakeholdermeeting nog te

15
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MENSEN

Graphius blijft duurzaam groeien. In ons eerste duurzaamheidsverslag lichtten we al
de indrukwekkende puzzel toe die we gelegd hebben. Door de acquisities en het samenbrengen van de bedrijven op één site in Gent, ontstond een nieuw team. Tegelij-

kertijd breidden we het bedrijfsgebouw uit en investeerden we in nieuwe technologie.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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was er sprake van 213 medewerkers, maar daarin telden
De combinatie van zoveel veranderingen tege-

we de medewerkers met een tijdelijk statuut eveneens

is een gekend psychologisch fenomeen dat

heidsverslag voortaan eenduidig te communiceren over

lijkertijd was niet altijd vanzelfsprekend. Het

mee. We hebben ervoor gekozen om in het duurzaam-

slechts een kleine minderheid van de men-

cijfers m.b.t. werknemers met vaste contracten.

mensen geeft het echter onrust voor het

Met meer dan 200 mensen die feitelijk samenwerken op

sen van verandering houdt. Voor de meeste

de site in Gent, is Graphius een toonaangevende speler in

onbekende.

de grafische sector.

Binnen een relatief korte termijn leerden de medewerkers samenwerken in hun nieuwe omgeving, mét nieuwe
collega’s. Ze namen voor een stuk afscheid van de vertrouwde bedrijfsculturen en de hen kenmerkende sferen.
Van hun spreekwoordelijke gezinscontext, gingen ze samenleven in een grote familiale context. Iedereen zocht
en vond zijn of haar plekje in dit nieuwe verhaal, ook al
was het niet altijd gemakkelijk.

vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Ze
worden correct ingeschaald bij het bepalen van het loonpakket. Vanzelfsprekend maken we hiervoor tussen mannen en vrouwen met dezelfde functies geen onderscheid.
Buitenstaanders kunnen zich moeilijk voorstellen hoe de
verhoudingen van verschillende afdelingen in een grafisch productiebedrijf liggen. Met de onderstaande teke-

Intussen mogen we regelmatig nieuwe gezichten verwelkomen. Daar zijn we trots op. Graphius biedt tewerkstelling aan een 200-tal mensen. Gemiddeld zijn er bovendien
ook nog 10 medewerkers via uitzendarbeid aan het werk
en krijgen een viertal stagiairs een bad in een bloeiende
KMO in de grafische sector.

ning tonen we de soorten afdelingen die aanwezig zijn op
onze site in Gent en brengen we deze teams grafisch in
beeld. Op basis van deze tekening wordt het ook duidelijk
dat drukken een erg belangrijk aspect is, maar dat er in
verhouding een groot team nodig is om het drukwerk af
te werken tot boeken, magazines, flyers …
Bij Graphius is er vertegenwoordiging van de medewer-

ONZE MEDEWERKERS
Voor 2015 registreerden we dat per 31 december 189 mensen op de loonlijst van Graphius stonden. In 2014 waren
dit 196 medewerkers. In het duurzaamheidsverslag 2014

MEDEWERKERS PER AFDELING

Alle medewerkers die op de loonlijst van Graphius staan,

kers in formele overlegmomenten. De operationele teams
overleggen regelmatig. We hebben de timing tussen het
stellen van vragen, het nemen van beslissingen en het
communiceren daarover nog niet in kaart gebracht.

41,3% - Afwerking
4,2% - Logistiek
6,1% - Ondersteunende diensten

22,5% - Drukken

6,6% - Leidinggevenden
4,7% - Commercieel

8,5% - Drukwerkvoorbereiding

6,1% - Prepress
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We wilden graag onderzoeken hoe de tewerkstelling bij

Graphius zich verhoudt tot deze van “de sector”. We gin-

gen op zoek naar informatie bij de Vlaamse Overheid en
hebben geen recenter bronmateriaal gevonden dan de
Sectorfoto die door het Departement Werk en Sociale

Economie opgesteld werd in 2012. De vergelijking is dus
indicatief.

Toch waren we verrast toen we vorig jaar bij het schrij-

ven van het eerste duurzaamheidsverslag deze oefening

maakten. De grafische sector kenmerkt zich al als “verzilverend” in plaats van “vergrijzend”, maar bij Graphius is
dit nog meer uitgesproken het geval.

Dit leerde ons wel dat we (nog) meer aandacht moeten besteden aan hoe jongeren naar onze sector en ons bedrijf

DAMES EN HEREN

Over alle sectoren heen was in 2010 in Vlaanderen de verdeling van mannen en vrouwen als volgt: 53,3% mannen
en 46,7% vrouwen waren als loontrekkenden aan de slag.

Voor de grafische sector zag dit plaatje er anders uit. Van
de medewerkers in dienstverband zijn 74,7% mannen en
25,3% vrouwen.

kijken. We moeten hen uitnodigen om met ons te praten,
om de onderneming te bezoeken … We moeten tijd maken

voor de antwoorden op hun vragen en moeten ons ook

rechtstreeks tot hen richten. Ze hebben geen fraai beeld
van de sector en dat is iets waar wij als toonaangeven-

de speler en innovatieve KMO misschien wel het verschil
kunnen maken! Wie de berichtgeving op onze website en

Het is een publiek geheim dat de grafische sector een
meer dan gemiddeld mannelijke sector is. 81,5% van onze
Graphius-medewerkers zijn mannen. Dit impliceert dat
slechts 18,5% van onze medewerkers in vast dienstverband vrouwen zijn.

Facebookpagina de laatste maanden gevolgd heeft, zal

ongetwijfeld gezien hebben dat we die uitdaging intussen
met veel plezier aangegaan zijn.

ARBEIDSONGEVALLEN EN ZIEKTEDAGEN

Voor 2015 registreerden we 11 arbeidsongevallen. Er ge-

beurden 2 ongevallen meer dan in 2014. In 2014 bedroeg

DE LEEFTIJDSPIRAMIDE

In het gemiddelde van alle sectoren is 9,2% van de me-

dewerkers jonger dan 25 jaar. De grootste groep, 67,4%, is
tussen 25 en 49 jaar. 23,4% van de medewerkers is 50 jaar
of ouder.

het totaal aantal ziektedagen voor het hele team op de
site in Gent nog 2.540 of gemiddeld 13 dagen per medewer-

ker. Voor 2015 is er een kleine daling naar 2.124 ziektedagen
of gemiddeld 11 ziektedagen per jaar per medewerker. De

afwezigheid van langdurig afwezige werknemers heeft een

De verfijning naar de sector leert ons dat slechts 5,9% van

de medewerkers - in dienstverband - jonger is dan 25 jaar,
terwijl 71,7% de leeftijdsgroep van 25- tot 49-jarigen verte-

genwoordigt. In de grafische sector is 22,4% van de medewerkers tussen de 50 en 64 jaar oud.

grote impact op het gemiddelde cijfer en resulteert in een
vertekend beeld.

DIVERSITEITSBELEID

Toen we ons eerste duurzaamheidsverslag schreven, is het

ons opgevallen dat slechts vijf medewerkers de niet-Belgische identiteit hebben. Dit verraste ons toen erg, omdat

3,2%

er op de werkvloer veel meer diversiteit zichtbaar is. Voor
2015 geldt hetzelfde cijfer. We bevestigen dat het vooral
de tijdelijke medewerkers zijn, die van andere origine zijn.
We hebben in onze vacatures en op de website de infor-

37,0%

matie aangepast, met daarin onze visie op diversiteit. We

moedigen kansengroepen op de arbeidsmarkt aan om te
solliciteren bij Graphius.

20 – 24 jaar, 6/189

59,8%

25 – 49 jaar, 113/189
50 – 65 jaar, 70/189

Als we Graphius een succesverhaal
mogen noemen, is dat dankzij de
mensen die er werken.
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INTERESSE IN EEN FUNCTIE BIJ GRAPHIUS?

VOORBEELD
vacature

Graphius is een toonaangevend bedrijf op de Europese markt voor de productie

van boeken, catalogi en tijdschriften. Door permanent te innoveren en verticaal

te integreren slaagt Graphius erin zijn positie te versterken en verder uit te breiden.

Met meer dan 200 werknemers en een verbruik van meer dan 13.000 ton papier
per jaar is Graphius een van de grootste vellendrukkerijen van Europa.

Diversiteit biedt meerwaarde, ook op de werkvloer. Graphius moedigt mensen
uit etnisch-culturele minderheden, onervaren kandidaten en personen met een
handicap aan om zich kandidaat te stellen voor onze vacatures.

In het kader van een verdere groei zijn wij op zoek naar een:

BEDIENER BOEKBINDMACHINE
HULP BOEKBINDMACHINE

(VOUWMACHINE / VERZAMELHECHTMACHINE / GARENLOZE BINDMACHINE)
Taakomschrijving:

– U staat in voor de bediening van de machine, de rendabiliteit van de machine en de
kwaliteit van het afgeleverde product.

– U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de machine.
– U rapporteert aan de ploegverantwoordelijke.
– U werkt in een 2- of 3-ploegenstelsel.
Profiel:

– U genoot een grafische of mechanische opleiding.
– Uw focus ligt op het afleveren van kwaliteit.

– U bent sociaal ingesteld en bereid in groep te werken.
– U bent bereid in een 3-ploegenstelsel te werken.

– Een eerste werkervaring is een voordeel maar geen vereiste.
Aanbod en voordelen:

– U maakt deel uit van een dynamisch en groeiend familiebedrijf in de Gentse regio.
– U krijgt een volledige opleiding aangeboden in de drukkerij.
– U krijgt de gelegenheid om mooie producten te maken.

– U ontvangt een competitief salaris, op basis van uw capaciteiten en ervaring.
Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar:

Graphius, Personeelsdienst, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gent.
T +32 9 216 73 72, E herman.verbeke@graphius.com

Neem een kijkje op

www.graphius.com voor
al onze vacatures.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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OPLEIDINGEN

Alle nieuwe medewerkers krijgen een opleiding bij Graphius. Ze krijgen informatie over hoe het er in de onderneming aan toegaat, wat

de verwachtingen zijn, e.d. Noem het een “Start-to-Graphius”. De be-

langrijkste informatie hebben we samengevat in onze onthaalbrochure.
Jaarlijks starten enkele medewerkers met een IBO, dit is een individuele

beroepsopleiding op de werkvloer. We kunnen deze medewerkers vak-

kennis aanleren die niet (meer) onderwezen wordt of we kunnen er het
gebrek aan deze knowhow bij een medewerker mee opvangen. Graphius
biedt de medewerkers opleidingen aan die functioneel zijn voor het
uitvoeren van hun taken binnen hun functie.

We geven enkele voorbeelden: de opleiding Frans kon gevolgd worden

door collega’s die vlot moeten kunnen communiceren met onze Franstalige stakeholders.

Graphius is FSC-gecertificeerd. Om de correcte opvolging te kunnen
doen van onze aan- en verkopen van FSC-papier, is het leren of opfrissen van deze informatie cruciaal.

Collega’s volgen de opleidingen voor het bedienen van de foliemachine,
de CTP-installatie e.d.

In ons duurzaamheidsverslag over 2014 was een van onze doelstellingen

de introductie van functioneringsgesprekken. Intussen zijn alle voorbereidingen getroffen en hebben de leidinggevenden voldoende bagage
om deze functioneringsgesprekken met medewerkers te voeren. Tot

voor kort gebeurde dit enkel bij medewerkers wanneer het nodig was

om het functioneren bij te sturen. De planning is gemaakt om dit voor

alle medewerkers te doen in de zomermaanden en in het najaar. Deze
kalender bepaalt ook de lijn voor de planning van de functionerings-

gesprekken voor de komende jaren. Wie nu een functioneringsgesprek
in juli heeft, zal dit volgend jaar ook in de zomer hebben. Wie nu in

september rond de tafel zit met de leidinggevende over het functione-

ren, zal het functioneringsgesprek in 2017 niet moeten verwachten voor
september.

De leidinggevenden bespreken met hun medewerkers tijdens de func-

tioneringsgesprekken de behoeften en nood aan bijkomende specifieke

opleiding(en). Hiermee worden de krijtlijnen uitgetekend voor en ge-

beurt de opvolging van deze gesprekken. Ambities kunnen gedetecteerd
worden en het groeipad van de expert(s) wordt scherper gesteld. Voor

de iets oudere medewerkers is dit ook het geschikte moment om te
peilen naar de haalbaarheid van hun huidige functie en eventueel te
zoeken naar oplossingen.

Bij wie helemaal op de

hoogte wil zijn van de trends
in de grafische sector, staat

DRUPA in grote letters in de

agenda. DRUPA is de vierjaarlijkse beurs voor de grafische

sector en zal in 2016 opnieuw
georganiseerd worden van 31
mei tot 10 juni in Düsseldorf,
met als thema “touch the

future”. Graphius zal de medewerkers opnieuw de kans
geven om op deze beurs
kennis te maken met de

nieuwste trends. We leggen
voor DRUPA een bus in. De

medewerkers kunnen met elkaar praten, ook over wat ze
op de beurs gezien hebben.

We vermijden bovendien dat

iedereen afzonderlijk met de
wagen zou rijden.

22

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015

WERKEND LEREN EN LEREND WERKEN

mensen als potentiële medewerkers te leren ken-

us met een IBO-opleiding. Niet alleen volwassenen

ten in om vakanties van medewerkers op te vangen.

Sommige nieuwe medewerkers starten bij Graphikrijgen de kans om een werkervaring op te doen.

Jaarlijks lopen enkele leerlingen en studenten stage. We stimuleren jongeren om dit te doen. De prak-

tijkervaring bij Graphius vult de op school aangeleerde kennis en vaardigheden aan en geeft hen een

completer beeld van het wat en het hoe. Zij komen

bij ons “leren”, maar brengen natuurlijk zelf ook bagage mee, soms zelfs andere of nieuwe inzichten.
Dit “werkend leren” en “lerend werken” vormt dan
ook, nu en in de toekomst, een belangrijk kanaal om

GRAPHIUS IN/EN DE BUURT

Al 88 jaar heeft Graphius, op de grens
tussen Gent en het Gentse havengebied,
een band met Oostakker. Mensen uit de

omgeving hebben gezien hoe Graphius
groeide … zelfs letterlijk.

Door de groei van de groep van de afgelopen jaren, steeg de omzet op de site
fundamenteel. In de praktijk betekent dit
natuurlijk ook veel meer beweging. Medewerkers rijden naar hun werk of keren

terug. Vrachtwagens komen leveren of

pikken drukwerk op dat zij aan klanten

zullen aanleveren … Ook al werkt Graphius op deze manier kostenefficiënt, toch

zijn we ons bewust van de impact op de
buurtbewoners en proberen we deze te

beperken. We bouwden rond de perscontainer voor papierafval een constructie,

met als doel minder geluidshinder voor
de buurtbewoners. Vanaf midden juni
nemen we een nieuwe toegangsweg in

gebruik, die een rechtstreekse verbinding vormt met de snelweg. Op die ma-

nier ontlasten we onze buurt van vrachtverkeer. We zullen in de toekomst ook

anders en meer communiceren met de
buren, bijvoorbeeld via occasionele bedrijfsbezoeken en tijdens ons stakeholderoverleg.

nen. In de zomermaanden schakelen we jobstuden-

We geven voorrang aan de zonen, dochters, zussen,
broers … van Graphius-medewerkers. Ze starten al
met een band die ze hebben met de onderneming,

krijgen een goede kijk op de werkplek van hun familielid en maken kennis met het reilen en zeilen in
een innovatieve KMO.

We onderzoeken hoe duaal leren bij Graphius vorm

zou kunnen krijgen en met welke partners we dit
zouden kunnen organiseren.

EEN NIEUW, MAAR TOCH GEKEND TEAM BIJ GRAPHIUS

Zelfs met de nieuwste technieken en een hoogtechnologisch
productieapparaat, moet er bij Graphius nog veel manueel

werk uitgevoerd worden. Van leeslinten aanleggen tot kalenders samenstellen met gedrukte vellen en het onder krimpfolie
verpakken van eerst afgetelde stapels papier ... Het moet allemaal nauwkeurig en met de grootste zorg gebeuren.

Soms zijn er pieken in het werk, die we vlot moeten kunnen
opvangen. We versterken het Graphius-team dan met tijdelijke
medewerkers en/of schakelen maatwerkbedrijf Ryhove in.

Graphius en Ryhove werken al jaren dagelijks samen. We onderzochten in 2015 of een volgende fase in deze samenwerking

mogelijk zou zijn, namelijk het in-house werken bij Graphius

met een team van Ryhove. Dit is intussen ook het geval en
wordt heel positief geëvalueerd.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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Een goed idee of
wijs advies?

Laat het ons

zeker weten!
DE WERELD KIJKT NAAR ONS … EN WIJ NAAR DE WERELD
Graphius vertelt aan de wereld een positief verhaal.
Een innovatief familiebedrijf groeide uit tot een belangrijke speler op de Belgische en Europese markt.

Mensen zijn benieuwd naar wat er zich afspeelt ach-

ter de bedrijfsmuren en naar de volgende stappen
die we zullen zetten. Het duurzaamheidsverslag is

hiervoor een passend medium. Onze werknemers

en onze andere stakeholdersgroepen vormen hierbij
een bron van inspiratie.

Voor ons duurzaamheidsverhaal bedanken we hier

ook bijzonder de klanten die “duurzaamheid in hun

DNA” hebben. Zij houden ons alert en helpen ons
om onze kennis te actualiseren. Sommigen geven
ons ideeën op milieutechnisch vlak. Anderen verruimen onze blik naar het Zuiden en inspireren ons om
hun knowhow in duurzaam aankoopbeleid te verwerken in ons beleid.
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HET LEEFMILIEU
Graphius investeert intensief in nieuwe technieken en in een milieuvriendelijk productieproces. Ons hoogtechnologisch productieapparaat
laat ons toe om efficiënter te produceren. Dit heeft ook positieve gevolgen voor het leefmilieu.

Onze ambities in duurzaam ondernemen zijn erg groot, maar we moe-

ten ze afwegen tegen de context van de grafische sector, waarin onze

hoge kwaliteit niet ten koste mag gaan van krappe deadlines en lage
kostprijzen. Experimenteren en een pioniersrol opnemen in het uittes-

ten van bv. nieuwe technische tools, is niet altijd mogelijk. De impact

van het uittesten kan te groot zijn op de productie en die mag echt niet
stilvallen, omwille van de engagementen tegenover onze klanten. We

zijn wel overtuigde snelle volgers als de technologie zijn doeltreffend-

heid en meerwaarde bewezen heeft in drukkerijen met een gelijkaardige schaalgrootte. We evolueren aan een hoog tempo, maar moeten dit
stapsgewijs en op een gecontroleerde manier blijven doen.

Toch kijken stakeholders met argusogen naar drukkerijen en dus ook
naar Graphius. Een drukkerij staat voor sommigen per definitie gelijk met “vervuiling”. We zijn ons ervan bewust dat dit het heersende
beeld is.

Graphius kan geen drukwerk produceren zonder papier, inkt en

het verbruik van elektriciteit. We kunnen iedereen wel tonen
dat we wijs omgaan met materialen en ervoor zorgen dat er zo

weinig mogelijk materiaal verloren gaat. Hier kunnen we wel
een voortrekkersrol in opnemen en dat doen we graag.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2015
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DOOR DE BOMEN HET BOS ZIEN

Graphius is een grote afnemer van papier. Vorig jaar kochten we 13.580
ton papier aan. Papiergroothandels en papierfabrieken leverden dit papier op onze site in Gent.

EEN TIP

Om door het bos van de

duurzaamheidslabels de

Het eerste duurzaamheidsverslag en de reacties daarop bevestigen dat

een wildgroei aan milieu- en duurzaamheidslabels het consumenten en
aankopers niet makkelijk maakt om keuzes te maken.

Dit tweede duurzaamheidsverslag zal op een oplage van 8.500 exemplaren gedrukt worden in het Nederlands, Engels en Frans en zal digitaal
beschikbaar zijn op onze website. Omdat we onze stakeholders graag

willen ondersteunen, nemen we de informatie inzake duurzaamheids-

labels over uit het eerste rapport.

spreekwoordelijke bomen te

blijven zien, geven we de tip
om de website www.label-

info.be te raadplegen. Het is
een initiatief van Netwerk

Bewust Verbruiken vzw. We

kunnen er terecht voor infor-

matie over duurzaamheidslabels die relevant kunnen zijn
in de aankoop van kleding,

Welk verhaal zit er precies achter welk label? Wat zegt het ons over de
samenstelling van een product of over de oorsprong? Misschien over
allebei? Geeft het label ons informatie prijs over de sociale omstandigheden en eerlijke handel? …

onderhoudsproducten, bij het
boeken van vakanties … en

dus ook voor de aankoop van
papier.

FSC ALS DUURZAAMHEIDSLABEL BIJ GRAPHIUS

Graphius is FSC-gecertificeerd. FSC, Forrest Stewardship Counsil, is een

label dat verwijst naar duurzaam beheerde bossen. “Duurzaam beheerd”

staat dan voor milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en economisch
leefbaar bosbeheer. Voor meer informatie over dit label verwijzen we

naar de website www.fsc.be. Van papier met dit label is de oorsprong
traceerbaar. Van boom tot bedrukt vel … Dat is een lange weg met

vele tussenschakels, een keten, waarbij elke schakel van de keten het
FSC-label heeft. Een eindproduct met een FSC-label is dus het resultaat

van een lange reis die startte in een FSC-gecertificeerd bos. Jaarlijks

is er een audit waarin onderzocht wordt of we het papier op de juiste
manier bewaren, de papieraankopen correct administratief verwerken,

onze facturatie in orde is e.d. Een gelijkaardig proces doet zich voor
bij PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification.
Graphius is niet PEFC-gecertificeerd. Er is geen uitdrukkelijke vraag bij

onze klanten naar PEFC-gecertificeerd papier. Deze labels, FSC en PEFC,

zijn vaak te vinden op houten afsluitingen van tuinen, bloembakken,
meubelen, e.d. die afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.

Ons hoogtechnologisch
productieapparaat laat ons toe
om efficiënter te produceren, met
positieve gevolgen voor het milieu.
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Als we in dit duurzaamheidsverslag rapporteren over door ons aange-

ONS GESCHIEDENISBOEK

kocht papier en duurzaam papier, verwerken we hierin uitsluitend de
aankopen van papier met het FSC- en PEFC-label. Van het PEFC-label

maken we geen melding op onze facturen. We hebben voor het verzamelen en analyseren van de gegevens over de papieraankopen beroep

gedaan op de data die ons door de respectievelijke papierleveranciers
Graphius kent een rijke geschiedenis. Al 88
aangeleverd werden. Zij konden ons niet allemaal de cijfergegevens
jaar is de drukkerij verbonden met Oostakker
aanbieden voor papier met bijvoorbeeld het label Nordic Swan of Der
en Gent. Als familiebedrijf groeide de drukkeBlaue Engel. Daarom hebben we ervoor gekozen om uitsluitend de aan- Geers Offset is FSC-gecertificeerd.
rij uit tot een innovatieve KMO die ambitieuze
kopen met een FSC-label en PEFC-label te verwerken.
- Om het hoofd te bieden aan diverse economische en
toekomstplannen combineert met de waarden

maatschappelijke uitdagingen, krijgen plannen vorm om de sterke

en kracht van een familiale onderneming.
Het principe is dat deze
labels
de oorsprong
van het
papier verwijpunten
vannaar
verschillende
drukkerijen
te combineren.
Die strategie
mondtdie
uit ze
in Graphius.
zen. Toch kan uit de code
dragen ook meer informatie gehaald

worden:

GRAPHIUS

2009

2010

Sintjoris verhuist naar de
productiesite van Geers Offset
om zich aan te sluiten bij
Graphius.

New Goff besluit toe te
treden tot Graphius.

2008

De wereldwijde bankencrisis
breekt uit. De grafische sector
krijgt het zwaar, maar Geers
Offset houdt stand en de
toekomstplannen krijgen vorm.

FSC 100% label: Het product, in dit geval papier, is volledig
afkomstig van hout of vezels uit een bos dat door FSC gecer-

2007

tificeerd is.

2003

Geers Offset lanceert
Picturebook, het aanbod
voor gepersonaliseerde
fotogeschenken, gericht
op de eindconsument.

recycleerd materiaal en/of vezels of hout uit FSC Controlled
Woods.

1992
1995
FSC RECYCLED heeft dan weer het voordeel van de duidelijk-

Denis Geers stapt in de zaak
en even later ook zijn broer
Philippe Geers. Geers Offset
gaat internationaal.

1928

André Geers, de grootvader
van Denis en Philippe Geers,
richt als koster Drukkerij/
uitgeverij A. Geers op.

1984

NEW GOFF

1977

Emiel Geers neemt samen met
zijn echtgenote Micheline de
zaak van zijn vader over.

Goff sluit aan bij de
Drukkerij Sintjoris
Continental Printing
heid.
Het product
bestaat helemaal uit gerecycleerde
verhuist
naar
Groep.vezels,
Merendree.
waarbij
minstens 85% “post-consumer” of hergebruikte vezels.

SINTJORIS

GEERS OFFSET

De aankopen met
een FSC- en PEFClabel2000
vormen samen
42,62 PROCENT van
de PAPIERaankopen.

1999

CP-groep
Sintjoris
bouwtHet
een woord
extra “mix” duidt aan dat ditDe
FSC
Mix label:
papier
nietvalt. Luc Vermeire
richt samen met zijn trouwste
productiehal en introduceert
100% afkomstig is uit door FSC gecertificeerde bossen. We lemedewerkers New Goff op.
een 8-kleurenpers, een
ren uit dit label dat het product voor minstens 70% komt uit
plooimachine en een
FSC-gecertifi
nietstraat. ceerde bossen. Dit wordt gecombineerd met ge-

1976

We hebben met deze informatie onze aankoopgegevens bekeken.

Marc Vandepitte neemt de
Luc Vermeire richt GOFF
drukkerij van de gebroeders
(Gentse OFFsetdrukkerij) op.
Graphius heeft vorig jaar 13.580 ton papier aangekocht.
We kochten
Roger & Firmin De Keuckeleire
4.541 ton FSC-gecertificeerd papier aan en 1.246 ton papier met een
in Sint-Denijs-Westrem over.

PEFC-label. De aankopen met een FSC- en PEFC-label vormen samen
42,62% van het totaal van de papieraankopen. In 2014 bedroeg dit per-

centage 43,09%. Zowel het papier van nieuwe als van gerecycleerde vezels zit vervat in dit percentage.
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INKTEN EN VERBRUIKSGOEDEREN

Graphius is een vellenoffsetdrukkerij. Toch zijn we ook uitgerust om di-

gitaal te drukken. Ons team neemt de ontvangen orders door en bekijkt

of deze bestellingen best in offset, dan wel digitaal gedrukt zullen worden. Een minderheid van de bestellingen wordt digitaal verwerkt. Voor
dit digitaal drukwerk werken we niet met inkt, maar wel met toners. Na
gebruik worden ze - net zoals dit het geval is voor de andere vormen van
afval bij Graphius - opgehaald door een gespecialiseerde ophaalfirma.

Als we de keuzemogelijkheid hebben, werken we met “vegetale” inkten. In 2014 kochten we 95 ton inkt op basis van plantaardige olie aan.

In 2015 was dit 110 ton. Niet alle inkten zijn beschikbaar op basis van

plantaardige olie. Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk voor metaalinkten
als zilver en goud en voor fluo-inkten. Op dit vlak is het dus zeker niet

“al goud wat blinkt”. We kochten in 2015 135 kg metaalinkten aan en
114 kg fluo-inkt. Dat is een groot verschil tegenover vorig jaar, een gun-

stige evolutie. Toch moeten we hier vermelden dat we (meestal) niet
kunnen ingrijpen in het concept van een drukwerk, omdat we drukklare

bestanden ontvangen. Zitten er enkele opdrachten tussen in goud of
fluoriserend roze, dan zal dit aandeel groter zijn.

Op de drukpersen hebben we een systeem dat de kleuren en het register automatisch meet en de kleuren bijstuurt waar dat nodig is en dit
terwijl de productie loopt. Dit heeft positieve gevolgen op economisch

en ecologisch vlak omdat we zowel het aantal inschietvellen als het
verbruik van inkt en ondersteunende producten beperken.
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ENERGIE

Uit de resultaten van de energieaudit door de Stad Gent en Emaze uit
2013 werden aanbevelingen gedaan en actiepunten ontwikkeld. Deze
bieden ons nog steeds een richtinggevend kader.

Graphius koopt groene stroom aan. In 2014 verbruikten we 5.127,185
kWh met een maximaal vermogen van 1.235 kW. Voor 2015 was er een

verbruik van 5.284,797 kWh met een maximaal vermogen van 1.215 kW.
In 2014 hebben we ook 26.208 liter stookolie aangekocht, maar in 2015

konden we dit door onze inspanningen laten dalen tot slechts 15.280
liter!

Graphius heeft een volledige inventaris van de koel- en verwar-

mingsmiddelen ter beschikking en voldoet aan de wettelijke bepalin-

gen hieromtrent. Naast de centralisatie van perslucht werd ook de
vacuüm- en blaaslucht gecentraliseerd. We zien nu voor het eerst
de ingrijpende, maar positieve gevolgen voor de aankoop en het ver-

bruik van energie. Door deze actie verminderen we ons elektrisch verbruik van 180 kW naar maximum 30 kW, wat een opmerkelijk verschil

is. Er draaien nu gemiddeld twee gecentraliseerde pompen, die ook
nog uitgerust zijn met frequentiesturing of softstarters. Deze instal-

latie heeft een afzuiging naar buiten toe in de zomer. In de winter

recupereren we – net zoals bij de perslucht - de warme lucht voor de

verwarming van de productiehallen. De compressorafblaas gebruiken
we in de winter als verwarming.

In 2016 zullen we in een studie onderzoeken hoe we de verwarming
van de kantoren en de boekbinderij kunnen optimaliseren. Deze ruim-

tes worden nu nog verwarmd met stookolie. Om deze aanpassingen
te doen zal zwaar geïnvesteerd moeten worden. Een grondige voorafgaandelijke studie is dan ook van cruciaal belang.
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WATER EN IPA

de oppervlaktespanning in het vochtwater. Daardoor

WATER

evenwicht bereikt worden in de inkt-vochtbalans. IPA

is er minder water nodig en kan er een efficiënter

We vangen regenwater op voor sanitair gebruik,

maar gebruiken leidingwater voor de productie van
drukwerk. In de afrekening voor 2014 bleek dat we
4.562 m water aankochten. Voor 2015 is dit ech3

ter 3.737 m3, voornamelijk dankzij de sensibilisering

voor het waterverbruik van de CTP. Bij Graphius is
water een noodzakelijke factor in het drukproces. In

de voorbereiding worden offsetplaten gespoeld. De
hoeveelheid offsetplaten drukken we binnen deze

context uit in m , een meeteenheid waar iedereen
2

zich iets kan bij voorstellen. In 2015 gebruikten we

240.658 m offsetplaten, een oppervlakte die te ver2

gelijken is met 35 gemiddelde voetbalvelden. Daarnaast is “in offset drukken” een procedé waarin door

het samenspel van water en inkt het beeld op papier

gezet wordt. Vochtwater maakt de goede overdracht
van inkt mogelijk. Leidingwater wordt aangepast om
in het drukproces te kunnen gebruiken.
IPA

Er worden additieven aan toegevoegd. Eén ervan is

isopropylalcohol of IPA, dat een aantal voordelen

heeft. Isopropylalcohol zorgt voor een verlaging van

reinigt, ontvet en ontsmet de leidingen. Er zijn ech-

ter ook belangrijke nadelen verbonden aan het gebruik van isopropylalcohol. Algemeen kan je stellen

dat het een hoog brand- en ontploffingsgevaar heeft
door het lage vlampunt. Belangrijker voor de medewerkers van en werkomgeving bij Graphius is dat IPA

snel vervliegt en in de omgeving terechtkomt. Medewerkers die te hoge concentraties inademen, kunnen
gezondheidsklachten krijgen. Door de ventilatie van

de productieruimte proberen we om de impact van
isopropylalcohol op de medewerkers zo beperkt mogelijk te houden.

Graphius heeft ervaring met alcoholvrij drukken want

één drukpers werd alcoholvrij opgestart. We hebben
de ambitie om ook alcoholvrij te drukken op de ande-

re drukpersen, maar op dit ogenblik is dit economisch

niet haalbaar. Ondanks onze ambities en het overtuigd zijn van de meerwaarde van het drukken zon-

der IPA, moeten we in het belang van de financiële
gezondheid van Graphius kiezen voor IPA-reducerend

drukken. Gemiddeld voegen we 5% isopropylalcohol
toe.
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LOGISTIEK & TRANSPORT

De grafische sector is sterk vertrouwd

met presteren onder tijdsdruk. De doorlooptijd van een order is soms extreem
kort, wat voor de vaklui wel eens een
stevige uitdaging kan zijn.

vracht- en bestelwagens, maar we doen

ook beroep op bv. Post.be, TNT en koe-

riers. Onze eigen vrachtwagens voldoen
aan de Eco 5-normering.
proberen

zoveel

Voor de transporten met de personen- en vrachtwa-

gens van Graphius kochten we 115.464 liter diesel en
7.367 liter benzine aan. Dit is een stijging tegenover de
cijfers van 2014, maar ze ligt in lijn van de evolutie in
onze omzetcijfers.

Graphius levert het drukwerk met eigen

We

WOON-WERKVERKEER

Graphius is goed gelegen om transport en logistiek op
de weg te organiseren. Voor medewerkers die niet in

de buurt wonen en gebruik zouden willen maken van
het openbaar vervoer, is de ligging van de onderne-

ming minder gunstig. Voor de medewerkers die in een
mogelijk

onze

transporten te bundelen en werken met
groupage transporten. Daardoor reduce-

ren we het aantal ritten en beperken we

onze CO2-voetafdruk. Dit heeft bovendien

gunstige gevolgen voor ons budget.

De vracht- en bestelwagens van Graphi-

us zijn om redenen van mobiliteit, planning en budget uitgerust met een track
& trace-systeem. Een track & trace-sys-

teem registreert de data over verbruik,
tijd per rit … en laat ons toe de proces-

sen nauwkeurig te monitoren. Het zou
trouwens ook erg jammer zijn dat een
bepaald order aan recordtempo gepro-

duceerd wordt, maar door wegenwerken

of ellenlange files te laat op de bestemming arriveert.

ploegensysteem werken, is het openbaar vervoer quasi
een onmogelijke optie omdat het niet meer of nog niet
beschikbaar is als de collega’s naar het werk vertrekken of terugkeren naar huis.

Een van onze doelstellingen voor dit tweede duurzaamheidsverslag, was om het woon-werkverkeer op
een meer verfijnde manier te rapporteren. We hebben

de kilometers die afgelegd werden met motor of brom-

fiets toegevoegd aan deze die door wagens afgelegd
werden. Voor het woon-werkverkeer werd 1.585.620 km
afgelegd met auto, bromfiets of moto. 24 collega’s leg-

den samen 34.960 km af van en naar het werk, met
de fiets. Eén collega komt de helft van de tijd met de

fiets en de andere helft met de auto en legt op die
manier 11.040 km af. Eén medewerker legt 3.220 km
woon-werkverkeer af met de bus en nog één andere
25.760 km met de trein.

Onze ambitie is om duurzaam woon-werkverkeer te
stimuleren. In 2016 willen we onderzoeken wat we

hiervoor zouden kunnen doen en hoe we dit dan preONTVANGST EN OPVOLGING VAN LEVERINGEN

cies kunnen aanpakken. We kunnen hiervoor terecht

stellingen: van papier tot verbruiksgoederen, van

Oost-Vlaanderen.

Op weekdagen leveren onze leveranciers onze be-

bij het Provinciaal Mobiliteitspunt van de provincie

verpakkingsmaterialen tot producten voor het

onderhoud van de accommodatie. Medewerkers

vergelijken leveringsnota’s met de bestelbons
en naderhand met de facturatie. Monitoring van

aankoop en verbruik gebeurt op een professionele en zorgvuldige manier. Potentiële problemen

kunnen op die manier snel bijgestuurd worden en
toekomstige aankopen kunnen proactief worden
verfijnd.

Onze ambitie is om duurzaam
woon-werkverkeer te
stimuleren.
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AFVAL

Graphius koopt veel materiaal, maar sorteert ook uitgebreid het afval. Het sor-

teren wordt dan gevolgd door selectieve
afvalophaling. De aluminium offsetpla-

ten die gebruikt worden tijdens het drukproces, bijvoorbeeld, worden door een

gespecialiseerde firma opgehaald en

kunnen na verwerking een nieuw leven
krijgen. Bepaalde verpakkingen kunnen

hergebruikt worden, bv. kartonnen dozen. Alle afvalstromen zijn duidelijk in

kaart gebracht en worden opgevolgd. Gedetailleerde gegevens zijn beschikbaar

en kunnen op eenvoudig verzoek besproken worden met de collega’s.

CO2-NEUTRAAL DRUKWERK EN MEER

We bieden onze klanten wel de mogelijkheid om elk

verhaal illustreren met fantastische beelden van

op al onze offertes. maar het blijft ons verrassen dat

In het eerste duurzaamheidsverslag konden we ons
poolreiziger Dixie Dansercoer. De inspirerende foto’s

waren mooi om te zien en toonden ons de schoon-

order CO2-neutraal te produceren. We vermelden dit
er erg weinig vraag naar blijkt te zijn.

heid van de natuur. Ze deden ons echter ook stilstaan

Hetzelfde fenomeen zien we bij de zogenaamde “bio-

volgen ervan voor de toekomst.

verzenden … gebruiken we daarvoor “bioplastics”.

In de ideale wereld zou Graphius de productie volledig

is biologisch afbreekbaar. Ze kan echter ook samen

bij onszelf en de keuzes die we nu maken en de ge-

CO2-neutraal realiseren. Een alternatief is het compenseren van de CO2-uitstoot. Het is voor Graphius

echter financieel niet mogelijk om de compensatie

voor de hele Graphius Group te dragen, zonder dat dit
doorgerekend zou worden aan haar klanten.

folie”. Als we magazines personaliseren, mailings
Deze biofolie wordt gemaakt op basis van zetmeel en

met het restafval verbrand worden. Daarbij kan dan
energie teruggewonnen worden. We proberen onze

klanten te overtuigen om ook te kiezen voor deze
biofolie, maar er is (althans voorlopig) maar weinig
bereidheid om hiervoor een meerprijs te betalen.
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GRI  G4 STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING
STRATEGIE EN ANALYSE
G4-1

Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

volledig

2, 3

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden

volledig

2, 3, 5, 17, 24

ORGANISATIEPROFIEL
G4-3

Naam van de organisatie

volledig

5

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

volledig

5, 12, 13

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

volledig

5

G4-6

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

volledig

5

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

gedeeltelijk

7

G4-8

Afzetmarkten

volledig

5

G4-9

Omvang

volledig

7

G4-10

Medewerkers

volledig

16 t.e.m. 23

G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

G4-12

Beschrijf de toeleveringsketen

volledig

7

G4-13

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

volledig

5

G4-14

Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

volledig

2, 3, 24

G4-15

Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft

volledig

15

G4-16

Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen levert of
lidmaatschap als strategisch beschouwt

nvt

100%

MATERIËLE ASPECTEN EN AFBAKENING
G4-17

Operationele structuur, afbakening van het rapport

volledig

5

G4-18

Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes

volledig

7

G4-19

Oplijsting materiële aspecten

volledig

7

G4-20

Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie

volledig

7

G4-21

Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie

gedeeltelijk

7

G4-22

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie

volledig

17

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte of afbakening

nvt

STAKEHOLDERBETROKKENHEID
G4-24

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

volledig

14

G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

volledig

14, 15

G4-26

Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep
belanghebbenden

volledig

15

G4-27

Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

volledig

14, 15

VERSLAG PROFIEL
G4-28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

volledig

7

G4-29

Datum van het meest recente verslag

volledig

7

G4-30

Verslaggevingscyclus

volledig

7

G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

volledig

35

G4-32

Core/Comprehensive

volledig

7

G4-33

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe assurance van het verslag

volledig

7

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam

gedeeltelijk

7

volledig

6

BESTUUR
G4-34

ETHIEK EN INTEGRITEIT
G4-56

Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO
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GRI  REFERENTIE
ECONOMISCH
G4 DMA

gedeeltelijk

7

G4 EC 1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

gedeeltelijk

7

G4 EC 4

Overheidssteun

geen

G4 EC 9

Percentage van aankopen bij lokale leveranciers

niet besproken

MILIEU
Energie
G4 EN 1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen

gedeeltelijk

26 t.e.m. 29

G4 EN 2

Percentage materiaal uit recyclage

gedeeltelijk

26

G4 EN 3

Energie (verbruik/opwekking) binnen de organisatie

volledig

28

G4 EN 6

Gerealiseerde energiebesparing

volledig

28

Water
G4 EN 8

Totale wateronttrekking per bron

volledig

29

G4 EN 10

Percentage hergebruikt worden

gedeeltelijk

29

G4 EN 15

Uitstoot van broeikasgassen

gedeeltelijk

30, 31

G4 EN 21

Uitstoot van o.a. VOS

gedeeltelijk

29

Emissies

Afvalwater en afvalstromen
G4 EN 23

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode

gedeeltelijk

31

G4 EN 25

Volume gevaarlijk afval

gedeeltelijk

31

G4 EN 28

Hergebruik van verpakkingen

gedeeltelijk

31

G4 EN 29

Milieuboetes en sancties

geen boetes

G4 EN 30

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

volledig

30

G4 EN 31

Investering in milieubescherming

gedeeltelijk

27, 30, 31

G4 EN 33

Ecologische impact van leveranciers

niet besproken

Transport

SOCIAAL: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK
Tewerkstelling
G4 LA 1

totaal aantal en percentage van instroom en uitstroom van medewerkers per leeftijd, geslacht en regio

gedeeltelijk

17, 18

G4 LA 4

Medewerkervertegenwoordiging - periode tussen informeren en implementeren en hun potentiële betrokkenheid

gedeeltelijk

17

Arbeidsongevallen en ziektedagen

gedeeltelijk

18

G4 LA 6

Opleiding en onderwijs
G4 LA 9

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, per geslacht onderverdeeld naar
werknemerscategorie

gedeeltelijk

21

G4 LA 10

Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers
garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

gedeeltelijk

18, 21

G4 LA 11

Percentage van medewerkers die regelmatig feedback krijgen over hun prestaties en loopbaanontwikkeling, volgens
geslacht en per werknemerscategorie

volledig

21

Diversiteit en gelijke kansen
G4 LA 12

Samenstelliing van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per medewerkerscategorie, naar geslacht,
leeftijdsgroep, het behoren tot een maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

volledig

7, 17, 18

G4 LA 13

Gelijke basisverloning voor mannen en vrouwen, gelijke werknemerscategorie,…

volledig

18
29, 30

SOCIAAL: MAATSCHAPPIJ
G4 SO 1

Activiteiten met een significante potentiële en actuele negatieve impact op de lokale gemeenschap

volledig

G4 SO 2

Boetes en sancties

geen

SOCIAAL: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID
G4 SO 8

Type van producten- en diensteninformatie vereist door de procedures van de organisatie voor producten- en
diensteninformatie en etikettering en percentage van significaten producten- en dienstencategorieën onderworpen
aan deze informatievereisten.

gedeeltelijk

26, 27

gedeeltelijk

26, 27

ETIKETTERING VAN PRODUCTEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
GV PR 3

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

34
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DOELSTELLINGEN EN
AMBITIES
We hebben ons als doel gesteld om vanaf 2016 te werken volgens de onderling
complementaire normen ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 14001

(milieumanagementsusteem). Via een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 zullen
we de milieurisico’s van Graphius in kaart brengen en trachten om ze te laten dalen.

We hebben de doelstelling van het behalen van de ISO 9001- en ISO 14001-certificaten
inmiddels behaald.

ONZE ECOLOGISCHE EN SOCIALE ACTIEPUNTEN VOOR 2016
behalen van ISO 14001-certificaat
behalen van ISO 9001-certificaat
papierafval met 6% laten dalen
Energieverbruik laten dalen en -efficiëntie verhogen
Onderzoek alternatief stookolietank
CO2-voetafdruk laten berekenen
Mogelijkheden duurzaam woon-werkverkeer onderzoeken
Sensibiliseren biofolie
Sensibiliseren CO2-neutraal drukwerk
Duurzaam aankoopbeleid en versterking klantenrelaties
Betrokkenheid medewerkers bij MVO-strategie
Functioneringsgesprekken met medewerkers
Stimuleren evenwichtige levensstijl
Verankering met de buurt
Stakeholderoverleg
Duaal leren
In-house samenwerking met Ryhove

LEGENDE

Aanpassing verwarming kantoren en binderij

behaald

Vernieuwing persluchtinstallaties + warmterecuperatie

aan de gang

In duurzaamheidsverslag over 2016 rapporteren over afval.

gepland
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