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Driven by passion for safety

Motivated by the belief that  
we have to give back

Convinced that our profit, goods and 
expertise can make the difference

Pushed by the world we live in 

Encouraged by our employees

Let’s use our strenghts to bring  
safety and wellbeing to the world!
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“Duurzaamheid wordt het nieuwe normaal”
Corporate Social Responsibility? CSR? Waar dit vroeger enkel ter sprake kwam 

tijdens de solidariteitsacties, is CSR ondertussen volledig ingeburgerd in de wer

king van Vandeputte. Zowel onze medewerkers, klanten als leveranciers werden op 

verschillende manieren geïnformeerd over de 5 duurzaamheidspijlers. 

Sinds het eerste duurzaamheidsrapport twee jaar geleden is er heel wat gebeurd. 

Nieuwe internationale markten werden aangeboord, onze innovatieve distributie

oplossingen om materialen op de werkvloer beschikbaar te maken kenden een 

enorme boost en dan was er uiteraard de coronacrisis. Innovatie is de rode draad 

doorheen ons ondernemen en zorgt ervoor dat wij snel kunnen schakelen bij bv 

crisissituaties. CSR blijkt ook hier de katalysator om te zoeken naar duurzame 

marktopportuniteiten en wendbare oplossingen. 

Met dit tweede duurzaamheidsrapport zetten we alweer een stap richting  

ideale wereld. De fundamenten zijn gelegd, de activiteiten opgelijst en de koers  

bepaald. Ook bij het vormgeven van onze strategische doelen 2025 werden de 

CSRthema’s geïntegreerd. We zijn klaar om te schakelen naar ‘the next level’:  

van iets teruggeven aan de maatschappij naar echt impact maken. 

Onze gebouwen draaien door de investeringen in zonnepanelen op herbruikbare 

energie, plastic bekers zijn uit de kantoren gebannen en steeds meer medewer

kers engageren zich voor vrijwilligersdagen. Daarmee is het laaghangend fruit wel 

geplukt. Maar als we echt het verschil willen maken moeten we inzetten op het 

verduurzamen van onze corebusiness en dat samen met onze stakeholders. Door 

bijvoorbeeld het aanbieden van een duurzaam productportfolio aan onze klanten, 

door te kiezen voor CO2arme verpakkingen en transport en door het afdwingen 

van een eerlijke keten met onze leveranciers door een gedragscode. 

Want wij willen onze stakeholders inspireren en wijzen op het gemeenschappelijk 

doel: een wereld waarin veiligheid en welzijn vaste verworvenheden zijn.

Net als voor 85% van de Vlaamse ondernemers wordt duurzaamheid ook voor 

ons het nieuwe normaal in onze bedrijfsvoering1. Dit verslag biedt niet alleen een 

overzicht van de impact van ons bedrijf op mens, milieu en maatschappij, het is 

ook een aangename kennismaking met de passie van onze mensen om elke dag 

opnieuw 1 miljoen mensen te beschermen op het werk. 

Ik wens je een unieke leeservaring!

Dirk Vandeputte,  
CEO

  1 Onderzoek van Etion en Acerta
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maatschapp(wij) happy people

72
jaar 

expert in 
industriële veiligheid 

en welzijn 304 
uren vrijwilligerswerk

2,5
dagen 

opleiding per medewerker

€ 85.095.000
netto omzet

7 
vestigingen

marktleider benelux

15 
maatschappelijke acties

750 kg 
inzameling oude kleding  

voor hergebruik

Employer Branding:  
#ProudToBeVDP

232 
medewerkers

mannen
56%

vrouwen

44%

dit was 2019

Schooltje in Ouagadougou
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fair chain green distribution we do care

duur-
zame

verpakkingen 
en 

grondstoffen

Keten -
verantwoor -

delijkheid
retourlogistiek

van eigen vloot

stroom
impactanalyse

absoluut 
energiegebruik  
van gebouwen

zilveren 
medaille bij 
ecovadis

-5%
uitrol 

solutions4 materials

verlengen van levensduur van producten 

door keuring en onderhhoud

klantentevredenheid

37
NPS score

Supplier Code of Conduct met de fiets naar het werk LCO2 wassen
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context en CSR-strategie
over dit verslag

“We krijgen heel wat toffe reacties binnen  
over ons duurzaamheidsrapport en doe-boekje. 
Vooral ons plan van aanpak en de kapstok  
met 5 CSR-pijlers werken inspirerend”  
Pascale, Direction Assistant en Ambassadeur CSR Vandeputte



Scope
 De scope van dit rapport is Vandeputte 

Safety International. Hieronder vallen de  

7 verschillende vestigingen in België,  

Nederland en Frankrijk, het logistiek  

centrum in Puurs en de Belgische  

hoofdzetel in Boechout. 

 Rapporteringsperiode
 Dit is het tweede duurzaamheidsverslag en 

geeft een weergave van de CSR-prestaties 

en beleid voor de periode 2018 en 2019.  

Omdat de corona-crisis begin 2020 zeer 

ingrijpend was, beschrijven we ook enkele 

acties om onze droom ook nu waar te ma-

ken en zoveel mogelijk mensen te bescher-

men tijdens het uitvoeren van hun job (en 

daarbuiten) gedurende de corona-crisis.

 Frequentie
 Tweejaarlijkse update. Publicatie in 2018 en 

2020

 Feedback
 Het eerste rapport werd ingezonden voor 

de selectie van de Awards for Best Belgian 

Sustainability Reports georganiseerd door 

het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). 

De feedback van de jury nemen we naast 

de feedback van onze stakeholders mee in 

dit rapport. 

 Conform aan de GRI-standaard
 Dit duurzaamheidsrapport is in  

overeenstemming met de GRI-Standards, 

Core Option. 

 SDG-proof
 Vandeputte bereidt zich voor op de wereld 

van morgen en neemt de grote maat-

schappelijke trends op in haar strategie.  

De 17 doelstellingen inzake duurzame ont-

wikkeling (SDG) van de Verenigde Naties 

behoren tot de grote trends waarmee 

Vandeputte rekening houdt.  

1 miljoen mensen
beschermen op het werk!

duurzaamheidsrapport
vandeputte 2018

1 miljoen mensen
beschermen op het werk!

duurzaamheidsrapport
vandeputte 2020
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belangrijke trends

1. Verschuiving van veiligheid naar welzijn op het werk 
De veiligheidsen welzijnsmarkt evolueert razendsnel. Veiligheidsvoorschriften en 

kwaliteitsnormen worden steeds strenger en krijgen een steeds universeler kader. 

Uit de veiligheidsenquête van Prebes2 van 2018 bleek dat er een toename is in 

complexiteit van wetgeving en administratieve taken. Ook is er een verschuiving 

waar te nemen van veiligheid naar het bredere begrip welzijn. Bovendien blijken 

organisatorische aspecten zoals hoge werkdruk of een beperkte veiligheids opleiding 

belangrijke oorzaken te zijn van problemen omtrent veiligheid op het werk. Met onze 

2jaarlijkse trendanalyse ism UAntwerpen peilen we bij 1500 veiligheidsadviseurs uit 

Nederland, Frankrijk en België naar trends en aanpak in de veiligheidswereld.

 sensibiliseren over veiligheid

2. Veranderende werkomstandigheden 
Ook transities in arbeidsorganisatie en omstandigheden hebben een invloed  

op de arbeidsveiligheid – en welzijn. In steeds meer sectoren wordt geregeld  

’s avonds, ‘s nachts en in het weekend gewerkt en door toenemende digitalisering 

zal de 24uurs economie de komende decennia vergroten. Daarnaast werd ook tele

werken, met versneld effect door de coronaverplichtingen, ingebed in het ‘nieuwe ‘ 

werken. Dit geeft nieuwe noden op vlak van veiligheid en welzijn van de medewerker. 

 welzijn op het werk

3. Oog voor Lokaal 
Nu heel wat bedrijven ook wereldwijd vestigingen hebben en in een internationale 

context werken, heeft de globalisering volgens experten zijn hoogtepunt bereikt 

en zal stilaan beginnen afbrokkelen. De globalisering heeft geleid tot lagere  

prijzen, maar ook tot problemen op vlak van werkomstandigheden.  

Het komende decennium komt er meer aandacht voor alles wat ‘lokaal’ is. 

 

 bewust aankopen

happy people

fair chain

2 Prebes: Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming  
 https://www.prebes.be/nieuws/2018/08/resultatengroteveiligheidsenqute
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4. Klimaatverandering
De klimaatverandering blijft één van de belangrijkste uitdagingen van de 21ste 

eeuw.  De vraag naar duurzame producten stijgt, niet enkel bij particulieren maar 

ook bij industriële en openbare diensten. De circulaire economie heeft zijn intrede 

bij de bedrijven niet gemist. Vooral in de textielsector is het een katalysator van 

duurzame partnerships en hernieuwbare materialen. Over de impact van deze 

recyclingprocessen en de kwaliteit en veiligheid van de nieuwe producten is echter 

nog niet voldoende gekend. Ook de vraag naar duurzame en minder verpakkingen 

stijgt. Verpakking kunnen zo ontworpen worden dat diens milieuimpact minimaal 

is, door recycleerbaar of bioafbreekbare materialen te gebruiken. 

 

 duurzame verpakking en productportfolio

5. Klantbeleving
Het centraal stellen van de klant binnen de gehele organisatie en het constant 

inspelen op de noden en behoeften van de klanten is van cruciaal belang. Deze 

trend heet customer experience en is niet meer weg te denken in de handel.  

Klanten willen onderdeel worden van het businessproces, verwachten meer  

totaaloplossingen en bestel en leveringsgemak. 

 We do care – innovatieve safety services

6. SDG’s
De 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG) van de Verenigde Naties 

behoren tot de grote trends waarmee Vandeputte rekening houdt. Vandeputte  

onderschrijft deze werelddoelen en streeft naar een evenwicht tussen de 5 P’s 

(People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership ) van duurzame ontwikkeling 

binnen haar CSRbeleid. De CSRpijlers verwijzen alvast naar de werelddoelen 

waartoe Vandeputte kan bijdragen met als rode draad: 

 “Let’s use our strenghts to bring safety  
 and wellbeing to the world!”

we do care

green distribution
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de sdg’s als kompas
De passie voor welzijn op het werk is de drijfveer van Vandeputte en haar  
medewerkers. Deze beleving en gedragenheid is essentieel in het CSR-beleid. 
We doen meer dan producten verdelen of de milieu- en welzijnswetgeving  
correct naleven. Vandeputte maakt deel uit van de maatschappij en wil er ook een 
positieve invloed op hebben. Vanuit onze bedrijfswaarden en vanuit onze expertise 
in veiligheid en welzijn op het werk willen we toegevoegde waarde creëren voor 
onze klanten, onze medewerkers, leveranciers en voor de maatschappij. 

De vijf pijlers 
De onderwerpen die in dit rapport 

aan bod komen, selecteerden 

we uit de thema’s van de GRI 

Standards, de SDG’s en ISO 26000. 

De prioritaire thema’s, indicatoren 

en doelstellingen werden via 

verschillende workshopsessies, 

medewerkersbevragingen en diepte

interviews met het managementteam 

bepaald. Deze thema’s clusterden we 

in 5 overkoepelende CSRpijlers. Voor 

elk van de 5 CSRpijlers formuleerden 

we concrete doelstellingen voor 

2020. Omdat we een integraal 

duurzaamheidsbeleid willen dat in alle 

processen en op alle niveaus binnen 

onze organisatie beleefd wordt, 

koppelen we deze doelstellingen 

ook terug naar de strategische 

managementthema’s van Vandeputte. 

happy people

fair chain

we do care

green distribution

Het is mooi te zien dat er binnen Vandeputte plaats 
is om eigen initiatieven uit te bouwen ten voordele 
van de maatschappij, het milieu en het welzijn van 
onze medemens. Hartverwarmend!

Timmy, Purchase and Portfolio Assistant - Masterdata
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SDG-matrix Vandeputte
Vandeputte beoordeelde zijn vermogen om verandering teweeg te brengen met 

de 17 SDG’s. In deze materialiteitsbeoordeling rangschikte Vandeputte de 17 SDG’s 

volgens de mate waarin we als organisatie:

• een impact kunnen hebben

• een wijziging kunnen bewerkstelligen

De resulterende matrix ziet er als volgt uit:

Het duurzaamheidsrapport is 
vooral een instrument 

dat ingezet wordt in de communicatie met klanten 

en leveranciers. D
e SDG’s zijn universeel en daarom 

linken wij deze aan de materiële thema’s van 

Vandeputte. De SDG
-matrix en -tabel zijn opgemaakt 

in het Engels zod
at deze effectie

f kunnen  

gebruikt worden bij de contacte
n met onze 

internationale 
stakeholders.

Vandeputte’s ability to transform

Va
nd

ep
ut

te
’s 

in
flu

en
ce
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De activiteiten van Vandeputte hebben bijvoorbeeld invloed op de klimaat

verandering (SDG 13). Ook al maken wij gebruik van hernieuwbare bronnen voor 

een efficiënt energieverbruik van onze gebouwen, het vermogen van Vandeputte 

om de wereldwijde klimaatactie te beïnvloeden, is beperkt tot ons bedrijf. 

Door een gevarieerd en duurzaam productportfolio, bewust aankoopbeleid 

tav leveranciers en transparante communicatie met stakeholders (cfr dit 

duurzaamheidsverslag) kunnen we invloed uitoefenen op duurzame consumptie 

en productiepatronen van bedrijven. (SDG 12)

In een ander voorbeeld zien we hoe de SDG’s elkaar overlappen: Vandeputte heeft 

als enige invloed op zijn investeringen in innovatie (SDG9) en heeft het vermogen 

en de competentie om deze te verbeteren, waardoor jobs worden gecreëerd (SDG 

8) en waardoor we zorgen dat medewerkers op een veilige manier kunnen werken. 

(SDG 3)

“The biggest challenge is to make sure  
that what we WANT/WISH and what  
we SAY meets up with what we DO!”  
Dirk, CEO Vandeputte
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SDG RELEVANT  
FOR VANDEPUTTE vandeputte’s link to the sdg vandeputte’s material issues 

linked to the sdg

As a leader in “professional Safety – PPE distribution”,  
Vandeputte wants to protect, every day again, one million 
people and believes in a world where every worker can do 
his or her work in a safe and comfortable way so that he or 
she can return safely at home at the end of the day.

Vandeputte stimulate lifelong learning among its own 
employees and ensure the suppliers provides training for 
their employees so they are educated in health and safety 
issues and they develop relevant skills

Vandeputte plays a role in communities to provide jobs 
and taxes. 

Health, safety and wellbeing at work

Training and education, go for talent 

Sponsoring educational development 
programs by building schools. 

Transparent remuneration and wages 

Employee development,  
local economic development 

As a leader in innovation in the professional safety 
services Vandeputte promotes material efficacy, 
responsible use and technological advancement

Product quality and innovative  
services

Sustainable and responsible product 
portfolio 

Privacy and customer satisfaction

As a provider in professional safety products and services 
Vandeputte works to ensure a supply chain free of 
corruption, child or forced labor and no discrimination. 

Responsible purchasing policy

Capturing the data to report accurately on Greenhouse 
Gas Emissions and minimalize our ecological footprint are 
the first steps toward setting reduction goals. 

Energy consumption and greenhouse 
gas emissions

As a leader in professional safety we respect the interests 
of all our stakeholders and actively contribute to a better 
world.

Partnerships for circular economy and 
solidarity projects indirect economic 



16 duurzaamheidsrapport vandeputte 2020

samen met onze stakeholders

in dialoog met de top 3

Van de keuze van onze leveranciers tot de service aan onze klanten: elke activiteit 

heeft onvermijdelijk een impact op het milieu en de maatschappij waarin we 

actief zijn. Vandeputte neemt haar verantwoordelijkheid hierin op door met alle 

stakeholders in dialoog te gaan. (bvb: verzekeringsinstellingen, brandweerdiensten, 

arbeidsgeneesheren,...). Uit deze veelheid aan stakeholders distilleerden we op 

basis van invloed en belang een top 3 van stakeholdergroepen: medewerkers, 

klanten en leveranciers. Voor elk van deze stakeholdergroepen hebben wij de 

verwachtingen naar Vandeputte geformuleerd en meegenomen bij de selectie van 

de materiële thema’s. 

• 2 jaarlijkse bevraging over  

welzijn op het werk

• 2 jaarlijkse bevraging CSR 

• Bevraging naar werkbeleving  

bij thuiswerken door  

coronamaatregelen

• Mogelijkheid om deel te  

nemen aan werkgroepen die 

functieoverkoepelend de  

strategie van Vandeputte  

handjes en voetjes geven.

Medewerkers 

Klanten 

• 4 x per jaar tevredenheids

bevraging volgens de Net  

Promotor Scoresystematiek

• 2 jaarlijkse Safety Summit

• 2 jaarlijkse internationale  

trendanalyse bij preventie

adviseurs

Leveranciers 

• Code of conduct  

Global Safety / Vandeputte

• 2 jaarlijkse Safety Summit 

16 duurzaamheidsrapport vandeputte safety group 2018
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THE SAFETY SUMMIT 

safety summit 2018 

Met The Safety Summit willen we onze klanten, leveranciers en medewerkers 

inspireren door nieuwigheden in de markt mee te geven (bvb. de eerste circulaire 

schoen, duurzame kledinglijnen,...). In 2018 koppelden we hier ons eerste 

duurzaamheidsrapport terug naar de stakeholders. Elke aanwezige kreeg ook het 

doeboek voor CSRmakers (samenvatting van het rapport) mee. Aan de CSR-

stand gingen we in dialoog met de stakeholders: focussen we ons op de juiste 

thema’s met de grootste impact? Zijn onze doel stellingen uitdagend genoeg? 

De deelnemers waren enthousiast over het rapport en namen de tips over hoe 

Vandeputte het heeft aangepakt mee naar hun bedrijf.

Met het welzijn van onze stakeholders en hun omgeving in het achterhoofd, 

hebben we besloten om The Safety Summit 2020 te annuleren en een volgende 

“fysieke” ontmoeting pas in 2022 te organiseren.

In tussentijd zullen we onze stakeholders op andere manieren informeren over de 

evoluties binnen deze  4 thema’s.

78%
safety advisors

3%
medical 
services

12%
purchasers

2%
logistic
employee

5%
facility

managers

1300 
deelnemers
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Sinds 2016 coördineert de CSRwerkgroep de duurzaamheidsacties binnen 

Vandeputte. De algemene CSRvisie, de 5 pijlers en de bijbehorende doelstellingen 

bepalen de richting waarin we willen evolueren. Maar hoe ver staan we al met 

de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen? Welke acties hebben we 

ondernomen? Welke waren succesvol en waar moeten we nog werk van maken?  

In de samenvattende tabel (pagina 71) achteraan vind je de evolutie terug van de 

verschillende acties. Bijna alle doelstellingen en acties die we vooropstelden tegen 

2020 zijn gerealiseerd. 

De belangrijkste uitdaging voor Vandeputte is het opmaken, implementeren  

en uitvoeren van een gedragen strategisch actieplan met CSR-doelstellingen 

voor 2025. 

goed bezig?

“the Safety Summit is niet zomaar een veiligheidsbeurs, 
door de verschillende workshops is het een leerrijke 
ervaring en de unieke gelegenheid om alle leveranciers 
te ontmoeten. Je kan er terecht met al je vragen.” 

Veiligheidscoördinator industriebedrijf
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over vandeputte

Wat drijft ons?
De passie voor welzijn op het werk

Wat willen we realiseren?
Elk persoon beschermen tegen mogelijke arbeidsrisico’s  
en tegelijkertijd het arbeidscomfort verhogen

Wat hebben we te bieden?
Een innovatief totaalconcept bestaande uit persoonlijke  
beschermingsmiddelen en diensten, op maat van mens en organisatie

Waarop steunt ons beleid?
Een duurzaam en integer partnership met al onze stakeholders en in 
eerste instantie met onze klanten en medewerkers 

waarden
Vandeputte is een familiebedrijf met meer dan 70 jaar  

ervaring en kennis in de veiligheidssector. We geloven in  

een wereld waar elke werknemer veilig en comfortabel zijn 

job kan doen en ‘s avonds gezond en wel terug huiswaarts 

kan keren. Bij alles wat we ondernemen, laten we ons  

leiden door een duidelijke, stevig onderbouwde visie op  

de wereld waarin wij werken en op de rol die wij daarin 

vandaag en morgen willen vervullen. De 3 bedrijfswaarden 

van Vandeputte zijn samen met alle medewerkers  

gedefinieerd: met visie, alert en eigenmachtig.

klanten
Vandeputte groeide de voorbije decennia uit tot een 

trendsetter in industriële veiligheid en in welzijn, eerst in 

België en vervolgens ook in Europa. Inmiddels verzekeren 

meer dan 4000 bedrijven, van kmo’s tot multinationals, 

zich via Vandeputte van hun veiligheid. Onze dienstverlening 

omvat, naast advies rond productselectie, ook aanbevelingen 

m.b.t. de organisatie van bestelprocessen, voorraadbeheer, 

onderhoud en specifieke opleidingen voor de gebruikers. 

ELKE DAG OPNIEUW, 1 MILJOEN MENSEN BESCHERMEN OP HET WERK
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Structuur Vandeputte
Vandeputte Safety International is een groep die bestaat uit 6 ondernemingen:

• Vandeputte Safety NV

• Vandeputte Safety BV

• Vandeputte sa

• Solutions4Materials NV

• Dimex NV

• Global Safety NV

Het balanstotaal van de Group Vandeputte Safety International (inclusief 

bovenstaande dochterondernemingen) bedraagt in 2019 85 miljoen euro.  

De organisatie is daarmee marktleider in de Benelux.  

ELKE DAG OPNIEUW, 1 MILJOEN MENSEN BESCHERMEN OP HET WERK
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kerncijfers

KERNCIJFERS Vandeputte Safety International per 31/12/2019
• 7 vestigingen in België, Nederland en Frankrijk

• 232 Medewerkers

• 4.000 klanten

• Omzet: €85.095.476

• EBIT: €4.061.407

• 5 kwaliteitslabels (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/Greenfeet/VCA)

Omzet  

2019

€ 84.863K

2018

€ 76.435K

2017

€ 71.648K

2015

€ 66.863K

2016

€ 67.558K

85.000K 

80.000K

75.000K

70.000K

65.000K

60 000K

EBIT (earnings before interest and taxes)

2017

€ 2.589K

2018

€ 3.276K

2019

€ 4.061K

2015

€ 1.449K

2016

€ 2.389K

4.500K 

4.000K

3.500K

3.000K

2.500K

2.000K

1.500K

1.000K

500K

0K
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goed bestuur
Deugdelijk bestuur is het geheel van processen en voorschriften die van invloed 

zijn op de wijze waarop een onderneming intern wordt bestuurd en gecontroleerd. 

Vandeputte kan hiervoor rekenen op haar directiecomité. Tijdens 2019 verliet 1 

directielid  – Pieter De Mil de organisatie. Zijn verantwoordelijkheden en taken zijn 

overgenomen door overige leden van het directiecomité. 

Zowel voor het directiecomité als voor de Raad Van Advies streven we naar een 

inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming en naar een goed 

evenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende en bestuurlijke posities. 

 Raad van Advies 

Sinds 2014 is onze Raad van Advies het klankbord om innovatieve business cases 

te toetsen. De Raad van Advies bestaat uit de leden van het directiecomité en en

kele externe leden en experts op vlak van veiligheid en bescherming op het werk.

• Leon Klapwijk, CEO Elkayer Ltd 

• Hil Foon Wong, CFO Incendin groep

• Dirk Vandeputte  CEO Vandeputte

• Matty Zadnikar

• Philippe Halsberghe

• Bart Roscam

• Peggy Daneels

Raad van advies Directiecomité

Aantal leden 7 5

Verhouding man/vrouw 6/1 (85%/15%) 4/1 (20%/80%)

Onafhankelijke bestuurders 2 0

 Directiecomité  

Vandeputte 
directiecomité

CEO
dirk vandeputte

Director Sales 
and Marketing 
Philippe Halsberghe

CFO
bart roscam

Director 
Services

matty Zadnikar

Director ICT, 
Supply Chain, 

HUMAN RESOURCES
peggy danneels
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AIAI CORONA
“Hoe moeilijk het soms ook was,  

de coronacrisis heeft ons drie dingen geleerd:

1. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Door het vertrouwen en de 

performantie, groeide de betrokkenheid bij de medewerkers en ma

nagement. Proud to VDP leefde volop, ook tijdens het thuiswerken.

2. De vraag naar veiligheidsmateriaal was nog nooit zo groot.  

Onze expertise op dit vlak resulteerde in de ontwikkeling van  

nieuwe diensten. We kunnen snel schakelen en op een mature manier 

een nieuwe dienst op de markt krijgen!

3. Als team zijn we heel veerkrachtig en wendbaar.”

Matty,  

Director Services



onze impact
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maatschapp(w)ij

“Met de teruggeefdagen voel je toch dat je een klein beetje het verschil 
kan maken. Ik kan er niet voor zorgen dat de zon schijnt voor de  
zonnepanelen of dat er bijtjes naar ons bijenhotel vliegen, maar ik  
kan wel een glimlach toveren op het gezicht van de bewoners en  
medewerkers van het woonzorgcentrum door een dag mee te helpen.” 

Sofie, Customer Service GOVERNMENT and PUBLIC SECTOR

Dit 
is de kern van ons 

CSR-beleid. Als maatschappelijk 
geëngageerd familiebedrijf betrekken 

wij onze medewerkers om bij te dragen aan 
het oplossen van problemen in de gemeenschap 
en om anderen te helpen. Medewerkers krijgen 
middelen en tijd om eigen ideeën op vlak van 

maatschappelijk engagement te realiseren 
en duurzame partnerships aan te gaan. 

Maatschapp(w)ij: dat doen we samen!
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teruggeven

engagement
Vandeputte zet in waar het kan op samenwerking voor het  
ondersteunen van lokale projecten en goede doelen. 
Voor elk mondiaal project steunen we een project in onze nabije 
omgeving. Voor elk milieugericht project steunen we een project 
met focus op veiligheid en welzijn. 

 Vrijwilligerswerk 

Veel kleintjes maken een groot verschil. Door 

medewerkers op een toegankelijke manier te 

betrekken maken we CSR binnen de organisatie 

concreet en tastbaar. Onze jaarlijkse teruggeefdag 

was goed voor maar liefst 304 uren vrijwilligerswerk 

verspreid over 10 goede doelen. Meer dan de helft 

van onze medewerkers gingen aan de slag in het 

groen, met mensen met een beperking of in het 

plaatselijke woonzorgcentrum. Zo waanden de 

bewoners van het woonzorgcentrum SintPieter in 

Puurs zich even in een heus wellnesscenter, want 8 

medewerkers van Vandeputte kwamen de senioren 

in de watten leggen. 

inzamelen
 Rospotten 

Door koperen muntjes in te zamelen engageren we 

ons om maandelijks bij te dragen aan het Cunina 

peetouderschap. Met de rospottenactie kunnen we 

nu 3 Cunina petekindjes steunen gedurende hun 

hele schoolcarriere: in Uganda, De Filipijnen en Nepal 

(€ 35/maand/kind). 

 Kleine elektronische toestellen 

Naar aanleiding van International ewaste day 

moedigde Vandeputte’s masterdata expert Timmy 

zijn collega’s aan om oude en defecte gsm’s, tablets 

en andere kleine elektronische appraten mee te 

brengen naar het werk. Want urban mining, het 

recycleren van kostbare metalen (zoals goud, 

palladium, zilver en koper) uit oude toestellen, is 

maar liefst 60 keer efficiënter dan gewone mijnbouw.

 Kleding 

Samen met Wereldmissiehulp en de lokale 

Kringloopwinkel Opnieuw & Co willen we kleren een 

tweede leven geven. Dankzij de grote kleerkast

opruimacties van onze medewerkers verzamelden 

we ongeveer 750 kg kleding in 2019. 
750 kg 
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schenken
Voor elk verkocht paar schoenen van het merk 

Samurai leggen we 50 eurocent apart voor een 

ontwikkelingsproject in Ouagadougou. Daar hebben 

we een schoolgebouw gerenoveerd, het dak hersteld 

en de klaslokalen opgefrist. Dankzij de stoeltjes, 

schoolbankjes en het knutsel en educatief materiaal 

kunnen 160 kinderen met plezier naar school. 

“warme mensen met een groot hart”
Tijdens De Warmste week 

maakten medewerkers 

spaghetti en desserten en 

organiseerden we een ping

pongtornooi. Vandeputte 

verdubbelde vervolgens de 

opbrengst. In totaal werd  

€ 2000 geschonken voor de 

bouw van een lift voor An

nalina in haar basisschool in 

Beerzel. 

“Zo kan Annalina volgend 

schooljaar zelfstandig naar 

boven.“ glunderde mama An 

trots o
p
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sensibiliseren van een 
Veiligheids- en welzijnscultuur 
De indirecte economische effecten van veiligheid op de werkvloer zijn enorm: hogere 
productiviteit dankzij minder ziekteverzuim, lagere ziektekosten, oudere werknemers blijven 
langer in dienst en efficiëntere werkmethoden en -technologieën worden gestimuleerd. 

Het delen van onze kennis en expertise op dit vlak is dan ook een evidentie voor Vandeputte. 

Om een algemene veiligheidsen welzijnscultuur te stimuleren publiceren we regelmatig filmpjes 

over het veilig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bvb. het correct dragen van 

mondmaskers.

ANDERS SPENDEREN 
Het budget voor de eindejaarscadeaus van de medewerkers werd gebruikt voor het steunen van 

6 goede doelen verspreid over België, Nederland en Frankrijk. We sponsorden Initiatieven die 

ondernemerschap stimuleren, kansen van jongeren verhogen of mensen begeleiden na een 

arbeidsongeval. Op de dag van de veiligheid werd een filmpje verstuurd naar de klanten met het 

goede doel dat wij gesponsord hebben. 

the SAFETY SUMMIT
Ook via onze tweejaarlijkse Safety Summit verhogen we het veiligheidsbewustzijn in de 

samenleving. The Safety Summit is geen beurs, geen seminar, workshop of netwerk event, maar een 

beleving om je veiligheidsDNA te ontdekken en verder te ontwikkelen. In 2018 hadden we maar 

liefst 1300 deelnemers, dat waren er dubbel zoveel als in de eerste editie in 2016. bij de volgende 

editie in 2022 willen we nog met 30% verhogen.

FIERE ONDERNEMER
Daarnaast gaan we ook in op vragen van partners om onze rol als duurzame ondernemer te 

illustreren:

• Presentatie over ons CSRbeleid voor Tesla Europe webinar, bij VOKA en Etion 

• Onze CEO Dirk Vandeputte staat ook 2 keer per jaar als Ondernemer voor de Klas (organisatie 

van Vlajo) om de scholieren warm te maken om zelf te gaan ondernemen

 Vandeputte vervult een actieve rol in verschillende samenwerkingsverbanden en 

 netwerkorganisaties 

• Etion/Forum voor geëngageerd ondernemen/ voorzitterschap sinds 2017

• Ecovadis/Duurzaamheidsratingplatform voor wereldwijde supply chains/sinds 2014

• Sedex/Sedex Information Exchange/ sinds 2014

• Prebes /actief voor welzijn op het werk, duurzaamheid en CSR/ sinds 2003

• VMX/milieu professionals/ sinds 2003

https://www.youtube.com/watch?v=8fWsi9JIOq8
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AIAI CORONA
“Tijdens Corona moeten we met zijn allen solidair zijn, niet alleen in 

onze eigen gemeenschap maar ook wereldwijd. Door de lockdown in 

Pakistan hebben veel gezinnen geen of een beperkt inkomen en weinig 

geld om nog te voorzien in hun dagelijkse voedselbehoefte. Onze 

hoofdleverancier van lederen handschoenen H.M. Aadil startte prompt 

een project om gezinnen in een voedselpakket twv 25 euro te voorzien. 

Met 1 pakket kunnen ze hun gezin 1 maand eten geven. Uiteraard steunde 

Vandeputte dit nobel initiatief en schonken we deze maatschappelijk 

verantwoorde ondernemer € 4000!”

Filip, 

Portfolio en purchase manager
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happy people

“Wat maakt je fundamenteel gelukkig in je job?  
De juiste man/vrouw op de juiste plaats en het maximaliseren 
van talenten is de kern van een duurzaam HR-beleid.” 

Peggy, Director Human Resources

Vandeputte medewerkers staan mee aan het roer om onze ambitie om 1 miljoen mensen te be-
schermen op het werk te realiseren. We zetten in op de sterktes van de medewerkers en laten 
hen groeien in het nemen van verantwoordelijkheid. We garanderen een veilige werkplek 
voor onze medewerkers en voor de medewerkers van onze klanten. Wij erkennen  
de waarde van diversiteit binnen onze organisatie (zingeving, gemotiveerde medewerkers,  
goede work-life balans,...) en stimuleren onze medewerkers om initiatief te nemen.  
Vandeputte medewerkers zijn werk(onder)nemers!



39duurzaamheidsrapport vandeputte 2020

Fit Bedrijf©-label is binnen!
In 2017 startten we met verschillende sportinitiatieven op het werk om 
medewerkers fitter te maken. Een jaar later behaalden de Vandeputte-
sporters gemiddeld een duidelijk hoger fitheidsniveau. En dat leverde 
Vandeputte de erkenning Fit Bedrijf©3 op. Het loopgroepje mag 
misschien ondertussen al wat afgeslankt zijn, de lunchyoga en ping-
pongtafel lokken nog steeds elke dag fitte sportievelingen. 

3 Dit label wordt uitgereikt door Het Gezonde Net België (HGNB), een organisatie die  
mensen aan het bewegen wil zetten door resultaatgerichte gezondheidscoaching  
en dit op basis van een meetbare, wetenschappelijk onderbouwde aanpak.
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zorg dragen voor mensen
Arbeidscomfort voor alle medewerkers is waar Vandeputte naar streeft. Elke medewerker wordt 
gelijkwaardig behandeld, ongeacht leeftijd, taal, geslacht of nationaliteit. Het op een constructieve 
manier samenwerken van mensen met diverse achtergronden zien we als een verrijking en 
meerwaarde voor de organisatie. Alle medewerkers vallen onder de CAO van de sector.

Bij het opstellen van de functiecriteria en de noodzakelijke competenties per functie wordt, naast 

het verwachte niveau of kennis, telkens rekening gehouden met of specifiek gezocht naar de 

mogelijkheden voor gelijkwaardigheid door ervaring. In de selectie van medewerkers stellen we niet 

louter diplomavereisten, maar hebben we ook oog voor gelijkwaardige vaardigheden verworven 

door ervaring. Door onze Star methodiek wordt er informatie verzameld die betrekking heeft tot 

het gedrag dat een kandidaat of medewerker in het verleden heeft vertoond.  Daarnaast kijken we 

ook naar attitudes, waarden, drive en zeker naar de match met de organisatie.  
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Vast
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Bij Vandeputte wordt 
succes collectief gedeeld! 
Naar aanleiding van de 
beste omzetmaand ooit 
kreeg elke medewerker 
een fles champagne en 
zelfgemaakt kaartje van 
medewerker Timmy cadeau. 

Santé!
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Vandeputte hecht veel belang aan hoe mensen zich 
voelen op het werk. we zetten verhalen  

van medewerkers, de bedrijfscultuur en onze  
4 beloftes naar de medewerkers in de kijker.  

Elke nieuwe medewerker wordt ondergedompeld  
in een Vandeputte-bad
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#proudtobevdp
Ook Vandeputte wil er in tijden van war for talent, uitspringen als werkgever 
en top of mind worden. Wij zijn trots op wat we doen en waarom we het 
doen. Onder de noemer #proudtobevdp willen we onze collega’s motiveren, 
competente profielen aantrekken en nieuwe medewerkers zich snel thuis  
laten voelen. 

zijn wie je bent, worden wie je wil worden 
Nieuwe medewerkers ontvangen bij hun start een “onboarding card” die hen op 

een leuke manier kennis laat maken met hun collega’s en de organisatie. Het CSR

beleid van Vandeputte komt uiteraard ook aan bod. Naast een videobrochure 

krijgen de medewerkers een volledig ingerichte werkplek, een ontwikkelingsplan  

voor de eerste zes maanden en een onthaalpakket met oa een drinkbus. Met de 

employer branding site www.vdp.com/werkenbijvandeputte krijgen kandidaten al 

een voorsmaakje van hoe het werken is bij Vandeputte. 

Golden key
Met het golden key traject zetten we de passie en trots van de Vandeputte

medewerker nog extra in de verf. Elke medewerker ontvangt een Golden Key die 

hij of zij kan gebruiken om een vriend of kennis te overtuigen hoe fantastisch het is 

om bij Vandeputte te werken. Wanneer dit leidt tot een langdurige samenwerking, 

is er een beloning voor beide collega’s.

iedereen werk(onder)nemer
We streven naar verantwoordelijke medewerkers en zetten in op het ontwikkelen 

van de sterktes en drijfveren. Vandeputte beschouwt elke (toekomstige of 

potentiële) collega als een persoon die een positieve bijdrage wil leveren aan onze 

missie. 

De betrokkenheid van onze medewerkers meten we door de tevredenheids

coëfficiënt. Ook het aantal medewerkers die interesse hebben om te participeren 

aan verschillende werkgroepen en aan de solidariteitsacties zijn een barometer 

voor betrokkenheid. De participatiegraad van onze medewerkers aan onze 
projectgroepen blijft status quo op 60%. Dit is een kern van gepassioneerde 

medewerkers die dit bovenop hun bestaande taken doen.
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Veerkrachtig en veilig 
De zorg voor goede arbeidsomstandigheden in de breedste zin van het woord zit verweven in het 
DNA van Vandeputte. De hoge veiligheids- en welzijnsnormen die we bij onze klanten trachten te 
realiseren, leggen we ook onszelf op. We willen in alle opzichten een voorbeeldbedrijf zijn waar 
mensen zich thuis voelen en met hart en ziel het beste van zichzelf geven. 

In balans Door aan te werven in de buurt van onze verschillende 

vestigingen, het aanbieden van flex- en thuiswerken, en een 

mobiliteitsplan met fietslease, komt Vandeputte tegemoet aan 

de stijgende vraag van maatregelen voor worklife balans. 

Mentale veerkracht Met een tweejaarlijks medewerkers-onderzoek en een actieplan 

rond mentale veerkracht krijgen we inzicht in waarom mensen 

met dezelfde eigenschappen en onder dezelfde omstandig

heden toch anders reageren op stressvolle situaties. Mentale 

weerbaarheid gaat dan ook om persoonlijke veerkracht. Via 

verschillende infosessies en persoonlijke begeleiding maken wij 

van mentale veerkracht een hot topic. Met gratis tickets voor een 

comedyshow “Burn-out voor beginners” van Arnout Van den 

Bossche en een workshop over slaap willen we onze medewer

kers op een laagdrempelige manier meenemen in dit verhaal. 

Ongevallen-
en verzuimcijfers

Ondanks deze maatregelen kunnen we ongevallen helaas nooit 

volledig uitsluiten. In 2019 waren er 2 arbeidsongevallen. Door 

de flexibele inzet van mensen blijven we aandacht besteden aan 

mogelijke risico’s en veiligheidsprocedures.

Happy People

Veerkrachtig en veilig
2015 2016 2017 2018 2019

Aantal arbeidsongevallen 2 0 3 1 2

Frequentiegraad 9,36 0 14 4,53 7,89

Ernstgraad 0,02 0 1,2 0,17 0,03

Aantal sterfgevallen werk 0 0 0 0 0

Verzuimcijfer 4,10% 2,80% 3,70% 3,93% 4,93%
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Go for Talent
Als kennis-gedreven onderneming investeert Vandeputte zeer bewust in continue competentie-
ontwikkeling. Wij besteden jaarlijks bijzonder veel aandacht aan professioneel omkaderde 
opleidingen en trainingen. Zo ontpoppen onze medewerkers zich als volbloed Safety Experts en 
helpen we ze om - in partnership met een brede waaier aan klanten - op tal van terreinen uit te 
blinken. We streven ernaar dat elke medewerker minstens 3 dagen opleiding per jaar volgt. 

In 2019 implementeerden we een nieuw opleidingsplatform Goodhabbitz. Hierdoor kunnen de 

medewerkers online en op basis van hun eigen interesses opleidingen en training volgen. Het platform 

biedt een divers aanbod waarbij de persoonlijke ontwikkeling en opleidingsbehoeftes centraal staan. 

In 2019 heeft maar liefst 70% van de medewerkers zich aangemeld bij Goodhabbitz. 30% of 34 

medewerkers hebben intensief gebruik gemaakt van de verschillende opleidingen. 

Happy People

Go for Talent!
2015 2016 2017 2018 2019

Aantal medewerkers 121 165 144 110 125

Aantal uren opleiding 4136 3992 4544 3720 4570

Dagen opleiding  
per medewerker 2,9 dagen 2,6 dagen 2,9 dagen 2,2 dagen 2,5 dagen

Opleidingsbudget  98.000 80.000 83.000 80.000 80.000

AIAI CORONA
“Bij elke telefoon naar een medewerker 
vraag ik eerst: Hoe is het met jou?”
Er is een grote solidariteit onder de 

medewerkers. De overheidsmaatregelen 

zijn niet dezelfde in België, Nederland of 

Frankrijk. Toch vinden we het belangrijk 

dat alle medewerkers hetzelfde behandeld 

worden. Medewerkers die tijdelijk hun 

functie niet meer konden uitvoeren, 

gingen helpen bij andere collega’s. Op die 

manier kon de technische werkloosheid 

beperkt worden in aantal dagen per week. 

Ook tijdens de crisis wilden we weten 

hoe het met het welbevinden van 

de medewerkers is gesteld. Met de 

werkbeleving senquëte  

polsten we naar het gevoel bij 

de heropstart, de communicatie 

over de maatregelen, of het 

werk nog betekenisvol was en 

hoe de samenwerking verliep. In de huidige 

context van telewerken bleek dat de 

medewerkers ‘ons ProudToBeVDP gevoel’ 

als zeer sterk ervaarden en dat stress en 

welbevinden op hetzelfde niveau als  

precorona ingeschaald werden. 

 

Uitgaande van deze bevindingen wil 

Vandeputte nu structureel een context 

creëren waarbinnen thuiswerk en online 

waarderend samenwerken een belangrijke 

plaats krijgt.

Peggy, Director HR
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fair chain

“Onze ethische gedragscode inspireerde onze leverancier 
in Indië om aan de slag te gaan met de SDG’s. Met zijn 
CSR-acties zoals het sponsoren van katarakt-operaties en 
voedselbedeling is hij een echt rolmodel voor “fair chain” 

Filip, Portfolio en Purchase Manager

Vandeputte wil zaken doen met respect voor mens en milieu. We stimuleren een bewust 
aankoopbeleid door mogelijke CSR-risico’s in kaart te brengen. Door transparantie en een 
duurzaam en integer partnership bouwen we samen met onze klanten en leveranciers aan een 
eerlijke keten. Want eerlijk duurt het langst.



49duurzaamheidsrapport vandeputte 2020

bewust aankoopbeleid

Code of conduct Het opstellen van een ethische gedragscode (code of conduct) 

was de topprioriteit in onze Fair Chain pijler. 

Met deze code of conduct bepalen we de doelen en minimale 

verwachtingen naar onze leveranciers met betrekking tot 

volgende onderwerpen:

1. Naleven van de wetgeving

2. Respecteren van de mensenrechten van de medewerkers 

(geen discriminatie, kinderarbeid of gedwongen arbeid

3. Veiligheid en welzijn van de arbeiders

4. Ecologische impact van het productieproces

5. Transparantie over deze gedragscode naar onderaannemers 

De voorbije twee jaar hebben we alle actieve leveranciers  

(> € 50 000 omzet) in kaart gebracht dmv bevraging en desk 

research. We selecteerden 7 leveranciers om hun feedback te  

vragen over deze gedragscode en schaalden hen in op elk van  

bovenstaande onderwerpen. Tegen 2022 zullen we een gapanalyse 

maken om leveranciers te evalueren en nieuwe te selecteren. 

Eigen merk Leveranciers van alle ingekochte goederen onder de eigen 

merken GSA en Samurai moeten voldoen aan, of een actieplan 

voorleggen om te groeien naar, de vooropgestelde criteria. In 

2019 hebben we hiervoor 25 leveranciers geselecteerd voor 

onze eigen merken. Voor de Amerken hanteren we ook nog 

een extra kwaliteitsborging volgens de isostandaarden.

ecovadis De algemene score van EcoVadis (0100) geeft de kwaliteit 

weer van het CSR-managementsysteem van het bedrijf binnen 

de vier thema’s: Milieu, Arbeids- en Mensenrechten, Ethiek 

en Duurzame inkoop. Vandeputte haalde in totaal 61/100. Dat 

leverde ons een zilveren medaille op. We scoorden heel goed op 

arbeids en mensenrechten, maar op vlak van duurzame inkoop 

kunnen we nog een tandje bijsteken en dat zijn we met de 

opmaak van ons bewust aankoopbeleid en de implementatie van 

de gedragscode dus duidelijk aan het doen.

Bewust aankopen betekent het aankopen van producten en diensten met de laagste ecologische 
impact en de meest positieve economische en sociale impact. Vandeputte heeft binnen de keten 
de meeste impact op het verduurzamen van de productportfolio. Zowel voor de A-merken als 
voor het eigen merk Samurai gaan we op zoek naar leveranciers en producenten die de principes 
van bewust aankopen onderschrijven. Uiteraard gelden dezelfde principes ook bij ons eigen 
aankoopbeleid voor kantoor en magazijn-materiaal.
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‘Kariwali in de ban van SDG’s’

trots o
p

Onze leverancier Kariwala in India is een mooi voorbeeld van hoe 

productie van textiel met een focus op duurzaamheid en respect 

voor het individu kan gebeuren, in een land waar dit toch niet zo 

vanzelfsprekend is. Kariwala zet in op verschillende CSR acties om 

bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en 

ruimer, tot het ondersteunen van de lokale gemeenschap. 

Met zijn jaarlijkse “eyecamp” sponsoren ze 1200 katarakt operaties 

bij honderden arme mensen uit wel 160 verschillende dorpen.
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partners in circulaire veiligheid

“Er valt meer te halen op het einde van de keten. Ondanks alle goedbedoelde circulaire 

projecten, belandt nog heel veel afgedankt beschermingsmateriaal en veiligheidskledij in 

de verbrandingsoven. Dit komt oa omdat er nog geen overkoepelend kader of organisatie  

is die voldoende schaalvoordeel en de belangen van de sector kan garanderen.” 

Philippe, director sales en marketing

Vandeputte engageert zich om bewuste keuzes te maken in haar portfolio 
waardoor een duurzame verwerking (op het einde van de levenscyclus) van 
het product gemaximaliseerd wordt. Tevens stellen wij ons tot doel actief bij 
te dragen aan het tot stand komen van de “circulaire” economie door nieuwe 
initiatieven op dat vlak te ondersteunen en klanten hiervan te informeren en te
overtuigen hieraan deel te nemen. 

75% van alle textiel in Europa wordt na gebruik weggegooid of verbrand.

Daarbovenop raken de natuurlijke hulpbronnen steeds meer uitgeput. De circulaire 

economie zorgt ervoor dat je de onderdelen en grondstoffen in producten in een 

volgende gebruiksfase weer opnieuw kunt inzetten, zonder kwaliteitsverlies en 

zonder schadelijke effecten van grond en hulpstoffen op mens en milieu. Daarom 

zetten meer en meer bedrijven in op urban mining. Dat is het herwinnen van 

grondstoffen uit producten, liefst op lokale basis. 

Veiligheidskledij of beschermingsmateriaal kunnen op verschillende manieren 

en in verschillende gradaties hergebruikt worden. Met de huidige technieken 

is het echter nog niet voor elk product mogelijk om de kring volledig te sluiten. 

Dit wil zeggen dat het materiaal teruggebracht wordt naar de oorspronkelijke 

grondstof: bvb. de versleten veiligheidsjas wordt 100% gebruikt als grondstof voor 

een nieuwe hoogwaardige veiligheidsjas. 

1. De basis is om de levensduur van de producten zolang mogelijk te maken. Het 

product wordt bijvoorbeeld hersteld, periodiek onderhouden of hergebruikt. 

2. Na de levensduur wordt het product gerecycleerd voor de autoindustrie, als 

isolatiemateriaal, paaltjes of picknicktafels.

3. Een percentage van het product wordt gebruikt als grondstof voor een  

nieuw product. 

Vandeputte informeert klanten op een objectieve manier over de voortgang 

van duurzaamheid binnen de PBM sector”. Het is een uitdaging om tussen al 

het “greenwashing” juist te weten welke recyclageprocessen nu effectief een 

meerwaarde hebben. 
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VERZAMELEN 
van afgedankte 
bedrijfskledij

SORTEREN 
en 
ONTMANTELEN

ALS COMPONENT 
OF ALS 
GRONDSTOF

NIEUWE 
PRODUCTEN 
coole tassen*

* © PÕur producten worden voorzien van een C_PASSPORT, dat vertelt van welke materialen het product is gemaakt. 

Van jas naar tas
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Retourlogistiek 

Het verzamelen en recycleren van kapotte of versleten werkkleding, veiligheids-

schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen is een service die we facili-

teren naar onze klanten. Want elke stap die storten of verbranden voorkomt is 

een stap in de juiste richting. Hiervoor werken we samen met GAIA.  

Stappen naar circulaire economie:

1. VERZAMELEN: medewerkers van onze klanten kunnen hun kapotte of 

versleten materiaal droppen in de ‘Resource Box’. GAIA haalt de volle boxes 

op en geeft een rapport met daarin de vermelding van de ingezamelde 

hoeveelheden en behaalde resultaat. 

2. REFURBISHMENT EN RECYCLING: gebruikte werkkleding, schoenen, 

beschermingsmiddelen, kantoorartikelen en andere herbruikbare spullen 

bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw worden ingezet. Zodra 

de producten binnen komen, worden ze opgenomen in de materiaalbank. 

Vervolgens worden ze gesorteerd en beoordeeld aan de hand van de 

samenstelling en de kwaliteit.  

3. ALS COMPONENT OF ALS GRONDSTOF: keuze maken hoe materialen na 

ontmanteling opnieuw ingezet gaan worden: als component of als grondstof 

maar altijd weer voor nieuwe producten 

4. NIEUWE PRODUCTEN: van o.a. werkkleding worden producten zoals tassen 

gemaakt, maar ook wordt de stof vervezeld om er voor een deel nieuw 

garen en doek van te maken. Het leder van werkschoenen kent een nieuwe 

toepassing in onder andere automotive. 

5. VERTROUWELIJK: omdat op veel van de producten een logo is bevestigd, 

worden ze allemaal als vertrouwelijk materiaal behandeld, zodat er 

geen logo’s opnieuw op de markt verschijnen. 

AIAI CORONA
Lokale productie een blijver?
In januari 2020 werden we voor het eerst met de coronacrisis geconfronteerd. De her

bevoorrading uit China verliep niet vlot en al vlug volgde de eerste schaarste van mond

maskers. Vandeputte schakelde direct over naar Europese sourcing en ging op zoek naar 

lokale producenten. Ik ben wel trots op het ondernemerschap in België, maar de overheid 

heeft hier ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Of we gaan blijven samenwerken met 

lokale producenten hangt af van het beleidskader en uiteraard van de meerprijs die de 

eindgebruiker wil betalen. In China betaal je voor hetzelfde product een vierde van de prijs. 

Philippe, Director sales en marketing
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green distribution

In onze distributieprocessen maken wij gebruik van 
energie, transport en verpakking. Het naleven van 

de wettelijke milieuvoorschriften geldt voor ons als 
minimum. Wij streven naar een continue verbetering van 
onze prestaties op het vlak van milieu door het stimuleren 

van het milieubewustzijn van onze medewerkers en 
het reduceren van ons energieverbruik, CO2- uitstoot, 

verbruik van verpakkingsmaterialen en afval.

“Vandeputte is mijn energiebron ” 
Steven, QEW Manager
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“Tussen droom en daad staan economische wetten in de weg” 
“Zonnepanelen zijn geïnstalleerd, 14 verschillende afvalstromen worden rigoureus gesorteerd, 
plastic bekers vervangen door koffiemokken en alle gebouwen kregen een relighting-operatie. De 
quick-wins zijn geplukt. We erkennen dat we geen trendsetter zijn op vlak van green distribution, 
toch zijn we hier op alle niveaus bewust van de impact die we hebben op het milieu. Maar tussen 
droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Mijn droom is om tegen 2021 
alle wagens te vervangen door elektrische, de economische realiteit is dat we moeilijk 80 tesla’s 
kunnen kopen.” 
Bart, director finance en facility

Minder CO2 op de baan
Eigen vloot
In 2019 hebben we 1,5 miljoen kilometer meer op onze teller staan dan het jaar 

ervoor. Dat is een stijging van meer dan 11% en is voornamelijk te wijten aan de 

groei (zowel in medewerkers als in omzet) van onze dochteronderneming S4M. 

In 2019 startten we met de uitrol van het “Project Stroom”, waarbij externe 

consultants ons huidige vloot screenden en een duurzaam mobiliteitsplan met 

zuinig wagenpark uittekenden. En hier zien we bij de medewerkers ook een 

mindshift: zware motoren zijn niet langer een must. De meeste medewerkers 

kiezen voor een zuinige auto op gas, een hybride of een elektrische wagen. Daarom 

hebben we geïnvesteerd in laadpalen in onze vestigingen Boechout en Jumet. 

 

Woon-werk
Het mobiliteitsplan die de mogelijkheid biedt om fietsen te leasen zorgde voor minder CO2uitstoot 

op de baan. Na een mobiscan  uitgevoerd ism met de provincie Antwerpen – implementeerden we 

diverse maatregelen om onze medewerkers op de fiets te krijgen: leasing van elektrische fietsen, 

fietsenstalling, douche, fietsvergoeding, welkompakket en regenbroek. Zo tekenden in 2019 maar 

liefst 80 medewerkers in op de fietsleasing. 

Externe vloot
Voor het transport van ons magazijn naar de klant doen we beroep op de vaste transportpartner 

die slechts enkele kilometers van ons zit. Al meer dan 10 jaar registreert hij de data van de 

emissiewaarden. Op basis van deze evaluaties worden bepaalde duurzaamheidsacties ondernomen. 

Zo installeerde hij in 2019 ecodriving sensoren. 

Hoe meer bestellingen we kunnen bundelen, hoe minder vaak we op de baan moeten en hoe 

minder CO2 we zullen uitstoten. Daarom willen we klanten meenemen in ons duurzaam verhaal door 

onze accountmanagers te sensibiliseren om de meest duurzame leveroptie voorop te stellen. Voor het 

“inbound” transport (inkomende zee en luchtvrachten) werken we samen met enkele internationale 

partners. We zijn ons ervan bewust dat de containerschepen omwille van hun zware stookolie heel 

vervuilend zijn. Ook hier zijn er innovatieve initiatieven in ontwikkeling om de motoren te “vergroenen”, 

maar het zal nog even wachten zijn alvorens hier resultaten kunnen behaald worden. 

Co2-uitstoot 
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Minder CO2 van onze gebouwen 
De energiebronnen van onze gebouwen bestaan uit 50% 

hernieuwbare energie. Naast Puurs en Boechout hebben we nu 

ook op ons nieuwe, energiezuinige gebouw in Jumet zonnepanelen 

geplaatst. Dankzij deze maatregelen is het absoluut energieverbruik  

(per € 1000 omzet) met 5% gedaald tov 2018. 

Sinds 2018 hebben we op onze site in 
Boechout enkele bijenkasten staan. 
De eerste 80 honingpotjes zijn in 
2019 door de imker GEOOGST! 

CO
2
 uitstoot transport 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal aantal km  
voor transport 

9,5 miljoen 
km

10 miljoen 
km

10,5 miljoen 
km

12 miljoen 
km

13,5 miljoen 
km

Directe emissie  
van broeikasgassen 
L (CO2 = ± L x 2)  

190.950 l 190.500 l 173.000 l 161.500 l 185.800 l

Aantal medewerkers die 
kozen voor fietsleaseplan
(pas in voege vanaf 2017)

Nvt Nvt 30 60 80

CO
2
 uitstoot gebouwen 2015 2016 2017 2018 2019

absoluut energieverbruik 
gas

1,5 miljoen  
KW

1,35 miljoen 
KW

1,32 miljoen 
KW

1,15 miljoen 
KW

1 miljoen 
KW

absoluut energieverbruik 
elektriciteit

502 MWh 538 MWh 585 MWh 605 MWh 571 MWh

totaal energieverbruik 
gelinkt aan omzet  
(kWh/k€)

8,07 8,2 7,82 7,28 6,1

zelf opgewekte energie 
ZP productie

615 MWh 596 MWh 592 MWh 657 MWh 620 MWh
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“Zo krijgt Vandeputte  
werknemers op hun fiets”

trots o
p

Vandeputte is een van de 27 bedrijven uit de provincie Antwerpen 

die subsidies krijgen uit het Vlaamse Pendelfonds. Met het geld 

willen wij het fietsgebruik bij onze werknemers nog meer stimuleren. 

Wij willen tegen 2020 het huidige wagengebruik voor woonwerk  

verkeer terugschroeven van 85% naar maximaal 65%. Uit de 

mobiscan die Vandeputte liet maken, bleek dat er hoofdzakelijk 

potentieel voor fietsen was. Vandeputte wil de subsidies uit het 

Pendelfonds dan ook vooral gebruiken om de fietsvoorzieningen 

te optimaliseren: uitbreiden en verbeteren van de fietsenstalling, 

aanbieden van fietsonderhoud aan wie een leasefiets heeft en 

aanbieden van fietsregenkledij en zadelhoesjes. 
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Green distribution

Afval en verpakking
2015 2016 2017 2018 2019

Aantal afvalstromen 12 13 14 14 14

Selectieve inzameling afval 78% 84% 84% 86% 89%

Totaalgewicht afval 118 ton 123 ton 135 ton 143 ton 145 ton

Dit selecteren wij

Meer omzet/meer pakjes/meer afval

We sorteren veel binnen Vandeputte: van het afval zamelden we in 2019 meer dan 89% gescheiden 

in. Sinds 2017 sorteren we maar liefst 14 verschillende stromen. Maar ook de totale hoeveelheid afval 

blijft stijgen, dit komt door omzetstijging. De hoeveelheid op de markt gebrachte verpakking per  

€ 1000 omzet is echter met 19% gedaald tot 2,91kg/€ 1000 verkochte goederen.

Verpakking

We sporen onze leveranciers aan om minder plastic 

verpakking te gebruiken door geen extra omverpakking 

meer in de dozen te doen. Vandeputte gebruikt nu voor 

het verzenden van stalen van handschoenen van Samurai 

(eigen merk) bioafbreekbare zakjes ipv plastiek en ook de 

brillen kregen een ecologische verpakking. 

afval 

• rest

• papier

• karton

• hout

• folie

• wikkelbanden

• electro

• chemisch

• TLlampen

• toners

• batterijen

• PMD

• metaal

• groen

• dopjes

• gsm’s

reduce
reuse

reinvent
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“Telkens als er een rondleiding is voor onze nieuwe medewerkers of van klanten in 

ons magazijn dan tonen we naast onze logistieke flow ook onze smartverlichting, 

watertank om de toiletten door te spoelen en onze afvalsorteerlijnen.”

Thierry Hermans begon 17 jaar geleden als inpakker bij Vandeputte. Ondertussen 

groeide hij uit tot logistiek coördinator en facility manager van het magazijn  

in Puurs en is hij de trotse ambassadeur van het logistieke hart van Vandeputte 

“We verzenden gemiddeld 30.500 pakketjes per maand. Dat zijn zo’n 1000 pak-
jes per dag. Van in het begin was er hier al een sterke focus op duurzaam mate-
riaal. Toch blijven we constant zoeken naar efficiëntere, ecologische en vooral 
kleinere verpakkingen om onze pakjes bij de klanten te brengen. Zo experimen-
teren we soms in echte MacGuyver-stijl met enveloppen en alterna tieve karton-
vouwen om zoveel mogelijk pakjes in de vrachtwagen te krijgen.”

Naleven van  
milieu- en 
kwaliteits wetgeving 
Veiligheid en welzijn is onze corebusiness, 

het spreekt voor zich dat wij een rolmodel 

en koploper zijn in het naleven van de 

verschillende richtlijnen op vlak van welzijn, 

kwaliteit en milieu. 

• ISO 9001/kwaliteitsmanagement   

systeem/sinds 1996

• ISO 14001/milieumanagement/ 

sinds 2011

• OHSAS 18001/veiligheids

managementsysteem/sinds 2011

• Greenfoot/ecolabel voor  

producten/sinds 2016

• VCA/veiligheidsbeheersing  

op de werkvloer/sinds 2016

• ISO 20400/maatschappelijk  

verantwoord inkopen/sinds 2019

 

“Beschermen van mensen 
maar ook van de natuur”
thierry, Logistic Coördinator

AIAI CORONA
Uitstoot CO

2
 zal nooit meer zo hoog 

zijn als in 2019, dankzij corona

Volgens de onderzoekers van het 

Noors onderzoeksinstituut DNV zal het 

energiegebruik na covid nooit meer 

hetzelfde zijn. De pandemie heeft veel 

gedrag veranderd, en het effect daarvan 

is voor een deel blijvend. Zo verwachten 

zij dat pendelaars minder zullen 

pendelen en meer thuis zullen werken. 

Ook Vandeputte zal thuiswerken als 

structurele maatregel opnemen in het 

HRbeleid. Vanaf 2021 zou dat wel eens 

een grotere impact kunnen hebben 

op de CO2uitstoot van ons woon

werkverkeer dan het gebruik van de 

fiets.

Peggy, Director Supply Chain
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we do care

“We kunnen niet stoppen met nadenken over de toekomst. 
we hebben de verantwoordelijkheid over meer dan 200 
medewerkers en hun families” 

Matty, Director Services 

Met een innovatief totaalconcept op maat van mens en organisatie garanderen we producten 
en diensten die maximaal beschermen en ontzorgen. We adviseren onze klanten en innoveren 
zodat we hen betere keuzes kunnen aanbieden die de veiligheid, efficiëntie en tevredenheid 
verhogen. De onderhoudsservice zorgt voor een veilig product met een langere levensduur. 
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Van product naar services 
 
In 2017 was Vandeputte pionier in Distribution Solutions voor het verdelen van 

veiligheidsmateriaal op de werkvloer. Toen was dat heel vernieuwend want 

klanten kenden dit niet op industriële context (wel op particulier gebruik van bv 

de broodautomaten) en daardoor hadden werknemers er initieel wat argwaan 

tegenover. 4 jaar later is dit de standaard geworden. Dus gingen we kijken 

hoe we deze dienstverlening konden uitbreiden. Hieruit groeide het bedrijf 

Solutions4Materials van 3 medewerkers uit tot vandaag 30 medewerkers en 

met een omzet van 3 miljoen per jaar. Het gaat om het optimaliseren van het 
ontzorgen van de klant door materiaal op een efficiënte manier te verdelen. 
En dat gaat verder dan veiligheidsmateriaal. Uit behoefte onderzoek bleek dat 

de klant ook ander werkmateriaal (technische investeringen) zoals walkie talkies 

en boormachines via de distributieautomaten willen verdelen. Wij zorgen voor 

het onderhoud en de keuring ervan. Hierdoor kunnen we de levensduur van 
de materialen verlengen met 5 jaar. Het product op zich (het pure inkopen en 

verkopen van veiligheidskledij en persoonlijke beschermingsmateriaal) wordt zo 

ondergeschikt aan de services.

Concepten groeien uit tot business
LCO

2
-wassen

LCO2 is een duurzame manier van decontamineren, waardoor ook de levensduur 

van kledij in vergelijking met natwas  decontaminatie aanzienlijk wordt verlengd. 

Bovendien heeft dit proces een zeer kleine ecologische voetafdruk doordat het 

laagenergetisch is, geen water verbruikt, een lage CO2- uitstoot genereert en 

geen toxische producten in het milieu terecht komen.

10 jaar geleden stelde men vast dat de brandweerpakken, door de toxische 

stoffen die vrijkomen bij het dragen ervan, de oorzaak zijn van een hoog % aan 

kankergevallen. De Vlaamse overheid besloot daarom om samen met een aantal 

bedrijven (oa Vandeputte en Decontex) , Universiteiten en Centexbel naar een 

oplossing te zoeken. Na anderhalf jaar onderzoek en tientallen testen werd een 

vernieuwd decontaminatieproces gevalideerd op basis van vloeibaar CO2 (LCO2) 

LCO2wassen wordt populairder. Naast de brandweerpakken is deze techno

lo gie ook bijzonder efficiënt voor hoge zichtbaarheidskleding, die door bvb. 

pechverhelpingsdiensten gebruikt worden. De klanten die starten met  

LCO2wassen blijven dit ook doen. 

innovatieve safety services
Inzetten op customer experience is de trend waar Vandeputte volop voor gaat. 
Met S4M (SolutionsforMaterials) wilden we de eindgebruikers van ons veiligheids-
materiaal ontzorgen door distributie-automaten aan te bieden waar ze zelf hun 
materiaal konden halen en bestellen. Dit is uitgegroeid tot een dienst waar klanten 
al hun werkmateriaal efficiënt kunnen beheren en verdelen. 
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“De medewerkers van  
Haven Rotterdam goed beschermd”

trots o
p

In de Haven van Rotterdam werd de huidige veiligheidskledij ingeza

meld in dropboxen. De medewerkers staan vanaf nu zelf in voor het 

bestellen van hun beschermingsmateriaal zoals helmen, veiligheids

brillen en schoenen met veiligheidsneus. Via ons distributieplatform 

kunnen medewerkers hun eigen PBMbudget beheren. Zo gaan we 

onderof overconsumptie van de persoonlijke beschermingsmidde

len tegen en heeft elke medewerker toegang tot de correcte veilig

heidsmaterialen op zijn of haar werkplek. 
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Een tevreden klant is  
ook een safety-expert!
Vandeputte heeft als ambitie om digitaal een consistent marktaandeel op te 
bouwen. In 2018 hebben we ons daarin laten begeleiden door Belly & Brain, een 
toonaangevend “digital leadership” agentschap om heel onze klantenervaring 
onder de loep te nemen. Na verschillende kwantitatieve en kwalitatieve interviews 
hebben we de ideale klantervaring voor onze verschillende klanten uitgewerkt, 
gebaseerd op hun wensen van vandaag en (over-)morgen. Binnen het bedrijf zijn 
we er mee aan de slag om deze klantervaring dag na dag tot in de kleinste details 
te verbeteren. Onnodig te zeggen dat hier geen eindpunt achter staat en dat we 
constant blijven bijsturen en verbeteren. De Vandeputte ambitie is dan ook om de 
beste klantervaring te kunnen bieden binnen onze sector van B2B leveranciers

De Net Promoter Score (NPS) is een managementtool dat gebruikt wordt om 

de klantenloyaliteit te meten. Elk kwartaal bellen we naar gemiddeld 140 klanten 

zodat minstens 20 klanten per afdeling bevraagd worden. Op basis van deze ge

sprekken kunnen we beter inspelen op de behoeften van de klanten. Zo merken 

we dat zij fijner en toegankelijker zoekcriteria (innovatieve design, circulair,… )  

wensen bij de portfolio catalogus. Naast een grote keuze aan duurzame  
producten zorgen we er nu ook voor dat deze herkenbaarder zijn. 

Privacy van klanten
 

GDPR (General Data Protection Regulation) gaat over het beheer en de 

beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Naar aanleiding van 

dit wetgevend kader hebben we voor de medewerkers in alle vestigingen een 

GDPRopleiding georganiseerd, hebben we de laptops versleuteld en heeft elke 

medewerker ook een intern privacy confidentiality statement en internal  

privacy statement ondertekend. 

AIAI CORONA
Op 3 maanden tijd iets ontwikkelen, produceren en op de markt zetten en dat tijdens 
een van de grootste crisissen ooit, daar ben ik wel trots op” 

Matty, director Services

Met de Fit4Entry ontwikkelden we een dienst waarbij een coronaproof toegang mogelijk werd 

door oa het screenen van de temperatuur en het aanbieden van handenvrije ontsmetting van 

de handen voor bedrijven, openbare plaatsen en winkels. We deden behoefteonderzoek,  

product design, lokale productie in België en de verkoop van het producten en dit op drie 

maanden tijd. Ondertussen hebben we al een 100tal installaties geplaatst. Dit is enkel mo

gelijk met een wendbaar en technisch team met expertise op vlak van veiligheid en logistiek. 

Samen met het salesteam konden we heel snel schakelen in een veranderende markt!
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GRI-tabel
GRI general disclosures
Algemene  
standaard

Beschrijving Pagina

1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

1021 Naam van de organisatie cover

1022 Voornaamste merken, producten en/of diensten 8

1023 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 6

1024 Het aantal landen waar de organisatie actief is 6

1025 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 23

1026 Afzetmarkten 24

1027 Omvang organisatie • Totaal aantal medewerkers • Totaal aantal sites • Netto omzet•  
Aantal producten aangeboden

24

1028 Informatie over medewerkers in de organisatie (op 31/12/2017)
Aantal medewerkers opgedeeld naar: geslacht, leeftijd, vrouwen in leidinggevende functies, 
votijds/deeltijdscontracten, bepaalde/ onbepaalde overeenkomsten, en regio 

40

1029 Beschrijving van de toeleveringsketen 22

10210 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft organisatie en toeleveringsketen nvt

10211 Beschrijving hoe het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd 24

10212 Externe initiatieven 31

10213 Lidmaatschap van verenigingen 32

2. STRATEGIE

10214 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organi
satie en haar strategie

4

3. ETHIEK EN INTEGRITEIT

10216 Waarden, missie of grondbeginselen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van CSR 22

4. BESTUUR

10218 Bestuursstructuur 22

5. BETROKKENHEID STAKEHOLDERS

10240 Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken 16

10241 Percentage medewerkers dat onder CAO valt 69

10242 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders 16

10243 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type 
en groep belanghebbenden

16

10244 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd 16

6. OVER HET VERSLAG

10245 Afbakening van het rapport, operationele structuur 9

10246 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes 12

10247 Oplijsting materiële aspecten 14

10248 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie nvt

10249 Significante veranderingen t.o.v. vorige verslagperiodes in reikwijdte of afbakening 9

10250 Verslagperiode 9

10251 Datum van het meest recente verslag 9

10252 Verslaggevingscyclus 9

10253 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan backcover

10254 Claims van de verslaggeving in overeenstemming met de GRInormen 9

10255 GRIindextabel 70

10256 Externe verificatie van het verslag Geen audit
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impact-rapport CSR-doelstellingen 2020

1. ENGAGEMENT  GRI STANDARD 413-1

� Tegen 2020 presteren onze medewerkers jaarlijks minstens 300 uren vrijwilligerswerk 

2015 2016 2017

Aantal maatschappelijke acties 1 8 11

Aantal uren vrijwilligerswerk NVT 420 uren 220 uren 290 uren 304 uren

2. STIMULEREN VAN VEILIGHEID- EN WELZIJNSCULTUUR  GRI STANDARD 203-2

� Vandeputte ontwikkelt jaarlijks sensibiliseringsacties over welzijn en veiligheid op het werk
� Tegen 2020 heeft de tweejaarlijkse Safety Summit minstens 800 deelnemers 

2015 2016 2017 2018 2019

Aantal deelnemers aan de safety summit nvt 545 nvt 1300 nvt

3. SHARED VALUE GRI STANDARD 201-1

� Vandeputte blijft marktleider in Benelux en realiseert internationaal jaarlijks een gezonde, organische groei
� Tegen 2020 worden alle CSR-indicatoren opgevolgd via managementsysteem
� Vandeputte vervult een actieve rol in verschillende samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties

2015 2016 2017 2018 2019

omzet in euro 78.035 K 77.659 K 73.347 K 76.435 K 85.095 K

EBIT in euro 1.449 K 2.389 K 2.800 K 3.276K 4.061K

maatschapp(w)ij
Wij geven terug aan de maatschappij
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4. VEERKRACHTIG EN VEILIG  GRI STANDARD 201-1

� Tegen 2020 peilen wij elke 2 jaar naar de mentale veerkracht van onze medewerkers en zijn de resultaten  
positiever tov 2017 

� Tegen 2020 heeft Vandeputte het certificaat ‘FIT Bedrijf’ behaald

2015 2016 2017 2018 2019

Aantal arbeidsongevallen 2 0 3 1 2

Frequentiegraad 9,36 0 14 4,53 7,89

Ernstgraad 0,02 0 1,2 0,17 0,03

Aantal sterfgevallen werk 0 0 0 0 0

Verzuimcijfer 4,10% 2,80% 3,70% 3,93% 4,93%

5. IEDEREEN WERK (ONDER) NEMER  GRI STANDARD 401-1 en 403-1

� De participatiegraad van onze medewerkers aan onze projectgroepen is minstens status quo (=30%) gebleven tov 2017

2015 2016 2017 2018 2019

% van het totaal aantal medewerkers die 
zetelen in ondernemingsraad 2% 2% 2% 2% 1,5%

% van de medewerkers die participeren aan  
projectgroepen solidariteitsacties,.. 18% 30% 30% 35% 35%

% vrouwen in leidinggevende functies 18% 17% 15% 17% 20%

6. GO FOR TALENT   GRI STANDARD 404-1 en 404-2

� Tegen 2020 krijgt elke medewerker minstens 3 dagen opleiding per jaar 

2015 2016 2017 2018 2019

Aantal medewerkers dat opleiding kreeg 121 165 144 110 125

Aantal uren opleiding 4136 3992 4544 3720 4570

Dagen opleiding per medewerker 2,9 dagen 2,6 dagen 2,9 dagen 2,2 dagen 2,5 dagen

Opleidingsbudget  98K 80K 83K 80K 80K

7. BEWUST AANKOPEN   GRI STANDARD 401-1 en 403-1

� Tegen 2020 zijn alle actieve leveranciers (>50k omzet) in kaart gebracht en ingeschaald op basis van de geselecteerde 
duurzaamheids KPI ‘s. 

� Tegen 2025 voldoen minstens 15% van de leveranciers van alle ingekochte goederen onder de eigen merken GSA en 
Samurai aan de vooropgestelde criteria.

8. PARTNERS IN CIRCULAIRE VEILIGHEID GRI STANDARD

� Tegen 2020 zijn 15% (aantal) meer producten in het actieve portfolio circulair of duurzaam

Met collega’s die zich goed in hun vel voelen realiseren  
wij onze droom om elke dag opnieuw, 1 miljoen mensen te beschermen

Door een transparant, duurzaam en integer partnership met onze leveranciers en door 
ons eigen merk Samurai te verduurzamen verzekeren we een eerlijke, verantwoorde en 
duurzame aankoopketen

happy people

fair chain
WAARDIG



74 duurzaamheidsrapport vandeputte 2020

9. CO
2
  GRI STANDARD 302-1, 302-2, 302,3 + 305-1, 305-2, 305-5

� Tegen 2020 blijft het relatief energieverbruik status quo tov 2017 
� Tegen 2020 is elke vestiging, eigendom van de Vandeputte voorzien van zonnepanelen 
� Tegen 2020 engageert Vandeputte zich om een meetbare doelstelling te formuleren voor de reductie van de totale 

uitstoot van het logistieke transport en woon-werkverkeer van de medewerkers 

2015 2016 2017 2018 2019

CO2 uitstoot transport

Totaal aantal km voor transport 9,5 miljoen km 10 miljoen km 10,5 miljoen km 12 miljoen km 13,5 miljoen km

Directe emissie van broeikas-
gassen L (CO₂ = ± L x 2)

190950 l
381,9 ton CO2

190500 l
381 ton CO2

173000 l 
346 ton CO2

161 500 l
323 ton CO2

185 800 l
371,6 ton CO2

Aantal medewerkers die kozen 
voor het fietsreleaseplan Nvt Nvt 30 60 80

CO2 uitstoot gebouwen

Absoluut energieverbruik gas 1,5 miljoen KW 1,35 miljoen KW 1,32 miljoen KW 1,15 miljoen KW 1 miljoen KW

Absoluut energieverbruik 
elektriciteit 502 MWh 538 MWh 585 MWh 605 MWh 571 MWh

Totaal energieverbruik gelinkt 
aan omzet (kWh/k€) 8,07 8,2 7,82 7,28 6,1

Zelf opgewekte energie ZP 
productie 615MWh 596 MWh 592 MWh 657 MWh 620 MWh

10. KANTOOR-EN MAGAZIJNBEHEER   GRI-STANDARD 306-2, 301-1

� Tegen 2020 zal Vandeputte 90% van alle afvalstromen selectief inzamelen en zijn er minstens  
16 verschillende afvalstromen

� Het totale afvalgewicht blijft status quo tov 2017 
� Tegen 2020 engageert Vandeputte zich om een meetbare doelstelling te formuleren voor het gebruik  

van gerecycleerde en/of gecertificeerde materialen in de verpakking 
� Tegen 2020 is logistiek afstemmen voor leveringen met de klant de norm

2015 2016 2017 2018 2019

Aantal afvalstromen 12 13 14 14 14

Selectieve inzameling afval 78% 84% 84% 86% 89%

Totaalgewicht afval 118 ton 123 ton 135 ton 143 ton 145 ton

11. NALEVING MILIEU- EN KWALITEITSWETGEVING   GRI-STANDARD 307-1

� Tegen 2020 wil Vandeputte alle behaalde ISO-certificaten behouden

2015 2016 2017 2018 2019

ISO9001 ja ja ja ja ja

ISO14001 ja ja ja ja ja

ISO50001 ja ja ja ja ja

green distribution
Door onze bronnen steeds efficiënter te gaan gebruiken streven we ernaar 
om afval en uitstoot te reduceren.
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12. CO
2
  GRI STANDARD 416-1 

� Tegen 2020 heeft 30% van onze productlanceringen een innovatief karakter 

13. PRIVACY EN TEVREDENHEID VAN DE KLANT   GRI STANDARD  418-1

� Vanaf 2018 bevragen we ook het belang van CSR bij de klanten  
� Vanaf 2018 zijn we volledig conform de nieuwe wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR)  

2015 2016 2017 2018 2019

Tevredenheidscoëfficient 11 34 30 40 37

Aantal klachten ivm inbreuken 
op de klantenprivacy 0 0 0 0 0

GDPR plan nvt nvt nvt
GDPR audit en 

opstart plan van 
aanpak

opleiding in alle 
vestigingen 

Wij willen onze klanten ontzorgen en hen een klantenbeleving bieden die hun verwachtingen overstijgt. 
Door innovatieve “Safety Services” maken we onze rol als duurzame Safety expert waar en staan we 
garant voor een maximale  productverantwoordelijkheid en gegevensbescherming.  

we do care



meer van dit?
Vraag info aan PASCALE JANSSENS 

info@vdp.com, T + 32 3 820 98 60
of laat hier weten waarom CSR bij Vandeputte voor jou belangrijk is? www.vdp.com

vandeputtesafety vandeputte VandeputteSafetyExperts
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