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Inleiding 

1. Scope 

Oerlemans Packaging 

De belangrijkste activiteiten van de organisatie: 

Oerlemans Packaging is de holdingmaatschappij van meerdere werkmaatschappijen. Binnen 

deze werkmaatschappijen worden flexibele foliën en verpakkingen geproduceerd. 

Oerlemans Packaging is producent van flexibele kunststof verpakkingen en folie. 

Voortdurend worden er nieuwe folie- en verpakkingsconcepten ontwikkeld voor o.a. 

tuinbouw, industrie, verpakkingsgroothandel en retail. Wereldwijd vinden de producten 

haar weg. Bij elke innovatie staan klant, kwaliteit en sustainability centraal. Door eigen en 

externe logistiek weten we een optimale service te bieden. 

Landen waar de organisatie actief is: 

Oerlemans Packaging is wereldwijd actief. 

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie: 

Het hoofdkantoor van Oerlemans Packaging is gevestigd in Genderen (Noord-Brabant). 

Deze zelfverklaring is van toepassing op alle bedrijven van Oerlemans Packaging, te weten: 

 Oerlemans Packaging te Genderen 

 Oerlemans Plastics te Genderen en Giessen 

 Plasthill te Hillegom 

 Perfon te Goor 

 Fardem te Edam 

 OPI te Oosterwolde 

 Flexpak te Geldermalsen 
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Prima Ondernemen Award 

In 2015 was Oerlemans Packaging winnaar van de NRK prima ondernemen award. 

Oerlemans Packaging ontving de gouden Award voor het totale MVO-beleid op de 

dimensies People, Planet en Profit. De PRIMA Ondernemen Awards zijn een initiatief van de 

Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK). De prijzen worden om de twee 

jaar uitgereikt aan bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie die voorop lopen op het 

gebied van duurzaam innoveren en duurzaam ondernemen. 

De jury was unaniem in haar besluit dat Oerlemans Packaging de winnaar was van de gouden 

Award gezien de prestaties op alle drie de aandachtsgebieden ‘People, Planet en Profit’. 

Volgens het juryrapport is MVO en klantdialoog binnen de groep van zes zelfstandige 

productiebedrijven de gedeelde visie die duidelijk in de dagelijkse praktijk zichtbaar is. 

Oerlemans Packaging is zich bewust van haar positie en betrekt al lange tijd en in de volle 

breedte stakeholders bij het uitvoeren van het MVO-beleid. Die contacten leiden tot een 

continue stroom aan vernieuwing en innovatie. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan 

opleidingen voor de medewerkers, zij hebben ook een eigen MVO-opleider. 
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2. Samenvatting 

In de hierna volgende bladzijden worden de 40 vragen uit de NPR 9026 (Nederlandse 

Praktijk Richtlijn) beantwoord. Deze zelfverklaring omschrijft waar we nu zijn. Het is een 

vertrekpunt dat een basis vormt voor verdere ontwikkeling. Het systematisch 

beantwoorden van de 40 vragen heeft ons positief geprikkeld en daagt ons uit tot een 

betere visie en een bewustere omgang met de MVO kernthema’s. Onderwerpen die al deel 

uitmaakten van onze bedrijfsvoering maar nu beter tot hun recht komen en meer diepgang 

krijgen. We zullen ons richten op de verschillende onderwerpen die in de volgende 

hoofdstukken concreet verwoord zijn. 

Dankzij het collectieve project met de branchevereniging NRK (Nederlandse Rubber- en 

Kunststofindustrie) ontwikkelen wij onze eigen visie op MVO steeds nadrukkelijker. Onze 

identiteit wordt hierdoor positief beïnvloed. We zullen gaandeweg dit proces onze identiteit 

op relevante stakeholders kunnen verbeteren, wat meer waarde geeft voor onze 

bedrijfsvoering en kansen geeft om MVO kernwaarden positief en actief te beïnvloeden 

binnen onze keten. 

Voor vragen en inhoudelijke verantwoording kunt u contact opnemen met:  

Oerlemans Packaging 

Therèse van Vuren  

E-mail: tvv@oerlemansplastics.nl 

Telefoonnr. 0416-358100 

 

 

 
  

  

 

 

 

mailto:tvv@oerlemansplastics.nl
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3. MVO-principes 

Het afleggen van rekenschap 

Onze organisatie legt rekenschap af over de effecten op de maatschappij, de economie en 

het milieu: 

 

 Als deelnemer aan het MJA3 programma (MeerJarenAfspraak energie efficiency) 

rapporteren wij jaarlijks ons energieverbruik en committeren wij ons aan een 

reductie van 2% per jaar. 

 Periodiek voeren wij metingen uit om negatieve effecten op het 

milieu te voorkomen. Dit is ook vastgelegd in onze 

milieuvergunning/activiteitenbesluit en wordt door de overheid 

gehandhaafd.  

 Via een financieel jaarverslag rapporteren wij over onze effecten op 

de economie aan relevante stakeholders. 

 Via een erkend systeem van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

nemen wij verantwoordelijkheid voor de risico's waaraan onze 

werknemers worden blootgesteld en beperken we deze risico's. 

 Wij leggen rekenschap af over de effecten van onze bedrijfsvoering 

op de maatschappij, het milieu en de economie en in het bijzonder 

over de eventuele negatieve effecten. 

 Wij leggen rekenschap af over de maatregelen die we hebben genomen om 

herhaling van geïdentificeerde negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op de 

maatschappij, het milieu en de economie te voorkomen. 

 Wij leggen rekenschap af doordat we BRC Packaging and Packaging Materials 

gecertificeerd zijn. Alle bedrijven conformeren zich aan ISO 26000. Rekenschap 

hierover wordt jaarlijks afgelegd in de management review., Oerlemans Plastics is 

ISO 14001 gecertificeerd en Plasthill en Fardem zijn ISO 9001 gecertificeerd.  
 

Bronnen: 

 MJA-3 verslag 

 ISO 14001 en ISO 9001 auditverslag 

 BRC Packaging and Packaging Materials auditverslag 

 Management review 

 Financieel jaarverslag 

 RI&E rapport en plan van aanpak 

 ISO 26000 

           

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigueKLgcrUAhXPLFAKHaZJD1IQjRwIBw&url=http://www.nrk.nl/themas?dossierid%3D983105536%26title%3DDOSACT%2BClean%2BSweep&psig=AFQjCNHcA5pATkMzBhKaJVmCLwMQmSYzBQ&ust=1497965120750936
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Transparantie 

Onze organisatie is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de 

omgeving: 

 

 Het doel, de aard en de plaats van onze activiteiten. 

 De manier waarop besluiten tot stand komen. 

 Welke functionarissen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben vanuit hun 

functies in het kader van de besluitvorming. 

 Wie welke functie binnen onze organisatie heeft in het kader van de besluitvorming. 

 Hoe onze MVO-prestaties worden geëvalueerd. 

 Onze MVO-prestaties op significante onderwerpen. 

 Onze financiële prestaties. 

 De gevolgen van ons beleid en onze organisatiebeslissingen en -activiteiten op de 

omgeving (belanghebbenden, de maatschappij, het milieu enz.). 

 Wie wij als onze stakeholders beschouwen. 

 De manier waarop stakeholders zijn geselecteerd. 

 Hoe geïdentificeerde stakeholders worden betrokken bij de organisatie. 
 

Bronnen: 

 Onze internetpagina: www.oerlemanspackaging.nl 

 Management review 

 Verslagen audits BRC Packaging and Packaging Materials, ISO 9001 en ISO 14001 

 Leveringsvoorwaarden: 

http://beheer.oerlemansplastics.nl/userfiles/10/files/Verkoopvoorwaarden%20OERLEMANS%20PLAS

TICS%20BV%281%29.pdf 

 OKComply (systeem om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving): voor relevante stakeholders 

(gemeente en omgevingsdienst) 

 Zelfverklaring op het NEN publicatieplatform en website www.oerlemanspackaging.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHA – Poly Hydroxy Alkanoaten, 

Eerste kilo in 2016 overhandigd aan Oerlemans Plastics BV, grondstof gemaakt uit rioolslip. 

http://www.oerlemanspackaging.nl/
http://beheer.oerlemansplastics.nl/userfiles/10/files/Verkoopvoorwaarden%20OERLEMANS%20PLASTICS%20BV%281%29.pdf
http://beheer.oerlemansplastics.nl/userfiles/10/files/Verkoopvoorwaarden%20OERLEMANS%20PLASTICS%20BV%281%29.pdf
http://www.oerlemanspackaging.nl/
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Ethisch gedrag 

Onze organisatie gedraagt zich ethisch.  

 

Dit ethisch gedrag is geformaliseerd: 

 Instellen NRK collectieve Code of Conduct om ethisch gedrag te formaliseren. 

 Gebruik van eigen, interne Code of Conduct. 

 Gebruik maken van Supplier Code of Conduct. 

 In staat stellen van mensen binnen en buiten onze organisatie om onethisch gedrag 

te melden, zonder angst voor represailles. 

 Identificeren en voorkomen of oplossen van belangenconflicten in de hele 

organisatie die zouden kunnen leiden tot onethisch gedrag. 

 Bekendmaken van de gedragsnormen die worden verwacht van verschillende 

mensen in en om de organisatie (bijvoorbeeld bestuur, medewerkers, leveranciers, 

contractanten, eigenaars en managers) in het kader van ethisch gedrag. 

 Benoemen en toepassen van normen voor ethisch gedrag, die aansluiten bij onze 

eigen doelstellingen en activiteiten en bij NEN-ISO 26000. 

 Bekend maken kernwaarden en principes, in het kader van ethisch gedrag. 

 Ethische regels zijn vastgelegd in de personeelswegwijzer. 
 

Bronnen: 

 Code of Conduct, intern document 

 Code of Conduct van de NRK 

 Supplier Code of Conduct 

 

Respect voor de belangen van stakeholders 

Onze organisatie respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop in.  

 

De hieronder beschreven activiteiten voeren wij uit om invulling aan dit principe te geven: 

 Organiseren dat belangen van onze stakeholders in het licht van bredere 

maatschappelijke verwachtingen worden afgewogen. 

 Onderzoeken of en hoe stakeholders in staat zijn met ons in contact te treden om 

invloed uit te oefenen. 

 Onderzoeken hoe stakeholders de activiteiten van onze organisatie kunnen 

beïnvloeden. 

 Organiseren dat de organisatie kan reageren op bezorgdheid van stakeholders. 

 Onderzoeken wie onze stakeholders zijn. 
 

Bronnen: 

 Stakeholderanalyse, hoofdstuk 2 
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Respect voor de rechtsorde 

Onze organisatie respecteert de geldende wet- en regelgeving.  

 

Wij ondernemen de volgende activiteiten om de wet- en regelgeving te respecteren: 

 Borgen dat periodiek wordt beoordeeld of de organisatie nog voldoet aan wet- en 

regelgeving. 

 Organiseren dat onze medewerkers steeds worden geïnformeerd over recente en 

relevante wet- en regelgeving en hoe zij deze kunnen naleven. 

 Onderzoeken of er maatregelen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat 

onze relaties en activiteiten in overeenstemming met wet- en regelgeving zijn. 

 Borgen dat onze organisatie de wetgeving naleeft in alle landen waar wij actief zijn, 

ook als handhaving vanuit de overheid gebrekkig is. 

 Organiseren dat onze organisatie steeds op de hoogte is van de toepasselijke wet- en 

regelgeving. 

 

Toelichting/voorbeelden: 

Wij maken gebruik van supplier questionnaires. Indien deze niet naar tevredenheid ingevuld 

zijn, is er de mogelijkheid dat de leverancier bezocht wordt door een medewerker van 

Oerlemans Packaging. We onderhouden nauwe contacten met onze leveranciers, klanten, 

medewerkers en bevoegd gezag. Ook ondertekenen onze leveranciers onze supplier Code of 

Conduct. 

Door gebruik te maken van het Ondernemingsdossier borgen wij dat we voldoen aan de 

geldende wet- en regelgeving. Periodiek wordt de AIM (activiteitenbesluit internet module) 

opnieuw uitgevoerd, om zodoende te borgen dat we aan de geldende wet- en regelgeving 

voldoen en eventueel wijzigingen moeten doorvoeren. In 2017 stopt het 

Ondernemingsdossier en gaan we verder met OKcomply.  

Wij zijn geabonneerd op de nieuwsbrieven van de NRK, diverse nieuwsbrieven van 

overheidsinstanties, lidmaatschap van diverse vakbladen etc. Deze informatiebronnen 

worden actief gescand op gewijzigde wet- en regelgeving.  

 

Respect voor internationale gedragsnormen 

Onze organisatie respecteert de internationale gedragsnormen.  

 

De hieronder beschreven activiteiten voeren wij uit om invulling aan dit principe te geven. 

Wij onderzoeken of voor onze organisatie geldt: 'wij respecteren de internationale 

gedragsnormen in landen waar wetgeving het milieu of de maatschappij onvoldoende 

beschermt of conflicteert met internationale gedragsnormen'. 
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Respect voor mensenrechten 

Onze organisatie respecteert en erkent de universele mensenrechten.  

 

Wij zijn ons bewust van het belang van deze rechten en: 

 Onderzoeken en borgen dat onze organisatie de internationale gedragsnormen 

respecteert. 

 Onderzoeken en borgen dat onze organisatie stappen onderneemt in situaties 

waarin de mensenrechten worden geschonden in het kader van onze 

bedrijfsvoering, de waardeketen en/of onze invloedssfeer. 

 Onderzoeken en borgen dat onze organisatie de universele mensenrechten in alle 

landen, culturen en situaties respecteert. 

 Onderzoeken of voor onze organisatie geldt: 'voorkomen dat we medeplichtig zijn 

aan het schenden van de internationale gedragsnormen door andere organisaties'. 

 

Oerlemans Packaging zal zich onthouden van zaken doen met bedrijven en organisaties die 

direct of indirect betrokken zijn bij het schenden van de universele mensenrechten. In onze 

Code of Conduct onderschrijven wij deze universele rechten van de mens.  
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4. Stakeholders 

Identificatie stakeholders 

De organisatie heeft de stakeholders als volgt geïdentificeerd.  

 

Als deelnemer aan het door de branche (NRK) georganiseerde collectieve project omtrent 

ISO 26000, hebben wij de relevante stakeholdergroepen (en voorbeelden van individuele 

stakeholders) eerst intern geïnventariseerd en vervolgens in een serie van workshops met 

elkaar gevalideerd en aangevuld. Het resultaat hiervan hebben we bij Oerlemans Packaging 

wederom getoetst en waar nodig aangevuld. 

 

Wie zijn de stakeholders van uw organisatie?  

Wij hebben de stakeholders van onze organisatie onderverdeeld in de volgende elf groepen: 

 Toeleveranciers  Eigen organisatie  Klanten 

 Branchevereniging  Aandeelhouders  Banken/verzekering 

 Concurrenten  Overheid  Burgers/buren 

 NGO’s  Media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toeleveranciers 
Eigen organisatie 

medewerkers 
Klanten 

Concurrenten 

Overheid/ 

Gemeente Burgers/buren 
NGO’s/ 

Actiegroepen 
Media 

Aandeelhouder/ 

Eigenaar 
NRK 

Banken/ 

Verzekeringen 

Alle stakeholders die momenteel worden betrokken bij MVO 
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Het betrekken van stakeholders 

 

Onze organisatie betrekt haar stakeholders bij haar beleid om: 

 

 Inzicht te krijgen in de impact van onze besluiten en activiteiten op specifieke 

stakeholders. 

 Er achter te komen of onze positieve impact op de omgeving kan worden vergroot 

en negatieve impact kan worden verminderd. 

 Onze MVO-prestaties te beoordelen. 

 Transparant te zijn in wat we doen (onze activiteiten en besluiten). 

 

Over de volgende onderwerpen is Oerlemans Packaging in gesprek met haar stakeholders: 

 Er vinden gesprekken plaats met buurtbewoners over de ophanden zijnde 

bouwplannen. 

 Ook met NGO’s vinden er gesprekken plaats (zoals Recycling netwerk, Plastic Soup 

Foundation etc.). 

 

 
Oerlemans Plastics aspergefilm biodegradable; voorkomt gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen  
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Plastic kan een slim verpakkingsmateriaal zijn. Er is veel minder grondstof nodig in verhouding met andere materialen. 

5. Kernthema's 

Onderzoeksvragen MVO-kernthema's: bepalen van relevantie 

Bij het bepalen van de relevante onderwerpen hebben we gekeken naar:  

 

 De eigen activiteiten en besluiten. 

 Activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en invloedssfeer van 

onze organisatie. 

 Dagelijkse activiteiten en bijzondere situaties. 

 

Bepalen relevantie MVO-onderwerpen 

Onderstaande onderwerpen zijn relevant:  

De NRK collectieve impactsessies en stakeholderdialogen hebben uitgewezen dat alle MVO 

thema’s relevant zijn voor Oerlemans Packaging. Er is echter wel een verschil in de mate van 

relevantie. De meest relevante onderwerpen zijn: 

 

Onderwerp Kernthema 

Duurzaam gebruiken van hulpbronnen. Milieu 

Voorkomen van milieuvervuiling. Milieu 

MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren. Bestuur van de organisatie 

Eerlijke concurrentie nastreven en bevorderen. Eerlijk zakendoen 

Gezondheid en veiligheid op het werk behouden en verbeteren. Arbeidspraktijk 

Goede werkomstandigheden en sociale bescherming bieden. Arbeidspraktijk 

Persoonlijke ontwikkeling en training bieden op de werkplek. Arbeidspraktijk 
 

De geraadpleegde stakeholders bevestigden ons beeld en voegden hier nog aan toe: 

 

Onderwerp Kernthema 

Bevorderen van MVO in de keten. Eerlijk zakendoen 

Voorkomen en adequaat oplossen van klachten. Consumenten aangelegenheden 

 

  

METAL 
CAN 23.7g 

CARTONBOARD 

24.8g 

GLASS 
100.8g 

PLASTIC 
3.1g 
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OPI voedselverpakking: voorkomt 

voedselverspilling 

Op MVO thema niveau ziet de relevantie van de verschillende thema’s er als volgt uit: 

 

   

Onderzoeksvragen MVO-kernthema's: bepalen van significantie 

Onderstaande criteria zijn gebruikt bij het bepalen van de significante onderwerpen: 

 

Met de deelnemers van het NRK collectieve ISO 26000 project is gesproken over de 

effectiviteit van actie op een bepaald onderwerp. Systematisch zijn 

hiervoor alle MVO onderwerpen gescoord en tijdens het gesprek alle 

relevante MVO-onderwerpen besproken. De uitkomst hiervan is 

vervolgens voorgelegd aan de vertegenwoordigers van drie 

stakeholdergroepen: werknemers, toeleveranciers en klanten.  
 

Bepalen significantie MVO-onderwerpen 

Onderstaande onderwerpen zijn significant: 

 

De NRK collectieve impactsessies en stakeholderdialogen hebben 

uitgewezen dat veel MVO thema’s significant zijn voor Oerlemans  

Packaging. Er is echter wel verschil in de mate van significantie. De meest significante 

onderwerpen zijn: 

 

Onderwerp Kernthema 

Gezondheid en veiligheid op het werk behouden en 
verbeteren. 

Arbeidspraktijk 

Goede werkomstandigheden en sociale bescherming bieden. Arbeidspraktijk 

Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek bieden. Arbeidspraktijk 

Voorkomen van milieuvervuiling. Milieu 

Duurzaam gebruiken van (hulp)bronnen. Milieu 

MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren. Bestuur van de organisatie 
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De geraadpleegde stakeholders bevestigden ons beeld en voegden hier nog aan toe: 

 

Onderwerp Kernthema 

Beschermen van de consumentengezondheid en –
veiligheid. 

Consumentenaangelegenheden 

Eerlijke concurrentie nastreven en bevorderen. Eerlijk zakendoen 

Voorkomen en adequaat oplossen van klachten. Consumentenaangelegenheden 

Werkgelegenheid bevorderen. Betrokkenheid bij en ontwikkeling 

van de gemeenschap 

 

Op MVO thema niveau ziet de significantie van de verschillende thema’s er als volgt uit: 

 

 

 

Onderzoeksvragen MVO-kernthema's: prioriteren van MVO-onderwerpen 

Bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen is gekeken naar: 

 Onze prestaties afgezet tegen wet- en regelgeving en internationale (gedrags-) 

normen. 

 Onze prestaties afgezet tegen de “state of art” en “best practices”. 

 De mate waarin het onderwerp bijdraagt aan of afbreuk doet aan onze 

doelstellingen. 

 De kosten versus de baten van het ondernemen van actie op het onderwerp. 

 Het gemak en de snelheid waarmee acties kunnen worden uitgevoerd, de “quick 

win’s”. 
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Bepalen prioriteit MVO-onderwerpen 

Onderstaande onderwerpen hebben prioriteit:  

 

Zie de hieronder geformuleerde onderwerpen die prioriteit hebben voor Oerlemans 

Packaging. De grafische weergave geeft alle MVO-thema’s weer. 
 

Arbeids-
praktijk 

Maatschap- 
pelijke 

betrokken-
heid 

Consumen-
ten aange-

legen-
heden 

Mensen 
rechten 

Eerlijk 
zakendoen 

Het milieu 

Bestuur 
van de 

organisatie 

- Voorkomen van milieuvervuiling 
- Duurzaam gebruik van bronnen 

- Voorkomen en oplossen van klachten 

- Gezondheid en veiligheid op het werk 

- Werkomstandigheden en sociale bescherming 

- Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek 
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Onderzoeksvragen MVO-kernthema's: prioriteren van MVO-onderwerpen 

 

Oerlemans Packaging heeft onderstaande acties uitgevoerd, gegroepeerd op MVO-

kernthema: 
 

   

   In gesprek blijven met overheden. 

   Samenwerking met scholen voor werkervaringsplaatsen. Opleidingsset via NRK 
aangeschaft om voorlichting te verzorgen op scholen. 

   Leer/werkplek aangeboden BBL jongere met leerproblemen. 

   Actief oplossingen uitwisselen met collega's, via NRK. 

   Bewustzijn bij klanten creëren over mogelijkheden  
biobased plastics. 

   Sponsoring G-team.  

   Sponsoring goede doelen.  

   Tijdens jubileumfeest Rita & Joan Hanegraaf gift  
gevraagd voor Lilianefonds. Uiteindelijk het mooie  
bedrag van €16.724 kunnen schenken.  

 
 
 

 Het eindbedrag was uiteindelijk €17.384. 
 
 
 
 
 
 
 

   Het reduceren van uitval en afval. 

   Zorg voor inzetten van duurzame energiebronnen (inkoop groene energie). 

   Invoeren gescheiden afvalinzameling en voorlichting hierover. 

   Inzet van hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen. 

   Gevaarlijke stoffen dossier compleet houden. 

   Wet- en regelgeving blijvend controleren.  

   Hergebruiken van (rest)materiaal. 

   Aanschaf van milieucontainers (opslag chemische stoffen). 

   Milieu en energie aspecten worden bij iedere investering standaard meegenomen. 

   Materiaalkeuze heroverwegen (bio degradable - recyclebaar). 

   Materiaal dikte reductie.  

   Gesloten koelsysteem ingevoerd. 

   Energiebesparingsmaatregelen volgens MJA3. 

   EEP (Energie Efficiency Plan), elke vier jaar opstellen,  
behorend bij MJA3.  

   Deelname NRK MJA3. 

   Innoveren van materialen (biopolymeren, al sinds 1992). 

   PE folie niet bij regulier afval, maar eveneens gescheiden  
bij leverancier voor onze afvallen inleveren. 

   Meten van emissies. 

Maatschap
pelijke 

betrokken
heid 

Het milieu 

Renew: Oerlemans Plastics  
biologisch afbreekbare mulchfolie 
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   Samen met Ecochain rekenmethode opgezet om inzicht te krijgen in CO2 uitstoot per 
geproduceerd product. Klanten kunnen geadviseerd worden te kiezen voor producten 
met minste of zelfs negatieve CO2 uitstoot. 

   LED verlichting toepassen. 

   Toetredingsverklaring register Clean Sweep ondertekend (voorkomen van rest- en 
zwerfafval). 

   Doelstelling om alle bedrijven ISO 14001 te certificeren. 

   

   Intern gelijke rechten/plichten. 

   Ethische richtlijnen. 

   Geen discriminatie. 

   

   

   Bespreken van wijzigingen in productie en/of verkoop met personeel om klachten te 
voorkomen - goede communicatie over klachten <-->. 

   Klachtenafhandeling via procedure kwaliteitshandboek. 

   Sanering van grondstoffen met SML-en (voor zover mogelijk) in voedselverpakkingen. 
Verdere informatie over beoogd gebruik product. SML = specific migration limit. 

   BRC Packaging and Packaging Materials-rondes (hygiënerondes). 

   Voedselveiligheidsverklaringen, actief opvragen bij leveranciers. 

   Verklaringen van leverancier dat grondstoffen voor voedselverpakkingen aan 
relevante wetgeving voldoet. Maak eigen verklaring "Declaration of Compliance 
(DoC)" op voor de klant. 

   Migratietesten of worst case berekeningen (laten) uitvoeren op verpakkingen. 

   Actief in de NRK werkgroep foodcontact. 

   BRC Packaging and Packaging Materials gecertificeerd. 

   Bewustzijn van personeel op het gebied van productie van voedselverpakkingen 
verhogen. 

   

   Veiligheidsrondes. 

   Efficiënte, prettige en gezonde werkplekken. 

   RI&E ARBO acties uitvoeren. 

   Heftruck certificaten voor ALLE heftruckers. 

   Updaten pictogrammen van de vluchtroutes. 

   Periodiek medisch onderzoek (PMO). 

   Voorlichting gezondheid en veiligheid. 

   Voldoende bescherming tegen schadelijke stoffen tijdens productie. 

   RI&E en machine RI&E. 

   MIJN RI&E gebruiken. 

   Laat de betreffende afdeling meedenken om de werkplek veiliger/gezonder te maken. 

   Gevaarlijke stoffen dossier compleet houden. 

   BHV plan actualiseren. 

   Opleiding kwaliteit, hygiëne, veiligheid en training on the job. Boekjes kwaliteit, 
veiligheid en hygiëne als opfrissing. Deze boekjes worden uitgedeeld aan nieuwe 
medewerkers. 

Consumen-
ten aange-

legen-
heden 

Mensen 
rechten 

Arbeids-
praktijk 
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   Orde en netheid op de werkplekken. 

   Meten van emissies. 

   Online abonnement gebruik voorlichtingsfilms arbeidsveiligheid. 

   

   Toolboxen op relevante thema's. 

   Cursus effectief leidinggeven voor de ploegleiders. 

   Jaarlijks updaten van competentiematrix. Hierin wordt het niveau per medewerker 
per machine, machine en activiteit wordt aangegeven. 

   Doelstellingen per medewerker ontwikkelen. 

   Vertrouwenspersoon is aangesteld. 

   Elkaar opleiden en controleren inzake veilig werken. 

   Terugkoppeling naar de indiener van de klacht. 

   Bespreken klachten op MT niveau. 

   Periodiek klachtenoverleg en -afhandeling. 

   Aandacht voor ontwikkeling en opleiden van personeel; individuele gesprekken 
waarin de focus ligt op hoe een werknemer binnen het bedrijf kan groeien. 

   Code of conduct geïmplementeerd. 

   

   

   Instructies voor de medewerkers inkoop, verkoop en management team.  
Onderdeel van het arbeidscontract. 

   Code of conduct. 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Folie beschermt metalen tegen corrosie 

  

Eerlijk 
zakendoen 

Bestuur 
van de 

organisatie 
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Toelichting op prioriteitsstelling:  

 

De prioriteiten zijn afgestemd op de kernprocessen van Oerlemans Packaging en de impact 

die deze processen hebben op mens, milieu en omgeving. 
 

De onderstaande stakeholders zijn betrokken geweest bij het identificeren van relevante, 

significante en prioritaire onderwerpen:  

 

Als deelnemer aan het door de NRK georganiseerde collectieve traject ISO 26000 hebben wij 

deelgenomen aan een serie workshops met eigen medewerkers en met klanten, 

toeleveranciers en overheden. Tijdens deze workshops is steeds op systematische wijze de 

relevantie en significantie van de MVO onderwerpen besproken en uiteindelijk gescoord. 

Het per stakeholdergroep gevolgde trechterproces is gevisualiseerd in onderstaande 

afbeelding. De uitkomst van deze multi-stakeholder raadpleging hebben wij vervolgens 

gebruikt om tot de prioriteitstelling te komen. Hiervoor hebben wij de volgende 

stakeholders betrokken: een grondstofleverancier, een klant en een medewerker (OR-lid). In 

de toekomst zullen we meerdere stakeholders betrekken (andere klanten en leveranciers, 

onze toezichthouder en de medewerkers). In de toekomst willen we klanten nog meer 

betrekken bij onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Met de vakbonden spreken 

we over de duurzame inzetbaarheid van onze personeelsleden. 

 

 

Bronnen: 

 Verslagen van de stakeholderbijeenkomsten, presentaties e.d. 
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6. Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheden in de organisatie 

Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer 

Onderstaande organisaties bevinden zich binnen de invloedssfeer:  

 

Hierbij het overzicht van onze stakeholders: 

 

Economische en formele relatie: 

1. Leveranciers  
2. Kredietverschaffers 
3. Klanten 
4. Adviseurs 

 

Eigendom relatie: 

1. Directie / aandeelhouder 
2. Alle bedrijven die onder Oerlemans Packaging vallen 

 

Wettelijke/politieke relatie: 

1. Medewerkers 
2. BHV’ers 
3. OR 
4. Overheden 
5. Wetgever 
6. Vakbonden 
7. NRK, NRK Verpakkingen, NRK Folie, NWBC, NWBP, EFTA, NVC, MVO-Nederland 
8. Branche 
9. Ondernemersvereniging 
10. Omgeving 

 

Informele beïnvloedingen relatie: 

1. Consumenten (klanten van de klant) 
2. Belangenvereniging(en) 

 

Hieronder wordt omschreven hoe wij maatschappelijke verantwoordelijkheid bij andere 

organisaties stimuleren:  

 

 Door samen met leveranciers, klanten en branchegenoten aan 

duurzaamheidsprojecten te werken. 

 Collectieve invloed bij grondstofleveranciers. 

 Door bij het nemen van investeringsbeslissingen de milieu impact mee te nemen in 

het kader van ISO 14001 (Oerlemans Plastics). Ook worden maatschappelijke criteria 

gehanteerd. 

 Duurzaamheid promoten. 
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 Stimuleren duurzame productontwikkeling zoals: 

o Dikte reducerende folies 

o Biobased folies 

o Composteerbare folies 

o OPNieuw folies  

 Meerjarenafspraken aangaande energie reductie. 

 Bestuursfuncties in diverse brancheverenigingen. 

 Voorzitterschap NRK (tot en met 2017). 

 Voorzitterschap NRK Verpakkingen. 

 Bestuur NRK Folie. 

 Bestuur Stichting Afvalfonds Verpakkingen. 

 Bestuur EFTA (voormalig voorzitterschap). 

 Medeoprichting BCPN. 

 Bestuurslid STiMo (stichting Materiaal Organisaties, voormalig voorzitterschap). 

 Deelname topteam Chemie. 

 Overleg met Ministers/Ministeries. 

 Deelname inkoopteam duurzame energie. 

 Deelname beleidsgroep EH&S (environment, health, safety). 

 Deelname REACH-werkgroep. 

 Deelname werkgroep Voedselveiligheid. 

 Deelname totstandkoming Arbocatalogus Thermoplasten. 

 Deelname totstandkoming branche RI&E. 

 Deelname totstandkoming Ondernemingsdossier (in 2017 

overgegaan op OKComply). 

 Lid van MVO-Nederland. 

 Deelname werkgroep Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en 

rubber. 

 
Bronnen: 

 Zie informatie op de website: www.oerlemanspackaging.nl 

 

 

Reduce: 140->100 mu. Fardem 
openmondzakken 

Portieverpakking om voedselverspilling tegen te gaan 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoY6E0q7WAhXEIlAKHaFRBosQjRwIBw&url=http://www.nrk.nl/agenda?agendaprefix-year%3D2120%26agendaprefix-month%3D5&psig=AFQjCNHK_jfV-YObrKH78mKIQvgr-kZQfw&ust=1505820832439378
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7. Gepaste zorgvuldigheid ('due dilligence') 

Onze organisatie heeft (potentiële) (negatieve) effecten van de eigen activiteiten en 

besluiten op de maatschappij, milieu en economie beoordeeld.  

 

Enkele voorbeelden zijn: 

 Uitvoeren van periodieke gezondheidsonderzoeken (PMO). 

 Uitvoeren en naleven van risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Deelname aan 

project Cultuur en Gedrag. 

 Deelname aan project Duurzame Inzetbaarheid. 

 Opstellen persoonlijke ontwikkelingsplannen en evaluatie daarvan. 

 Dialogen met stakeholders. 

 Naleven van de Code of Conduct. 

 EEP (Energy Efficiency Plan) en deelname aan MJA 3 (E-MJV). 

 Maken van LCA-studies (Ecochain). 

 Productontwikkeling met klanten. 

 Procedure voor klachtenafhandeling. 

 Jaarlijks opstellen van management review. 

 OKComply (voorheen Ondernemingsdossier) voor Milieu, Arbo en MVO. 

 Maken en invoeren van richtlijnen over hoe aan de organisatie verbonden personen 

gepaste zorgvuldigheid in acht kunnen nemen. 

 Organiseren van een periodieke beoordeling van (potentiële) (negatieve) effecten 

van de activiteiten en besluiten van organisaties in de invloedsfeer op de 

maatschappij, milieu en economie. 

 Borgen dat (potentiële) (negatieve) effecten van de eigen besluiten op de 

maatschappij worden beoordeeld. 

 Borgen dat (potentiële) (negatieve) effecten van de eigen besluiten op de economie 

worden beoordeeld. 

 Borgen dat (potentiële) (negatieve) effecten van de eigen besluiten op het milieu 

worden beoordeeld. 
 

Bronnen: 

 RI&E 

 Actielijst Arbo/BRC/Milieu 

 Management review 

 E-MJV/milieujaarverslag 

 OKComply 

 

Onze organisatie heeft een beoordeling gemaakt van de (potentiële) (negatieve) effecten 

van onze activiteiten en besluiten in de invloedssfeer op de maatschappij, milieu en 

economie. 

 

Dit doen we door zo transparant mogelijk te zijn en door actief de dialoog met partijen in 

onze invloedsfeer op te zoeken. Deelname aan de collectieve stakeholderdialogen is hiervan 
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een voorbeeld. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met de gemeente en met 

buurtbewoners. 

   

Gepaste zorgvuldigheid wordt uitgeoefend of geïmplementeerd in onze organisatie:  

 

 We maken gebruik van onze Code of Conduct, die aan alle medewerkers is 

toegelicht. 

 Middels de personeelswegwijzer worden medewerkers op de hoogte gehouden van 

de regels binnen onze organisatie. 

 De rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid is opgenomen in de visie en 

missie. 

 Organiseren van periodieke identificatie van (potentiële) negatieve effecten van de 

organisatie op maatschappij, milieu en economie. 
 

Bronnen: 

 Code of conduct 

 Zelfverklaring: https://www.oerlemanspackaging.nl/over-ons/mvo/ 

 

Onderstaande (potentiële) negatieve effecten op maatschappij, milieu en economie heeft 

onze organisatie geïdentificeerd:  

 

Typisch hebben producten van kunststof een lange levensduur en zijn ze in vele opzichten 

beter dan producten uit andere materialen. Een voorwaarde om alle voordelen tot zijn recht 

te laten komen is recycling van onze producten. Hoewel wij het zeker niet slecht doen, is 

hier nog winst te behalen, in samenwerking met andere partijen in de keten. 

In een productieomgeving kunnen mensen worden blootgesteld aan zware belastingen. In 

een extreem geval kan dit leiden tot letsel. Wij zijn ons van dit risico bewust en plegen 

continu inspanning om het risico te beperken. 

  

De belangrijke principes en onderwerpen van maatschappelijk verantwoordelijkheid zijn 

opgenomen in beleid en strategie. 

 
Natuurlijke manier van grondontsmetting: 

 

 
  

https://www.oerlemanspackaging.nl/over-ons/mvo/
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8. Visie, missie, beleid en strategie 

Onze organisatie heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid:  

 

 Door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in onze visie en 

missie. 

 Door belangrijke principes en onderwerpen van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op te nemen in ons beleid en strategie. 

 Door gebruik te maken van de Code of Conduct. 

 Opstellen van een actieprogramma voor MVO (met verantwoordelijkheden, tijdlijn, 

budget, enz.). 

 Aannemen van een gedragscode (ethische code) waarin de principes en waarden van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn vertaald naar richtlijnen voor passend 

gedrag. 

 

  
Reduce: Fardem ventielzakken  

 

Perfon flowpack film 
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9. Ontwikkelen van draagvlak en competenties 

 

Onze organisatie creëert draagvlak voor maatschappelijke verantwoordelijkheid – binnen 

én buiten de organisatie:  

 

Oerlemans Packaging onderkent de noodzaak om MVO-bewustzijn gestaag op te bouwen en 

uit te bouwen binnen de organisatie. Via informatiebijeenkomsten voor het personeel, het 

bedrijfsblad en allerlei andere activiteiten wordt gebouwd aan het bewustzijn. Op specifieke 

MVO-onderwerpen worden per afdeling specifieke acties uitgevoerd. 

Jaarlijks wordt er een leveranciersbeoordeling uitgevoerd door de betreffende inkoper. 

 

Onze organisatie ontwikkelt de benodigde competenties voor het nemen van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid – binnen en eventueel buiten de organisatie:  

 

Innoveren samen met andere partijen in de keten is van groot belang binnen onze 

organisatie. Rekening houden met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is 

onlosmakelijk verbonden met dit voortdurende innovatieproces. Zoals beschreven in 

voorgaande en opvolgende hoofdstukken betrekken wij onze stakeholders hierbij.  

 

Concrete voorbeelden van competentieontwikkeling voor het nemen van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid zijn: 

 Klantcontact, verwachting van ontwikkelingen t.b.v. geld en milieu. 

 Deelname aan NRK collectief project ISO 26000. 

 Opleiding en training, bijvoorbeeld verplichte veiligheid en milieu training. 
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10. Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in 

besturingsprocessen 

Integreren in besturingsprocessen, systemen en procedures 

Op onderstaande wijzen heeft onze organisatie haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid geïntegreerd in haar besturingsprocessen, systemen en procedures:  

 

 Door de effecten van onze eigen activiteiten op maatschappij, milieu en economie 

zorgvuldig te monitoren en te managen. 

 Door de effecten van organisaties in onze invloedsfeer te monitoren. 

 Door rekening te houden met effecten van besluiten, bijvoorbeeld over nieuwe 

activiteiten. 

 Door ervoor te zorgen dat de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid 

in onze besturingsprocessen worden toegepast en worden weerspiegeld in onze 

structuur en cultuur. 

 Door periodiek te beoordelen of wij in onze procedures en processen voldoende 

rekening houden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 Door periodiek te beoordelen welke verenigingen, stichtingen e.d. gesponsord zullen 

worden. 

 
Oerlemans Packaging heeft opgenomen in de bedrijfsvoering: 

 BRC Packaging and Packaging Materials 

 ISO 26000 zelfverklaring 

 ISO 9001 (Plasthill en Fardem) 

 ISO 14001 (Oerlemans Plastics) 

 RI&E 

 Code of Conduct 

 Management review 

 
 

In 2014 drie EURO 6 vrachtauto's aangekocht 
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Recycle: gemaakt uit 100% gerecycled granulaat 

Reduce: 20->15 mu krimpfolie verlengd shelf life van komkommer 

Renew: gemaakt uit suikerriet 

Re-use: hergebruik van kokers 
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11. Communicatie en rapportage 

Communicatie over MVO 

Onze organisatie houdt bij haar communicatie over maatschappelijke 

verantwoordelijkheid rekening met de volgende criteria: 

 

 Compleet: in de informatie komen alle belangrijke activiteiten en de 

maatschappelijke effecten daarvan aan de orde. 

 Begrijpelijk: de informatie is voor de doelgroep goed te begrijpen. Het gaat hierbij 

zowel om het gebruik van de taal van de doelgroep als om de manier waarop de 

informatie wordt gepresenteerd. 

 Responsief: in de informatie wordt ingegaan op de belangen van stakeholders. 

 Nauwkeurig: de informatie is feitelijk juist en bevat voldoende diepgang. 

 Evenwichtig: de informatie is evenwichtig en eerlijk. De organisatie brengt niet 

alleen goed nieuws naar buiten, maar geeft ook informatie over eventuele negatieve 

maatschappelijke effecten. 

 Actueel: het behoort altijd duidelijk te zijn op welke periode de informatie 

betrekking heeft. 

 Toegankelijk: de informatie is beschikbaar voor alle stakeholders. 

 
Bronnen: 

 https://www.oerlemanspackaging.nl/over-ons/mvo/  

 

Onze organisatie communiceert over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

 

 Via de Management review. 

 MVO opnemen in direct-mail. 

 Overleggen met klanten over de eisen en specificaties. 

 MVO bespreken tijdens werkoverleg. 

 Publiceren van artikelen over MVO in tijdschriften of nieuwsbrieven. 

 Publiceren van artikelen over MVO op de website. 

 Beschikbaar stellen van communicatie over de prestaties op het gebied van MVO. 

 Opzetten van interne communicatie tussen management en medewerkers of leden 

van de organisatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 Organiseren dat over specifieke onderwerpen of projecten met stakeholders wordt 

gecommuniceerd. 

 Organiseren dat in vergaderingen en gesprekken met stakeholders over 

maatschappelijke verantwoordelijkheid gesproken kan worden. 

 
Bronnen: 

 Management review  

 

https://www.oerlemanspackaging.nl/over-ons/mvo/
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Rapporteren over MVO 

Onze organisatie rapporteert over MVO: 

 

Wij rapporteren onze MVO prestaties en doelstellingen met behulp van de zelfverklaring. 

We gebruiken de NPR 9026 (zelfverklaring ISO 26000) als methode. Dit verslag is 

beschikbaar op de website en op het publicatieplatform van NEN. 

 

 

                                                
Reduce: 70->50 mu Plasthill top emboss preegfilm   Reduce: 30->20 mu Plasthill/OPI inliners 

 

 

 

 
Plasthill stretch hood; voorkomt transportschade  
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12. Conflicten en meningsverschillen met stakeholders 

Conflicten of meningsverschillen met stakeholders:  

 

Er zijn geen conflicten geweest met stakeholders. 

 

De methodes om eventuele conflicten op te lossen:  

 

 Rechtstreekse discussies met stakeholders met wie een conflict of meningsverschil is 

ontstaan. 

 Formele procedures voor klachtenbehandeling. 

 Voor het personeel is een vertrouwenspersoon aanwezig. 

 
Bronnen: 

 Klachtenprocedure  

 
 

 
Rode Kruis gesponsord door Oerlemans Packaging 

 

 
Renew: in 1992 al gestart met produceren van biodegradable folies 
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13. Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties 

Onze organisatie monitort haar activiteiten die effect hebben op relevante thema’s en 

onderwerpen:  

 

 Feedback van stakeholders 

 

Onze organisatie beoordeeld haar prestaties op relevante thema’s en onderwerpen:  

 

In het door de NRK georganiseerde collectieve ISO 26000 project zijn onze prestaties op de 

relevante thema’s en onderwerpen collectief beoordeeld door onze medewerkers, klanten 

en toeleveranciers. Hierbij worden de volgende vragen gesteld: 

 

 Zijn de beoogde doelen behaald? 

 Waren het, achteraf gezien, de juiste doelen? 

 Hadden we de juiste strategieën en processen voor de te behalen doelen? 

 Wat werkte goed en waarom? Wat werkte niet goed en waarom niet? 

 Wat hadden we beter anders kunnen doen? 

 Zijn alle relevante personen erbij betrokken? 

 

Onze stakeholders zijn betrokken:  

 

Als deelnemer aan het door de NRK georganiseerde collectieve project ISO 26000 hebben 

wij collectief onze werknemers, klanten, toeleveranciers en de lokale overheid betrokken bij 

het beoordelen van onze inspanningen en prestaties op de relevante onderwerpen.  

 

Onze organisatie heeft de volgende verbeteringen of successen bereikt: 

 

De zelfverklaring is een eerste inventarisatie van onze huidige positie ten opzichte van de 

MVO kernwaarden. Door het systematisch beantwoorden van al deze vragen en dit binnen 

het management en bij stakeholders te inventariseren en te verifiëren komen wij tot acties 

zoals verwoord in de actielijst. 

 

Doelen die nog niet bereikt zijn:  

 

Zie interne actielijst (niet openbaar). 
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14. Selecteren van MVO-initiatieven en -instrumenten 

Onze organisatie neemt deel aan onderstaande MVO-initiatieven en eventuele 

bijbehorende instrumenten: 

 

Oerlemans Packaging is lid van MVO Nederland. Ook wordt deelgenomen aan de 

werkgroepen binnen de brancheverenigingen van de NRK. 

 

Onderstaande punten zijn overwogen bij de keuze voor dit initiatief:  

 

 Ondersteunt de principes NEN-ISO 26000. 

 Geeft praktische richtlijnen om met MVO aan de slag te gaan. 

 

Concrete acties zijn opgenomen in een actieplan MVO.  

 

 
Bronnen: 

 Actielijst MVO 

 
 

 

  

Top reduce KLM zakken, dunnere folie met dezelfde eigenschappen 

 

Coolcat webshopbag van post consumer waste 

 

‘Bag to bag’; closed-loop recycling. Samenwerking 
tussen Sabic, Rhymoplast en Oerlemans Packaging 
(Fardem). 
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Overzicht: fossiel – based en bio-based versus wel/niet composteerbaar 

Fossiel – based Bio-based 

Composteerbaar 

 Bio-polyester 

 PBAT 

Composteerbaar 

 PLA (maïs) 

 PHA (bacteriën) 

 Zetmeel 

Niet composteerbaar 

 LDPE 

 MDPE 

 HDPE 

 PP 

 Enz. 

Niet composteerbaar 

 Groene PE (Braskem-Sabic) 

 Natuurrubber 

 Nylon soorten 

 

                                                           

 


