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Duurzaamheid

In juni 2010 zette ik namens het KVGO mijn handtekening onder  
de partnerschapovereenkomst met MVO Nederland. 

•	 internationale	initiatieven	te	nemen,	 
 te ondersteunen en uit te werken;
•	 te	zorgen	voor	een	verdere	integratie			
 van het gebruik van groene energie   
 met behulp van de stichting Energie   
 Inkoop SEI en van duurzaam 
 energiemanagement.

Van meet af aan was het duidelijk dat 
onze partnerschapovereenkomst meer 
moet inhouden dan een symbolische 
geste. Wij zetten als bedrijfstak volmondig 
in op people, planet & profit. Dit omdat we 
er van overtuigd zijn dat willen we in de 
toekomst de continuïteit van de grafische 
bedrijfstak waarborgen er geen andere 
weg is. Onze wereld is een duurzame 
wereld.

Cees	Verweij,
Voorzitter Koninklijke KVGO
 

Bij die gelegenheid noemde MVO-voor-
zitter Willem Lageweg maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ‘het nieuwe 
ondernemen’. Met dat nieuwe onder-
nemen zijn onze leden volop bezig. De 
kern van hun en van onze inspanningen is 
dat maatschappelijke vraagstukken rond 
arbeidsparticipatie en het streven naar 
een duurzame wereld door ondernemers 
worden vertaald in oplossingen en nieuwe 
producten.

Met onze handtekening beloofden we
•		 de	bewustwording	van	het	thema	MVO		
 bij de leden te ontwikkelen en te 
 stimuleren;
•	 de	bedrijfskansen	van	de	leden	te	
 stimuleren door deelname aan duur  
 zaamheidskringen;
•	 intensiever	samen	te	werken	met		 	
 ketenpartners om de CO2-uitstoot te   
 beperken;
•		 verder	te	werken	aan	de	ontwikkeling		
 van arbeidsverhoudingen en arbeids  
 zekerheid;
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“MVO betekent dat bij alle bedrijfsbeslis-
singen niet alleen het effect op de winst 
telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen 
binnen en buiten het bedrijf en het milieu 
een zwaarwegende rol spelen”.



Duurzaamheid

Het KVGO beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen  
als dé standaard voor ondernemen. 

Ondernemen anno nu 

Bij maatschappelijk verantwoord onder-
nemen gaat het om het vinden van een 
balans	tussen	people,	planet	en	profit.	
Vaak blijkt deze balans tot betere resul-
taten te leiden voor zowel het bedrijf als 
de samenleving. Dat gaat verder dan het 
zoeken en vinden van milieubesparende 
mogelijkheden. Het raakt de complete be-
drijfsvoering en alle spelers: de opdracht-
gevers,	de	leveranciers,	de	medewerkers	
en uiteindelijk de maatschappij.

MVO moet meer zijn dan een goed voor-
nemen dat elk jaar opnieuw herhaald 
wordt.	Het	gaat	om	concrete	stappen,	om	
daadwerkelijke verbeteringen. In kort 
bestek laat het KVGO in deze uitgave zien 
wat werkgevers in de bedrijfstak en hun 
branche-organisatie hebben gedaan en 
doen om die duurzame balans te verbe-
teren.

In het oog springen de duurzaamheids-
kringen,	waarvan	er	nu	tien	actief	zijn	
door het hele land.
 
ClimateCalc,	de	CO2-voetafdrukcalculator,	
maakt het mogelijk de CO2-uitstoot van 
een bedrijf of van een product in kaart te 
brengen. Vervolgens zijn acties mogelijk 
om deze uitstoot terug te brengen. 

De papierketen werken actief aan de 
verduurzaming. Grafische producten zijn 
complex en komen tot stand in deze lange 
productiekolom. 

Betrokken medewerkers spelen een 
doorslaggevende rol bij het streven naar 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men. Het KVGO lanceerde daartoe het 
meerjarenproject ‘Gezondheid in Bedrijf’. 
Vanaf 2010 is een team aan de slag om  
de arbeidsvoorwaarden op een toekomst-
gerichte leest te schoeien in een  
comfortabele arbeidsovereenkomst.

Sinds 2011 wordt met Europese steun 
gewerkt aan het behoud van kennis 
en	capaciteit	voor	de	toekomst	via	C3,	
het Centrum Creatieve Carrières een 
belangrijk aspect daarbij is het snel weer 
aan een baan helpen van mensen die 
door omstandigheden hun werk kwijt zijn 
geraakt.

Om te controleren of de goede voor-
nemens in de praktijk worden gebracht 
is er een bedrijfsspecifieke MVO-norm  
ontwikkeld. Individuele ondernemers 
zoeken,	samen	met	leveranciers	en	 
handelshuizen,	naar	technieken	om	afval	
te reduceren. Bij de gezamenlijke inkoop 

van energie wordt alleen nog groene 
stroom gekocht.

Een waslijst aan activiteiten. Wij vinden 
als grafische bedrijfstak het onze taak dit 
goed uit te leggen aan onze klanten en 
andere relaties. Zij kunnen op hun beurt 
een verantwoorde keuze maken tussen 
duurzame producten. 

Grafische ondernemers en het KVGO  
zetten	in	op	duurzaamheid,	ofwel	 
op maatschappelijk verantwoord  
ondernemen. 
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Toezicht
De fi nanciële crisis zorgde voor een 
scherpere regelgeving op het gebied van 
governance, zeg maar op het toezicht 
op instituties zoals het Pensioenfonds 
Grafi sche Bedrijven (PGB) en de 
Grafi sche Bedrijfsfondsen (GBF). Achter 
de schermen vragen die veranderingen 
veel aandacht en een grote inzet van 
bestuur en bureau.

Wetgeving
Het KVGO maakt zich sterk voor een 
vernieuwde faillissementswetgeving. 
Crediteuren zouden bij een faillisse-
ment een veel prominentere plek bij de 
afwikkeling moeten krijgen. Uiteindelijk 
zouden crediteuren moeten bepalen of 
er wel of niet sprake kan zijn van een 
doorstart. Bovendien wordt gepleit voor 
een kritische houding ten opzichte van 
het handelen van alle stake holders, 
voorafgaand aan een faillissement. Met 
VNO-NCW en de ministeries in Den Haag 
worden, samen met collega’s uit andere 
branches, gesprekken gevoerd om dit te 
bewerkstelligen.

Ook is het KVGO permanent in overleg 
over wetgeving rond aanbestedingen in 
Nederland en in Europa. Duidelijk is 
dat mede door de inspanningen van het 
KVGO samen met VNO-NCW en MKB-
Nederland de regelgeving verbeterd is. 
Wat ontbreekt is nog altijd een volwaar-
dige klachtenprocedure.

Voor alles is het KVGO een vereniging van en voor ondernemers. Ondernemers die 
werken in de communicatiebranche. Aan hun ondernemerschap worden de hoogste 
eisen gesteld. Waar mogelijk adviseert en ondersteunt het KVGO de leden bij hun 
bedrijfsvoering.

Marktinnovatie
Het KVGO nam – samen met de sociale 
partners – mede het initiatief tot Euro-
pees onderzoek naar de toekomst van de 
bedrijfstak. Eén van de resultaten is een 
‘gereedschapskist’ waarmee onderne-
mers de veranderingen in hun bedrijf in 
kaart kunnen brengen. Tientallen bijeen-
komsten in het land ondersteunden leden 
bij het zoeken naar het antwoord op de 
vraag hoe de toekomst van hun bedrijf in 
een sterk concurrerend landschap veilig 
te stellen. Bovendien is er een opening 
gemaakt voor een social dialogue voor de 
grafi sche industrie in Europa. Die kennis 
en dat gereedschap zet het KVGO in om 
de leden te ondersteunen bij het zoeken 
naar nieuwe strategieën.

Andere projecten houden zich bezig met 
het verbeteren van communicatie tussen 
partners in de keten zoals ‘print2fi nish’. 
Of met ‘print2web’ dat technieken in beeld 
brengt die een brug slaan tussen de klas-
sieke grafi sche wereld en het web. Bij dit 
project staat het gebruik van QR-codes en 
andere ‘markers’ centraal.

Het KVGO ondersteunt leden bij hun 
marketinginspanningen. De website druk-
werk.nl maakt alle diensten die KVGO-
leden klanten bieden toegankelijk. De 
website vormt daarmee de hedendaagse 
variant van het bekende papieren KVGO 
Vademecum.

Europa
Veel van de activiteiten van het KVGO 
zijn direct zichtbaar. Andere spelen zich 
achter de schermen af. Aan de vergader-
tafels met de politiek, met overheden, 
sociale partners, werkgeversorganisaties 
en andere organisaties in de keten. In 
Nederland en in Europa. 

De concurrentiepositie van Nederlandse 
bedrijven in de grafi sche keten ligt onder 
vuur door het ontbreken van een gelijk-
waardig speelveld – een level playing 
fi eld - ten opzichte van concurrenten uit 
het buitenland. Oorzaken zijn te vinden in 
het verschil in arbeidskosten, Europese 
subsidies die concurrentievervalsing in 
de hand werken en aanzienlijke verschil-
len in milieuwetgeving. Het KVGO spant 
zich in om marktverstorende subsidies te 
beëindigen of minstens te minimaliseren. 
Ook dient nationale en internationale 
milieuwetgeving op elkaar te worden 
afgestemd.

Het KVGO adviseert de leden over 
arbeidsvoorwaarden, over trends rond 
arbo, milieu en duurzaamheid. 
Beleidsmedewerkers volgen nauwgezet 
alle ontwikkelingen in Den Haag en leve-
ren, samen met andere werkgeversorga-
nisaties, een bijdrage aan wet- en regel-
geving. Bovendien vertalen zij voorstellen 
voor de leden naar de werkelijkheid van 
alledag, zodat deze snel en goed op de 
hoogte blijven van nieuwe regelgeving. 

Ondernemen!
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Toekomstgericht ondernemen in 
duurzaamheidskringen

In de grafische industrie in Nederland zijn tien duurzaamheidskringen actief. 
Daar nemen circa 120 bedrijven aan deel.

Grafische duurzaamheidskringen in 
de regio’s

•	 Breda
•	 Rijnmond
•	 Amsterdam
•	 Flevoland
•	 Noord-Holland
•	 Midden	Nederland	
•	 Noord	Oost	Nederland
•	 Oost	Brabant	
•	 West	Nederland
•	 Limburg

Duurzaamheidskringen bestaan uit 
ondernemers die zich openstellen voor 
elkaar om samen sneller te innoveren. 
Aan	bod	komen	verantwoord	onderne-
men,	verantwoord	werken	en	handelen.	
Uiteindelijk gaat het om de zorg voor onze 
aarde. De aanpak binnen de verschillende 
kringen	verschilt	hier	en	daar,	maar	het	
startpunt is vrijwel altijd onderzoek naar 
de mogelijkheden om de milieubelasting 
van	de	bedrijven	te	verlagen,	de	uitstoot	
van CO2 te verminderen en tegelijkertijd 
de bedrijfskosten omlaag te brengen.

Hiervoor is de milieubarometer een goed 
hulpmiddel. De leden van de kring meten 
jaarlijks de verbeteringen door met de 
hulp van de milieubarometer milieucijfers 
te vergelijken. Denk hierbij bijvoorbeeld 
het energieverbruik per kilogram 
drukwerk. Vervolgens worden ideeën 
uitgewisseld om deze cijfers te verlagen. 
Na het plukken van dit laaghangende 
fruit vindt de verdieping plaats en komen 
andere onderwerpen aan bod zoals 
bewustwording,	het	motiveren	van	
medewerkers en maatschappelijk 
betrokken ondernemen.

Een belangrijk aandachtspunt is het 
verminderen van grondstoffen en het 
voorkomen van afval. Hier turfden de 
onderzoekers vijftien concrete actiepun-
ten die uiteenlopen van het vervangen 
van inktblikken door inktcontainers tot 
investeringen in chemieloze CTP. Zo 
bedachten betrokken medewerkers dat je 
papierrestanten	kunt	snijden	tot	A4	om	dit	
te kunnen gebruiken als kopieerpapier.

De milieucirkel Breda presteerde het om 
in vier jaar tijd de milieubelasting per 
kilogram ‘papierdoorzet’ te halveren.

Ook op het gebied van afvalscheiding 
en vervoer zijn aantoonbaar resultaten 
geboekt. Bovendien zijn alle bedrijven 
gestart met een identieke manier van 
registratie. Hierdoor zijn de resultaten 
van de besparingsmaatregelen op termijn 
kwantitatief meetbaar en is een landelijke 
benchmark beschikbaar.

Onderzoekers van de stichting Stimular 
die	de	duurzaamheidskringen	begeleiden,	
brachten	voor	de	regio	Rijnmond	een	
aantal resultaten in kaart. In één jaar zijn 
daar 87 duurzaamheidsacties uitgevoerd 
door de tien deelnemende bedrijven. Per 
medewerker daalde de milieubelasting 
met elf procent.

Een greep uit de maatregelen 
22 concrete acties zijn ondernomen om 
het	elektriciteitsverbruik	terug	te	dringen,	
variërend van het plaatsen van energie-
besparende hoogfrequente TL-buizen tot 
het uitzetten van overmatige verlichting. 
Ook het dichten van luchtlekken bij het 
gebruik van perslucht leidde tot snel 
resultaat. Soortgelijke stappen vooruit 
zijn gezet bij het besparen van gas en 
het verminderen van emissies naar de 
lucht. Verscheidene bedrijven produceren 
CO2-neutraal,	vele	andere	zijn	bezig	het	
te worden.

“Ongeveer negentig procent van het oud-
papier en -karton bevindt zich in kringloop. 
Het wordt ingezameld, gerecycled en 
hergebruikt. Volgens de Stichting Papier 
Recycling Nederland (PRN) is met dit 
recyclingpercentage Nederland nummer 
één in Europa.”
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CO2-calculator brengt CO2-voetafdruk 
in kaart 

Het maken van drukwerk vergt een groot aantal productiestappen. Dat maakt het lastig 
om op een juiste manier de carbon footprint te bepalen van het product of bedrijf. Maar 
nu is er de CO2-calculator, de ClimateCalc. Te gebruiken via het web. 

Grafische ondernemers willen zien hoe zij 
hun CO2-voetafdruk kunnen verbeteren en 
welke keuzes zij daarbij hebben. Dat kan 
met de CO2-calculator,	de	ClimateCalc.

Dit – voor zover bekend - unieke instru-
ment binnen de industriële sector is 
ontwikkeld door Europese zusterorgani-
saties waarmee het KVGO samenwerkt. 
De verwachting is dat in de naaste 
toekomst opdrachtgevers steeds vaker 
de	vraag	stellen	naar	een	aantoonbaar,	
duurzame productie.

ClimateCalc is een rekenmethode om te 
bepalen wat de CO2-uitstoot op jaarbasis 
is van een drukkerij of binderij. Met Cli-
mateCalc is het mogelijk de CO2-voetaf-
druk per product of order uit te rekenen. 
Hierdoor kan het bedrijf zijn klanten 
adviseren,	bijvoorbeeld	over	het	te	
gebruiken papier om de CO2-voetafdruk 
van de order te verminderen. Bovendien 
kan het bedrijf de individuele klant aan-
bieden de CO2-voetafdruk van de order te 
compenseren.
 

Er worden landspecifieke emissiefactoren 
gebruikt voor het energieverbruik en voor 
het brandstofverbruik van een onderne-
ming.
 

ClimateCalc is gebaseerd is op de aanbe-
veling van de Europese overkoepelende 
koepel van werkgevers in de grafische 
bedrijfstak Intergraf. De Intergraf-aanbe-
veling is de enige internationale grafische 
norm voor CO2-voetafdrukberekening in 
de wereld. 

Ook is ClimateCalc in overeenstemming 
met	de	ISO-norm	14064	-1:	2006	en	het	
internationale	Broeikasgassenprotocol,	
The Green House Gas protocol.

ClimateCalc combineert de geverifieerde 
gegevens van een onderneming met 
de geverifieerde standaardgegevens. 
De standaardgegevens zijn zorgvuldig 
gekozen en steunen op de technische en 
grafische context waartoe ze behoren. 
De gekozen emissiefactoren voor grond-
stoffen zijn gefundeerd op gepubliceerd 
onderzoek en op onderzoeksprojecten in 
de grafische industrie. 

“Het KVGO zoekt samen met de duurzaam-
heidskringen naar mogelijkheden om een 
CO2 -compensatieproject in eigen land op te 
zetten. De CO2 -uitstoot terugbrengen naar 
nul is een illusie. We moeten compenseren. 
Het zou mooi zijn als we zoiets in eigen 
omgeving konden opzetten?”
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De kracht van een duurzame 
productieketen

De papierketen is een transparante, ecologische keten. Veel aspecten van  
duurzaamheid zijn onderzocht, bekend en aangepakt.

Het Informatiecentrum Papier en Karton 
(IPK) heeft mede tot doel de activiteiten 
van alle spelers binnen de grafische pro-
ductieketen op het gebied van duurzaam-
heid te versterken.

Het IPK: ‘De duurzaamheid van een 
eindproduct van papier en karton is de 
optelsom	van	duurzaam	beheerd	bos,	
energie-	en	materiaalbewuste	productie,	
transport,	gebruik	en	hergebruik’.	Duur-
zaamheid is dan ook een echte ketenaan-
gelegenheid. Van vezel tot oudpapierbak. 
Van bosbouwer tot consument. De keten 
kent veel certificaten die deze stelling 
onderbouwen

Alle	ketenpartijen	spelen	een	rol	in	de	
verduurzaming van de eindproducten van 
papier	en	karton,	of	het	nu	gaat	om	een	
zachte	tissue,	een	kartonnen	doos	of	een	
glossy tijdschrift.

Dit systeem bestaat sinds 1998 en is vast-
gelegd in het Papiervezelconvenant met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG). Het doel is de inzameling en 
het hergebruik van oudpapier continu op 
een zo hoog mogelijk niveau te houden en 
te stimuleren. 

Dit gebeurt onder andere door er voor te 
zorgen dat de inzameling en herverwer-
king van oud papier in stand blijft. Ook 
indien er een ‘ketendeficiet’ ontstaat. Dat 
wil zeggen dat de verwerkingskosten en 
de afzetgarantieprijs voor de gemeenten 
samen hoger zijn dan de internationale 
marktprijs voor oudpapier. In dat geval 
heeft	de	PRN	de	bevoegdheid	om	een	

Er wordt op dit moment gewerkt aan een 
verdere samenwerking tussen deze ke-
tenschakels. Wat kan de ontwerper doen 
aan de verduurzaming van een eindpro-
duct? Of de uitgever? Hoe gaat een druk-
ker te werk? Hoe kunnen ketenpartijen 
verder verduurzamen? Wat is de rol van 
de papiergroothandel?

Om de inzamelstructuur van oudpapier 
in stand te houden heeft de papierketen 
haar verantwoordelijkheid genomen en is 
mede op initiatief van het KVGO de Stich-
ting	Papierrecycling	Nederland,	(PRN)	
opgericht.

PRN	is	de	uitvoeringsorganisatie	van	het	
inzamel- en herverwerkingsysteem van 
papier en karton. Met dit systeem heeft 
de papierketen als eerste in Nederland 
de producentenverantwoordelijkheid in 
praktijk gebracht.

heffing op te leggen aan de bedrijven 
die voor het eerst papier en karton op 
de Nederlandse markt afzetten voor 
niet-verpakkingsdoeleinden. Het verschil 
wordt dan door middel van deze heffing 
vergoed aan de gemeenten en zo nodig 
aan de inzamelaars.

Samenwerking,	kennisoverdracht	en	
afstemming tussen ketenpartijen leiden 
tot betere en duurzame resultaten. Met 
papier en karton als grondstoffen maakt 
de keten een goede start bij de verdere 
verduurzaming van de eindproducten.’
Het KVGO neemt haar verantwoorde-
lijkheid en stimuleert de aangesloten 
bedrijven	tot	samenwerking,	met	elkaar	
en in de keten om zo de keten krachtig en 
toekomstrijk te laten zijn.
 

“MVO is vooral maatwerk en kenmerkt zich 
door innovatie en maatschappelijke 
legitimatie.”
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Papier: duurzame grondstof

Papier is de belangrijkste grondstof voor drukwerk. De belangrijkste houtsoorten 
die in Europa worden gebruikt voor de productie van papier en karton zijn afkomstig 
van naaldhout en loofhout.

Pulp komt voor het overgrote deel uit pro-
ductiebossen	en	plantages	in	Scandinavië,	
Zuidwest-Europa	en	Noord-Amerika.	
De papierindustrie gebruikt vooral  
dunningshout en zagerijresten. 

Om te controleren dat dit allemaal 
volgens	de	afspraken	verloopt,	spraken	
bedrijven en consumenten een keurmerk 
af:	het	FSC-certificaat.	Dit	is	een	 
consumentenkeurmerk voor goed bosbe-
heer.	FSC	staat	voor	Forest	Stewardship	
Council	ofwel	Raad	voor	goed	bosbeheer.	
Het	is	een	wereldwijde,	onafhankelijke	
non-profit	organisatie,	opgericht	in	1993	
door onder andere natuur- en milieu-
organisaties,	boseigenaren,	mensen-
rechtenorganisaties,	vertegenwoordigers	
van lokale bevolkingsgroepen en vooruit-
strevende houthandelaren. 

Een	ander	belangrijk	keurmerk	is	PEFC,	
‘programme for the Endorsement of 
Forest	Certification’.	Het	is	een	wereld-
wijd	non-profit,	onafhankelijk	keurmerk	

ter bevordering van duurzaam bosbeheer. 
Door middel van certificering van bos-
beheer kunnen boseigenaren laten zien 
dat zij hun bos duurzaam beheren volgens 
de	eisen	van	PEFC.	Uit	een	gecertificeerd	
bos	kan	PEFC-gecertificeerd	hout	worden	
geoogst. 

Chain of Custody gecertificeerde bedrijven 
verderop in de keten kunnen het hout 
(en	papier)	met	het	PEFC-keurmerk	
verwerken in producten zoals tijdschrif-
ten,	boeken,	kopieerpapier,	tuinhout,	
bouwhout,	laminaatvloeren	en	tal	van	
andere producten.

Een	product	dat	het	PEFC	of	FSC-keur-
merk	draagt,	is	gegarandeerd	vervaardigd	
uit hout afkomstig uit goed beheerd bos. 
Het zegt dus alleen iets over de grondstof 
van het papier en niets over de milieube-
lasting die in de andere productiestappen 
kan plaatsvinden. 

Daarvoor zijn andere keurmerken in het 
leven	geroepen,	zoals	het	Europese	 
Milieukeur	(Ecolabel),	Nederlands	 
Milieukeur,	Nordic	Swan,	Blaue	Engel,	
ECF	en	TCF.	Vergeet	de	afkortingen,	 
maar zij geven de consument een garan-
tie dat het product volgens bepaalde goed 
gedefinieerde regels geproduceerd is. 

Daarnaast	zijn	er	milieuzorgsystemen,	zo-
als	ISO	14001	en	Emas	(Eco	Management	
&	Audit	Scheme).	Dit	zijn	systemen	 
die voorschrijven hoe een bedrijf zijn 
emissies moet bepalen en hoe er aan 
continue verbetering gewerkt kan worden.
 

“De grafische bedrijfstak is koploper. Een 
voorbeeld voor andere sectoren in onze 
provincie.” Gedeputeerde Economische 
Zaken Andries Greiner bij het officiële 
startsein van de duurzaamheidskring.

“Kennisdeling en samenwerking tussen 
zowel bedrijven en brancheorganisaties 
onderling als met maatschappelijke 
organisaties en andere betrokkenen is bij 
MVO van groot belang om vooruitgang te 
blijven boeken. MVO is nooit ‘af’.”



Duurzaamheid

Gezonde medewerkers

Het KVGO stond aan de wieg van het meerjarenproject ‘Gezondheid in Bedrijf’.  
Goede arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden zorgen voor betrokken medewerkers. 
Samen met vertegenwoordigers van werknemers werkt een team specialisten aan  
een nieuw stelsel van toekomstgerichte arbeidsvoorwaarden.

Gezonde	medewerkers,	nu	en	in	de	
toekomst,	zijn	van	onschatbare	waarde.	
Daarom voert het KVGO onder het motto 
‘Gezondheid in Bedrijf’ een meerjarige 
campagne. De campagne heeft als doel 
de aandacht voor gezondheid in de 
bedrijven zo hoog mogelijk op de agenda 
van de ondernemer te krijgen. Bovendien 
is het doel een verdere verbetering van de 
werkomstandigheden.
 
‘Gezondheid in Bedrijf’ vraagt om een 
structureel andere benadering van het 
regelen van ziekteverlof en verzuim. Voor-
komen en terugdringen van ziekteverzuim 
staan centraal. En mocht een medewer-
ker uitvallen dan zijn alle activiteiten en 
instrumenten er op gericht hem of haar 
zo snel mogelijk op het werk te laten 
terugkeren.

Maar ook de inzet van arbeidskrachten 
met een achterstand op de arbeidsmarkt 
is een zaak die aandacht heeft bij de grafi-
sche ondernemer. Opleidingen spelen dan 
een belangrijke rol. De grafische branche 
kent een aantal regionale opleidingsin-
stituten en kent op landelijk niveau GOC 
in Veenendaal dat voor de communicatie-
branche,	maar	ook	breder	voor	de	crea-
tieve industrie trainingen en bijscholingen 
coördineert en verzorgt.

Al	sinds	de	beginjaren	van	de	twintigste	
eeuw kent de grafische bedrijfstak een 
cao. Sinds die tijd worden arbeidsvoor-
waarden en –omstandigheden in goede 
harmonie en samenspraak met  
de werknemers en hun organisaties  
geregeld.	Neem	de	RI&E,	de	Risico	 
Inventarisatie en Evaluatie. Een voorbeeld 
voor collega-branches en in samenspraak 
met	werkgevers,	werknemers	en	de	over-
heid tot stand gekomen.

Voor een toekomstbestendige bedrijfstak 
zijn hedendaagse arbeidsvoorwaarden en 
een goed functionerende arbeidsmarkt 
essentieel. Een team van werkgevers en 
werknemers,	daarbij	ondersteunt	door	
specialisten,	schetst	een	aantal	mogelijke	
scenario’s. Het aantrekkelijk houden van 
de bedrijfstak voor jongeren speelt daarbij 
een	belangrijke	rol,	net	zoals	het	bieden	
van een goed perspectief met ruimte 
voor opleidingen voor mensen die in de 
bedrijfstak werken.

Gezondheid en goede arbeidsvoorwaar-
den en -omstandigheden vormen voor het 
KVGO één van de belangrijke pijlers onder 
duurzaam ondernemen.

“MVO is een proces van waardecreatie 
waarbij de ondernemer voortdurend streeft 
naar een optimale balans tussen people, 
planet en profit.”

“Aan de betrokkenheid en de belangen 
van werknemers, klanten, leveranciers, 
maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbenden wordt grote waarde 
toegekend.”
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MVO-norm toegesneden op bedrijfstak Het duurzame grafische bedrijf

Op verzoek van het KVGO ontwierp de Stichting Certificatie GrafiMedia (SCGM) een 
MVO-norm, specifiek voor de grafische bedrijfstak.

Om drukwerk te maken is nogal wat nodig. Energie bijvoorbeeld, inkten, drukplaten en 
al dat papier moet ook vervoerd worden. 

Nadat	ISO	26000,	een	richtlijn	voor	
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van	organisaties	een	jaar	bestond,	is	aan	
de hand daarvan een MVO-norm gemaakt 
voor de grafische bedrijfstak. 
Met deze ‘MVO Grafimedianorm’ kunnen 
bedrijven uit de branche zich laten toet-
sen door een onafhankelijke partij op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

De norm is opgesteld in nauwe samen-
spraak met een aantal bedrijven uit de 
branche.	De	ondernemingen,	variërend	
van een multinational tot een klein 
grafisch	bedrijf,	hebben	er	mede	voor	
gezorgd dat de norm voor praktisch 
elk bedrijf in de sector toepasbaar is. 
‘Stakeholders’ staan centraal staan bij de 
ontwikkeling van het MVO-zorgsysteem. 

De	norm	geeft	praktische	handvatten,	
betrekt stakeholders bij de productie 
en vergroot de geloofwaardigheid van 
aanspraken op het gebied van MVO. 
Bedrijven die de MVO Grafimedianorm 
willen	invoeren,	dienen	zich	te	realiseren	
dat de norm ingrijpt op alle disciplines en 
processen binnen de onderneming. Het 
is een complex proces dat niet onder-
schat mag worden. Bovendien is het een 
dynamisch proces. MVO is een zaak van 
continue verbetering.

Vele grafische bedrijven zetten in op een 
duurzame strategie. Klanten vragen meer 
en meer om producten die het milieu zo 
veel	mogelijk	ontzien,	die	duurzaam	zijn.	
Sinds midden jaren negentig van de vorige 
eeuw is veel van het productiewerk in het 
grafische bedrijf gedigitaliseerd. Eén van 
de voordelen die dit met zich meebrengt 
is dat de belasting van het milieu door 

Binnen de sector zijn al veel deelcertifice-
ringen	van	ISO-normen	in	gebruik,	zoals	
de	norm	voor	milieu	(ISO	14001)	en	arbo	
(OHSAS	18001)	.	De	MVO	Grafimedianorm	
heeft deze deelprocessen waar mogelijk 
geïntegreerd. Daardoor is een logisch 
geheel ontstaan. De norm is nog volop 
in ontwikkeling. De dialoog tussen alle 
betrokkenen zorgt voor extra waarde.

chemicaliën in een hoog tempo is terug-
gebracht.

Het overgrote deel van de drukkerijen 
maakt tegenwoordig gebruik van com-
puter-to-plate,	ofwel	CTP.	De	drukplaten	
zelf vragen steeds minder chemie. Er zijn 
chemie-arme,	chemieloze	en	procesloze	
platen op de markt die prima werken.

Zeven verschillende  
gezichtspunten
De MVO Grafimedianorm formuleert 
zeven gezichtspunten. Hierdoor kan 
een bedrijf de eigen opvattingen 
en vooral daden vergelijken met de 
theoretische uitgangspunten van de 
norm.
•	 Behoorlijk	bestuur	
•	 Mensenrechten	
•	 Arbeidsomstandigheden
•	 Milieu	
•	 Eerlijk	zakendoen	
•	 Consumenten-	&	klanten
 belagen
•	 	Maatschappelijke	betrokkenheid	

en ontwikkeling
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Om werknemers en werkgevers er toe 
aan te zetten meer en beter te bewegen, 
werkt het KVGO samen met het Neder-
lands Instituut voor Sport en Bewegen 
(NISB). Deze geeft advies en tips voor 
een ‘bewegende leefstijl’. Ondernemers 
kunnen bij NISB aankloppen voor tips 
en ideeën, brochures, checklists en 
andere hulpmiddelen om bewegen bij 
hun medewerkers – en bij de werkgever 
zelf uiteraard – te stimuleren. Bovendien 
kan een team van het NISB bij het bedrijf 
langskomen om zoveel mogelijk mede-
werkers in beweging te krijgen. 

Groene energie
Bij de gezamenlijke inkoop van energie is 
door het KVGO ingezet op groene stroom. 
KVGO-leden die hun elektriciteit en gas 
inkopen bij de Stichting Energie Inkoop 
(SEI), profi teren niet alleen van concurre-
rende prijzen, maar draaien ook volledig 
op gegarandeerde groene stroom. De SEI 
sluit voor groot- en kleinverbruikers in 
de branche contracten af voor de levering 
van energie die tot drie jaar doorlopen. 

Dat voorkomt niet alleen grote schom-
melingen in de kosten, maar maakt het 
mogelijk eisen te stellen. Zo werken de 
SEI en de huidige leverancier Essent stra-
tegisch samen. Daarbij gaat het vooral om 
duurzaamheid, zowel bij het opwekken 
van energie als bij het gebruik binnen de 
bedrijven. De leidraad daarbij is dat de 
duurzaamste energie de energie is die je 
niet gebruikt.
 
Het KVGO vraagt op dit vlak van de over-
heid om consistentie van beleid. In 2009 
maakte de overheid met brancheorgani-
saties afspraken om tot een aanzienlijke 
daling van het verbruik van energie te 
 komen. Scans bij grafi sche bedrijven 
en het uitwerken van ‘beste voorbeel-
den’ zouden inhoud geven aan deze 
Meer jarenafspraak Energie. Vlak voor 
het  programma van start ging trok de 
overheid zich als partner en belangrijke 
fi nancier terug.

Norm
Om te controleren of alle goede voor-
nemens in de praktijk worden gebracht is 
door de Stichting Certifi catie Grafi media 
Branche (SCGM) in nauwe samenspraak 
met het KVGO en bedrijven uit de branche 
een bedrijfsspecifi eke MVO-norm ontwik-
keld. De ondernemingen, variërend van 
een multinational tot een klein grafi sch 
bedrijf, hebben er mede voor gezorgd dat 
de norm voor praktisch elk bedrijf in de 
sector toepasbaar is.

‘Gezondheid in Bedrijf’
Duurzaamheid geldt ook de medewer-
kers. Het KVGO ontwikkelt activiteiten 
om bedrijven te ondersteunen bij het 
voorkomen en terugdringen van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Een voorbeeld is 
het langlopende project ‘Gezondheid in 
Bedrijf’, gericht op verbetering en onder-
steuning van het gezondheidsbeleid in de 
onderneming. 

Samen met commercieel partner 
 Zilveren Kuis Achmea is een breed pakket 
 beschikbaar dat KVGO-leden helpt een 
zo gezond mogelijk beleid in hun onder-
neming te voeren. Adviezen zijn te krijgen 
bij het Verzuimsteunpunt. Op maat gesne-
den verzekeringen zijn er mede op gericht 
de schade van verzuim zo laag mogelijk 
te houden. 

Veel tijd en energie is geïnvesteerd in het 
verbeteren van de arbeidsomstandig-
heden binnen bedrijven. Deze inspan-
ningen vinden hun weerslag in de actuele 
Arbocatalogus Grafi media. Samen met 
FNV Kiem, CNV Media, De Unie en ZSO 
ontwikkelde het KVGO in nauw overleg 
met de Arbeidsinspectie regels en afspra-
ken die het werk binnen het bedrijf veilig 
en gezond maken. Bovendien is er voor 
werkgevers een breed assortiment aan 
digitale instrumenten beschikbaar. 
Zo kunnen zij de vernieuwde Risico 
Inventarisatie & Evaluatie versie 3 (RI&E3) 
downloaden, net zoals gereedschap dat 
helpt oplosmiddelen in offset en zeefdruk 
verder terug te dringen. 

Het KVGO beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen als dé standaard 
voor ondernemen in deze eeuw. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
staat duurzaamheid voorop. Dat gaat verder dan het zoeken en vinden van milieu-
sparende mogelijkheden. Het raakt de complete bedrijfsvoering en alle spelers: 
de opdrachtgevers, de leveranciers, de medewerkers en uiteindelijk de maatschappij. 

Calculator
Duurzaamheid is ook het leidend thema 
bij het beslag dat producten en produc-
tie leggen op schaarse grondstoffen. In 
2011 lanceerde het KVGO, samen met 
een aantal Europese partners binnen het 
ClimateCalc consortium, de CO2-voetaf-
drukcalculator. Met dit instrument kunnen 
ondernemingen via een rekenmodule op 
het web hun eigen koolstofvoetafdruk of 
die van hun producten berekenen. Vervol-
gens zijn acties mogelijk om deze uitstoot 
terug te brengen of te compenseren. 

Werken in de keten
Grafi sche producten zijn complex en 
komen tot stand in een lange productie-
kolom. Het is zonde als de inspanningen 
van de één teniet gedaan zouden worden 
door een ander, doordat er gaten in deze 
productieketting vallen. Een ketenbrede 
aanpak staat voorop. Alle bij de productie, 
distributie en handel betrokken partijen 
kunnen een bijdrage leveren aan de ver-
dere verduurzaming van de eindproducten 
van papier en karton. 

Samenwerking, afstemming en uitwisse-
ling van kennis zijn essentieel. De spelers 
in de communicatiebranche nemen hun 
verantwoordelijkheid. De producenten 
van platen en inkt en de handelshuizen 
spannen zich in om de klassieke grafi sche 
industrie toekomstbestendig te houden. 
Maar de inspanningen gaan verder dan 
drukker, nabewerker en transporteur. Het 
geldt ook de ontwerper, de uitgever en de 
papiergroothandel. Het KVGO werkt daar-
toe binnen het Informatiecentrum Papier 
en Karton (IPK) onder andere samen met 

de Koninklijke VNP, de Vereniging van 
 Nederlandse papier- en kartonfabrieken 
en het Nederlands Uitgeversverbond 
(NUV). 

Het KVGO vraagt van overheden een 
kritische houding. Zo ligt er op Euro-
pees niveau en binnen de Nederlandse 
overheid een eenzijdige focus op het 
propageren van elektronisch factureren. 
De overheden stellen dat deze manier 
van factureren doelmatiger is plus dat er 
 milieuvoordelen zijn te realiseren. 
De eerste stelling is niet onderbouwd, de 
tweede pertinent onjuist. De grafi sche 
keten reduceerde, onder andere door de 
aanplant van bomen, de hoeveelheid CO2-
uitstoot. Ook is de keten koploper in het 
effi ciënt inzetten van energie en herge-
bruik van grondstoffen.

Al jaren scoort Nederland uitstekende 
cijfers bij het hergebruik van oudpapier 
en karton. In 1993 sloot het KVGO de 
eerste milieubeleidsovereenkomst met 
de overheid. Ook op het gebied van het 
gebruik van papier, de vermindering 
van de uitstoot van CO2 en van vluchtige 
organische stoffen, sloot het KVGO conve-
nanten met de overheid. Een verantwoord 
milieubeleid past binnen de opdracht die 
ondernemers zich stellen om duurzaam 
te ondernemen.

MVO houdt voor het KVGO meer in dan 
een goed voornemen dat elk jaar opnieuw 
herhaald wordt. Het gaat om concrete 
stappen; om daadwerkelijke verbete-
ringen. Om die inspanningsverplichting 
formeel te bevestigen ondertekende het 
KVGO in 2010 een partnerschapovereen-
komst met MVO Nederland.

Duurzaamheidskringen
Bij het verduurzamen van de bedrijfstak 
springen de duurzaamheidskringen in 
het oog. Daarvan zijn er door het hele 
land elf actief. Het KVGO voert de regie, 
de duurzaamheidskringen worden 
ondersteund door Stimular en lokale 
overheden.

Duurzaamheidskringen bestrijken 
een breder terrein dan duurzaamheid 
alleen. Aan bod komen verantwoord 
ondernemen, verantwoord werken en 
uiteindelijk de zorg voor onze aarde. De 
aanpak binnen de verschillende kringen 
verschilt, maar het startpunt is vrijwel 
altijd onderzoek naar de mogelijkheden 
om de uitstoot van CO2 te verminderen en 
tegelijkertijd de bedrijfskosten omlaag te 
brengen.

Hiervoor is de Milieubarometer een goed 
hulpmiddel. De leden van de kring meten 
het effect van hun inspanningen door 
jaarlijks de Milieubarometer in te vullen 
en de milieucijfers, bijvoorbeeld het 
energieverbruik per kilogram drukwerk, 
onderling te vergelijken.

Duurzaamheid, basis voor toekomstgericht ondernemen
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Het aanbrengen van beeld op papier is 
een delicaat proces. Er komen veel na-
tuurlijke	materialen	bij	kijken,	die	elkaar	
allemaal	beïnvloeden:	temperatuur,	
relatieve	luchtvochtigheid,	het	papier,	de	
gebruikte inkten en de oplosmiddelen die 
nodig zijn om de inkt mooi te laten vloeien 
en goed te laten hechten op het papier. 

De bedrijven gebruikten hiervoor 
vluchtige organische stoffen waaronder 
isopropylalcohol	(IPA).	Deze	zijn	niet	goed	
voor	de	gezondheid.	Al	jaren	zijn	bedrijven	
bezig het deel alcohol terug te brengen. 
IPA-arm	of	zelfs	IPA-vrij	drukken	behoort	
tot de mogelijkheden. Ook worden steeds 
meer inkten op basis van plantaardige 
olie ingezet. De meeste reinigingsmidde-
len zijn vervangen door middelen op basis 
van	niet-vluchtige	organische	stoffen,	of	
op basis van plantaardige middelen.

Dit alles heeft geresulteerd tot tienmaal 
minder chemisch afval in de branche over 
een periode van tien jaar. De afgelopen 
jaren is bovendien het gebruik van alcohol 
met circa de helft teruggelopen. Het 
gebruik daalt nog steeds. 

In de milieucirkel Breda realiseerden de 
deelnemers een lagere milieubelasting 
met vijftig procent ten opzichte van de vier 
jaar er voor. Grotere en kleinere druk-
kerijen doen er daarbij alles aan om hun 
energieverbruik terug te dringen. Dat is 
ook	uit	welbegrepen	eigenbelang,	want	de	
post ‘energie’ loopt bij elk grafisch bedrijf 
behoorlijk op. Dat kan ook niet anders als 
je bedenkt dat inkt soms gedroogd wordt 
met gasbranders. Ook is veel energie 
nodig om de temperatuur en luchtkwa-
liteit in een drukkerij stabiel te houden. 
Zomers overbodige warmte diep onder 
de	grond	opslaan,	om	deze	in	de	winter	te	
kunnen	gebruiken,	wordt	al	toegepast.	

Ondernemers investeren bovendien in 
slimme systemen om het transport van 
drukwerk dat altijd veel ruimte in beslag 
neemt tot een minimum te beperken. 
Uitgekiende logistiek en routeplanning 
helpen hen daarbij.
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan geld opleveren. Het verminderen van 
afval is daar een voorbeeld van. Gezamenlijk inkopen van duurzame energie een ander.

Leden van het KVGO die hun elektriciteit 
en	gas	inkopen	bij	de	SEI,	de	Stichting	
Energie	Inkoop,	profiteren	niet	alleen	van	
concurrerende	prijzen,	maar	draaien	ook	
volledig op gegarandeerde groene stroom.

De SEI sluit voor bedrijven in de branche 
contracten af voor de levering van energie 
die tot drie jaar doorlopen. Dat voorkomt 
niet alleen grote schommelingen in de 
kosten,	maar	maakt	het	mogelijk	eisen	te	
stellen. Zo werken de SEI en de leveran-
cier strategisch samen. Daarbij gaat het 

Energie als groene motor

“Het Informatiecentrum Papier & Karton 
(IPK) zet in op duurzaamheid binnen de 
gehele productieketen. Op de website is 
veel informatie over de plannen en 
activiteiten te vinden.”

vooral	om	duurzaamheid,	zowel	bij	het	
opwekken van energie als bij het gebruik 
binnen de bedrijven. De leidraad daarbij is 
dat de duurzaamste energie de energie is 
die je niet gebruikt. 

Verder denkt de SEI nadrukkelijk aan 
het zelf opwekken van energie. Dat kan 
bijvoorbeeld	via	een	eigen	windmolen,	
maar ook door actief warmtekrachtkop-
peling aan te prijzen bij deelnemers. Dat 
gaat niet van vandaag op morgen. Maar 
de richting is duidelijk.

“Nieuw papier en karton wordt voor  
75 procent uit oudpapier en -karton  
gemaakt. Oudpapier is dus een waardevolle 
grondstof en geen afvalstof. Iedereen in  
de papierketen heeft er belang bij dat de 
oudpapierstroom niet wordt onderbroken.”
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Tijdlijn MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor grafische bedrijven  
en het KVGO niet nieuw.

In	1914	wordt	de	eerste	landelijke	cao	ooit	
in Nederland gesloten tussen werkgevers 
en werknemers in de grafische branche.

In 1993 sluit het KVGO de eerste Milieube-
leidsovereenkomst met de overheid. Later 
volgen	verschillende	convenanten,	onder	
andere over verpakkingsmaterialen.

In 1997 is een branchekwaliteitszorgsys-
teem ontwikkeld.

In Breda richtten grafische ondernemers 
in	1999	een	milieucirkel	op,	de	voorloper	
van de duurzaamheidskringen zoals er 
vele zouden volgen.

In 2002 begint onder auspiciën van het 
KVGO de Stichting Energie-inkoop SEI.

In	2004	is	in	de	branche	het	Arbozorgcer-
tificaat ingevoerd.

In 2009 levert de SEI alleen nog maar 
groene stroom.

In 2009 gaat het meerjarenproject 
“Gezondheid in Bedrijf’ van start. Doel is 
de uitval van medewerkers te beperken 
en - mochten ze om wat voor reden dan 
ook tijdelijk niet aan het arbeidsproces 

kunnen deelnemen - ze zo snel mogelijk 
weer aan het werk te krijgen.

In 2010 presenteert de grafimediabranche 
de	nieuwe	RI&E	als	gevolg	van	nieuwe	
wetgeving.	Deze	RI&E	is	ook	digitaal	
inzetbaar.

Op 2 juni 2010 tekenen in Soest de direc-
teur van MVO Nederland Willem Lageweg 
en KVGO-voorzitter Cees Verweij een 
partnerschapovereenkomst.

In diezelfde maand verlengen de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en	stichting	Papier	Recycling	Nederland	
(PRN)	het	alweer	vierde	papiervezelcon-
venant.	De	looptijd	is	tot	eind	2014.

Mei 2011 publiceert de Stichting Cer-
tificatie GrafiMedia (SCGM) de eerste 
MVO-norm,	speciaal	voor	de	grafische	
bedrijfstak. De norm is geïnspireerd op de 
richtlijn	ISO	26000.
 
In juni 2011 stelt na ruim twee jaar voor-
bereiding het KVGO de webversie van de 
carbon	footprint	calculator,	de	Climate-
Calc,	beschikbaar	voor	de	aangesloten	
bedrijven.
 

Nuttige websites

Koninklijke KVGO: www.kvgo.nl;
Informatiecentrum Papier & Karton (IPK): 
www.papierenkarton.org;
Stichting Certificering Grafimedia Branche: 
www.scgm.nl;
ClimateCalc: http://nl.climatecalc.eu;
Centrum Creatieve Carrières: 
www.c3werkt.nl; 
Duurzaamheidskringen 
www.kvgo.nl/duurzaamheidskringen-2/;
Grafimedia cao: www.grafimediacao.nl;
Gezond werken in Grafimedia: 
www.arbografimedia.nl; 
Milieubarometer: 
www.milieubarometer.nl.  
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Uitgever 
Koninklijke KVGO
Startbaan	10,	1185	XR	Amstelveen
Postbus	220,	1180	AE	Amstelveen
T	(020)	54	35	678
F	(020)	54	35	475
info@kvgo.nl
www.kvgo.nl

www.twitter.com/kvgonl

Contact

Niets van deze uitgave mag verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt worden 
door middel van druk of kopie of op welke 
wijze	dan	ook,	zonder	voorafgaande	
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Wilt u weten hoe u leefstijlbeleid kunt 
toepassen binnen uw bedrijf? Maak er 
werk	van.	Ga	voor	meer	tips,	praktische	
instrumenten en advies over de verschil-
lende	leefstijlthema’s	(meer	bewegen,	
minder	roken,	matigen	met	alcohol,	
gezonde	voeding,	voldoende	ontspanning	
en werken in ploegendiensten) naar 
‘Gezondheid in Bedrijf’ op www.kvgo.nl 

Heeft u vragen en/of opmerkingen 
naar aanleiding van de inhoud van deze 
brochure of de website? Laat het ons 
weten! U kunt contact opnemen met 
het KVGO via  gezondheid@kvgo.nl of 
met NISB via werk@nisb.nl.


