
Factsheet Imz: Milieuzorg 

 Milieuzorg 
 
 
 
 
 
Toepassing Deze factsheet is van toepassing op alle grafimediabedrijven. Hierin worden 

de verschillende aspecten beschreven van een milieuzorgsysteem, Cradle to 
Cradle, duurzaam inkopen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en certificering. 

 
Achtergrond Interne milieuzorg was en is nog steeds één van de belangrijkste 

instrumenten om de milieumaatregelen uit de Milieubeleidsovereenkomst 
(MBO) bij bedrijven in te voeren. Tegenwoordig zijn hier de volgende 
begrippen aan toegevoegd: Cradle to Cradle, Duurzaam inkopen door de 
overheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

 
Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is door de Rijksoverheid in het leven geroepen, omdat 

zij het voorbeeld wil geven op dit gebied. Als ambitieniveau is bepaald dat 
alle overheden in 2010 duurzaam moeten inkopen, de rijksoverheid 100%, 
de gemeenten 75% en andere overheden (provincies en waterschappen) 
voor in ieder geval 50%. Als alle overheden duurzaamheidscriteria 
meenemen in hun inkoopbeleid, zal dat een grote impuls zijn voor de markt 
van duurzame producten. Ook drukwerk in de grafimediabranche valt 
hieronder. Concreet betekend dit dat vanaf 2010 grafische ondernemingen 
vrijwel alleen nog maar drukwerk voor overheidsinstanties kunnen 
vervaardigen als dit aantoonbaar ‘duurzaam’ gebeurd. De criteria voor 
duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het 
Ministerie van VROM. De criteria zijn uitsluitend bedoeld voor drukwerk 
gedrukt door middel van de offsetdruktechniek, omdat in de praktijk bleek 
dat het aandeel van zeefdruk, diepdruk en/of hoogdruk binnen het inkopen 
van drukwerk door de overheid zeer gering is. Verder zijn de criteria ook 
niet van toepassing op printsystemen, omdat de huidige printers en 
printtechnieken op dit moment te weinig van elkaar verschillen om een 
duidelijk onderscheid op het gebied van duurzaamheid te kunnen maken. 
De overheid hanteert een drietal type criteria bij aanbestedingen. Dit zijn: 
• Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen 

uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zijn, ofwel eisen aan de 
leverancier en in een niet-openbare aanbesteding eventueel ook 
selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de leverancier. 

• Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, 
dienst of werk gesteld worden (het Programma van Eisen). 

• Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn 
alleen van toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving.  

 Meer informatie hierover is te vinden op de website van Duurzaam Inkopen 
(www.senternovem.nl/duurzaaminkopen). 

 
Cradle to Cradle Cradle to Cradle wordt ook wel beschouwd als de nieuwe industriële 

revolutie. Dit omdat vanaf 1750 een periode van maximalisatie van de 
productie met een zo laag mogelijke inspanning, tijd en kosten, nu bij 
afnemende grondstofreserves een nieuwe manier van produceren gevraagd 
wordt. Waar in eerste instantie de focus lag op het beperken van schade aan 
het milieu en het reduceren van afval en vervuiling, het zogenaamde eco-
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efficiency denken, verschuift het accent meer in de richting van de 
kringloopbenadering (eco-effectiviteit). De grondlegger van deze 
benadering is Walter Stahel. Cradle to Cradle is in wezen een overkoepeld 
concept van eco-effectiviteit. Chemicus Michael Braungart en architect 
William McDonough zijn de grondleggers van het 'Cradle to Cradle'-
concept. Bij de kringloopbenadering van Cradle to Cradle, wordt niet alleen 
rekening gehouden met de productie en gebruiksfase van een product, maar 
ook met de afdankfase. Dit betekent dat er over elke fase in de levenscyclus 
van een product is nagedacht over hoe de materialen na de gebruiksfase 
weer goed benut kunnen worden. Dit zonder verlies van twee belangrijke 
eisen: de kwaliteit en de functionaliteit. Dit wordt up cycling genoemd, een 
belangrijk kenmerk van Cradle to Cradle. Deze up cycling is alleen 
mogelijk indien de afvalstoffen van een product worden gerecycled in de 
eigen kringloop. Twee soorten kringlopen worden onderscheiden die strikt 
gescheiden van elkaar dienen te blijven, namelijk de technische (bestaande 
uit niet-organische stoffen zoals metaal en kunststof) en de biologische 
(bestaande uit organische grondstoffen, zoals hout of katoen) kringloop. 

 Meer informatie hierover is te vinden op de website van MVO en Cradle to 
Cradle (www.mvonederland.nl en www.cradletocradde.nl). Michael 
Braungart en William McDonough (2002), Cradle to Cradle, remaking the 
way we make things. Michael Braungart en William McDonough (2007), 
Cradle to Cradle, afval = voedsel. 

 
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat naast het 

streven naar winst (profit) ook rekening gehouden wordt met het effect van 
de activiteiten op het milieu (planet) en dat de menselijke aspecten binnen 
en buiten het bedrijf (people) niet uit het oog verloren wordt. Het gaat er om 
een balans te vinden tussen people, planet en profit. Die balans leidt tot 
betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Bij MVO 
spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, van inkoop en productie 
tot personeelsbeleid en marketing. 

  
 Enkele thema’s binnen het MVO zijn: 

• Arbeidsparticipatie: een divers personeelsbestand verhoogt de 
creativiteit en zorgt voor een beter imago op de arbeidsmarkt.  

• Armoedebestrijding: toeleveranciers in ontwikkelingslanden een hogere 
prijs bieden? Doen! Kijk naar het succes van Max Havelaar.  

• Biodiversiteit: er komen steeds meer keurmerken voor producten als 
vis, hout en bloemen.  

• Gezondheid: geef medewerkers een fiets of zet een schaal met appels in 
de kantine. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van 
welvaartsziekten.  

• Klimaatverandering, energie en milieu: energiebesparing en groene 
stroom, gescheiden afval inzamelen en dubbelzijdig kopiëren. Goed 
voor het milieu en de portemonnee!  

• Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen: stel een gedragscode 
op en sluit aan bij een samenwerkingsverband om kosten van controles 
te beperken. De overheid koopt vanaf 2010 duurzaam in. Zorg dat aan 
de duurzaamheidscriteria voldaan wordt.  

 
 Wat mag verwacht worden van MVO: 

• MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Aandacht voor mens en milieu 
zorgt voor een positieve sfeer en medewerkers zijn meer betrokken en 
minder vaak ziek.  
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• Besparing op energieverbruik of het voorkomen van afval is goed voor 
het milieu en voor de eigen portemonnee!  

• Met MVO wordt sneller ingespeeld op de markt. MVO verbetert de 
relaties met de omgeving zoals klanten, leveranciers, banken en 
overheden. En MVO-bedrijven zijn innovatiever, origineler en meer 
onderscheidend.  

• MVO zorgt voor positieve publiciteit. MVO geeft bedrijven vaak een 
streepje voor bij klanten, kredietverstrekkers en investeerders.  

• MVO verkleint de ondernemersrisico's. Risico op imagoschade wordt 
verminderd. En in 2010 mogen alleen nog MVO-bedrijven aan de 
rijksoverheid leveren (met een markt van 40 miljard euro per jaar). 
Banken nemen MVO steeds vaker mee als voorwaarde bij de 
kredietverlening.  

• MVO biedt marktkansen. Ruim 1,5 miljoen consumenten vragen naar 
duurzame producten. En in de bedrijvenmarkt stellen 
klanten/opdrachtgevers steeds vaker MVO-eisen aan hun leveranciers.  

• MVO maakt van het bedrijf aantrekkelijk als werkgever. Mensen 
werken graag voor bedrijven die verder kijken dan winst alleen. 

• Het rendement op eigen vermogen is met 15 % ruim 3,4 % hoger dan 
bij bedrijven die weinig of niet duurzaam acteren (Ronald van Dijk, 
Annika Wong - Duurzaam ondernemen economisch zinvol - ESB 
2007). 

 
 Keurmerken en richtlijnen voor MVO 
 
ISO-standaarden ISO 9001 voor certificering van kwaliteitmanagement. ISO 14001 voor 

certificering van milieumanagement. ISO 26000 is een richtlijn voor het 
invoeren van MVO. Deze richtlijn is nog niet bedoeld voor certificatie. De 
publicatie van deze richtlijn wordt eind 2009 verwacht. De ISO 14001 norm 
is bijvoorbeeld uitermate geschikt om combinaties te maken met andere 
managementsystemen (zoals onder andere ISO 9001, OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Management Systems - Specifications) en  
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) voor voedselveiligheid). 

 
EMAS verordening EMAS is de afkorting van Eco Management and Audit Scheme en is een 

initiatief van de Europese Gemeenschap. Het verschil met ISO 14001 is dat 
een milieujaarverslag voor het publiek moet zijn opgesteld.  

 
Europees Ecolabel  Voor bedrijfsleven en consumenten. Europees milieukeurmerk voor niet-

voedingsmiddelen en diensten. Criteria hebben betrekking op de hele 
levenscyclus van een product of dienst. 

 
Norm voor  De norm OHSAS 18001 is bedoeld als hulpmiddel voor organisaties om 
bedrijfsgezondheid  gezondheid- en veiligheidsrisico's te beheersen. Brancheonafhankelijke 
en veiligheid auditing sociale standaarden. Voor retailers, de industrie en importeurs die 

de sociale standaarden in hun ketens willen verbeteren. Aansluiting bij het 
Business Social Compliance Initiative heeft als voordeel dat BSCI namens 
verschillende aangesloten organisaties één keer een audit verzorgt bij een 
bepaalde toeleverancier. Voor weinig tijd en geld wordt bekend hoe het zit 
bij de toeleverancier. 

 
Standaard voor  SA 8000 is een certificeringssysteem op het gebied van 
arbeidsomstandig- arbeidsomstandigheden. Gebaseerd op de internationale normen van onder 
heden andere ILO en VN-conventies. Het omvat onder meer standaarden met 
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 betrekking tot kinderarbeid, gedwongen arbeid, health & safety, recht van 
 vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en 
 eerlijke betaling. 
 
Milieuzorgsysteem Een intern milieuzorgsysteem of milieumanagementsysteem van een bedrijf 

toont aan, dat milieuzorg een structureel onderdeel uitmaakt van de 
dagelijkse bedrijfsvoering.  

 
Een bedrijf beschikt over een milieumanagementsysteem indien dit bestaat 
uit: 
• Milieubeleidsuitgangspunten van de organisatie. 
• Concrete maatregelen die zijn of worden getroffen om de 

milieubelasting van de bedrijfsprocessen, in elk geval energieverbruik, 
te beheersen en te verminderen. 

• Naleving van de desbetreffende milieuwetgeving is geborgd. 
• Aandacht wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van 

medewerker(s) ten aanzien van het omgaan met de relevante 
milieuaspecten van de organisatie en haar producten/diensten. 

• Aandacht wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van 
toeleverancier(s) ten aanzien van het omgaan met de relevante 
milieuaspecten. 

• Relevante milieuaspecten worden gemeten en gemonitoord.  
• De milieumaatregelen van de organisatie worden gemonitoord en 

geherwaardeerd als basis voor continue verbetering. 
 

Invoeringstraject Voor de ondersteuning en begeleiding bij het invoeren van milieuzorg bij 
bedrijven werd in mei 1992 de SIMZ (Stichting Interne MilieuZorg) 
opgericht. Na overname van deze stichting in 2004 door het KVGO 
Dienstencentrum is de milieuzorg conform ISO 14001 uitgebouwd. 
Gelijktijdig werd het invoeringstraject verder geoptimaliseerd naar de aard 
en de omvang van de grafische bedrijven en verpakkingsdrukkerijen. 

1. Milieudiagnose (Handboek, werkboek, voorbeeld materaal en 
bedrijfsdoorlichting). 

2. Opstellen milieuactieplan. 
3. Uitvoeren maatregelen en voorzieningen alsmede het opzetten van 

een milieuadministratie. 
4. Het laten uitvoeren van een audit door een onafhankelijke 

certificeerinstelling. 
 

KVGO en Kartoflex Het beleid van brancheorganisaties de Koninklijke KVGO en Kartoflex is 
er actief op gericht dat een groot deel van de ledenbedrijven een 
milieuzorgsysteem heeft ingevoerd. De Koninklijke KVGO en Kartoflex 
zullen ervoor zorgen dat de inhoud van het milieuzorgsysteem overeenstemt 
met wat is vastgelegd in de MBO (Milieu Beleidsovereenkomst). Als deze 
bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de stand van de techniek wordt 
gewijzigd, dan zal het milieuzorgsysteem hierop worden aangepast. 

 
Certificering De Stichting Certificatie GrafiMedia branche (SCGM) is een onafhankelijk 

certificeringsinstituut en het certificatie-instituut voor de grafimedia 
branche. De SCGM voert audits uit bij grafimedia bedrijven en 
verpakkingsdrukkerijen voor de diverse branche zorgsystemen en ISO-
normen. Door de specifieke kennis van de branche is de SCGM erkend door 
de brancheorganisaties: Koninklijke KVGO en Kartoflex. Meer informatie 
hierover is te vinden op de website van SCGM (www.scgm.nl). 


