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1. INTRODUCTIE 
 
AFP staat voor productvernieuwing en technologische innovatie in folie met als doel de performance van onze 
klanten te verbeteren. Of het nu gaat om load security, food packaging of branche overstijgende 
filmtoepassingen. Dat doen wij op tal van vlakken in de gehele keten van productie tot aan levering aan de 
eindconsument. Die keten is complex. Het goede nieuws is dat wij die keten begrijpen en onze oplossingen 
hierop afstemmen.  
 
Wij beloven een aantoonbaar positieve impact op schadevrij transport, voedselveiligheid, bescherming en 
houdbaarheid van producten,  onderscheidende presentatie in het schap, gebruiksgemak van de verpakkingen 
én kostenefficiency. Deze belofte kunnen we waarmaken door onze jarenlange kennis en ervaring in het 
ontwikkelen van folie waarbij we gebruikmaken van de inzichten van onze klanten. We geloven in de 
innovatieve kracht van folie: een materiaal met superieure eigenschappen.  
 
High performance film is ons product. De high performance van onze mensen, onze toegevoegde waarde. 
Het commitment van de gedreven experts van AFP tillen onze oplossingen steeds naar een hoger niveau. We 
laten ons graag uitdagen: continu verbeteren, nieuwe folie ontwikkelen, testen, aanpassen, meten en zorgen 
voor de perfecte match met uw proces. Het is deze werkwijze waardoor we waarde toevoegen aan uw 
verpakkings- productie- of logistieke proces. 
 
KERNACTIVITEITEN 
 

 Ontwikkelen van flexibele verpakkingsconcepten, zelfstandig en in samenwerking met leveranciers en 
klanten 

 Productie van hoogwaardige films door meerlaagse giet- en blaasextrusieprocessen 
 Full colour bedrukken, lamineren en nabewerken van films 
 On-site technisch support, ten behoeve van de filmverwerking 

 
KERNCOMPETENTIES 
 

 Het hele proces in één hand; van initiële ontwikkeling van verpakkingsconcepten, grondstofformulering, 
receptontwikkeling en eigen filmproductie, tot aan het bedrukken en lamineren van films en advies en 
support bij de klant 

 Innovatief vermogen, in alle lagen van de organisatie 
 Diepgaande kennis van en jarenlange ervaring met giet- en blaascoëxtrusie  
 State-of-the-art productie organisatie 
 Focus op ‘carbon footprint’ 
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DE ORGANISATIE BESTAAT UIT VERSCHILLENDE DIVISIES T.W.: 
 
 
 

 

Load security film 
AFP biedt u de grootste ladingzekerheid en de best mogelijke 
palletstabiliteit bij het vervoeren van uw producten. Zorgen voor een 
prestatieverbetering van uw logistieke proces, dat is ons ultieme doel. 
U wilt uw producten van A naar B vervoeren. Snel, veilig, zonder 
schade én tegen de laagst mogelijke kosten. AFP geeft u op al deze 
punten voorsprong. Om dit mogelijk te maken realiseren we de 
optimale palletwikkeloplossing voor uw specifieke situatie. High 
performance film is ons product. De high performance van onze 
mensen, onze toegevoegde waarde.  
 

 
 

 

Food packaging Film 
Het verpakken van voedingsproducten is complex. Dat weet u als geen 
ander. AFP omarmt deze complexiteit. Ons doel is uw 
verpakkingsproces beter te laten presteren. Als expert in folie, bekend 
met alle schakels van de keten, ontwikkelen we de perfecte oplossing 
voor uw verpakking en proces. U voorkomt hiermee uitval en 
produceert sneller. Wij helpen u verspilling tegengaan met de best 
mogelijke bescherming van uw product.  
 

 
 

 

Innovative film 
Folie is een materiaal met vele mogelijkheden. AFP bewijst dagelijks 
dat een bescheiden aandeel folie in een product een enorme impact 
kan hebben. Zo kunnen producten door een slimme folietoevoeging 
lichter, mooier, sterker, flexibeler of voordeliger worden. Dat biedt 
kansen voor uw business. Wij geloven erin waarde toe te voegen door 
uw kennis en producten te combineren met onze vindingrijkheid en 
kennis op gebied van kunststoffolie. Gezamenlijk komen tot unieke 
vindingen, producten met superieure eigenschappen: een dashboard 
dat 35% lichter is, lichtgewicht koffers met maximale 
schokbestendigheid en tapijt dat makkelijker verwerkbaar is. Ook 
productieprocessen kunnen met een slimme inzet van folie sterk 
worden vereenvoudigd en verbeterd. Met als resultaat: versnelling en 
kostenbesparing. 
 

 
 
De toepassing van NEN-ISO 26000 betrekking heeft betrekking op de hele organisatie. 
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2. INLEIDING 
 
In de hierna volgende bladzijden worden de 40 vragen uit de NPR 9026 (Nederlands Praktijk richtlijn) 
beantwoord. Deze zelfverklaring omschrijft waar AFP nu staat. Het is een vertrekpunt dat de basis vormt voor 
verdere ontwikkeling. Het systematisch beantwoorden van de vragen heeft AFP positief geprikkeld en daagt de 
organisatie uit tot een betere visie en omgang met de MVO kernthema’s.  
Onderwerpen die al deel uitmaakten van de AFP bedrijfsvoering komen nu beter tot hun recht en krijgen meer 
diepgang. 
 
AFP richt zich in het bijzonder op de volgende MVO kernthema’s: 
 

 Bestuur van de organisatie 
 Milieu 
 Arbeidspraktijk 
 Maatschappelijke betrokkenheid 
 Consumentenaangelegenheden 

 
De andere kernthema’s zullen ook aan de orde komen, maar hebben een lagere prioriteit voor AFP. 
 
Dankzij het collectieve project in samenwerking met de branchevereniging NRK (Nederlandse Rubber- en 
Kunststofindustrie) heeft de ontwikkeling van de eigen visie op MVO een nadrukkelijke positie gekregen en de 
eigen identiteit positief beïnvloed.  
 
Tijdens het vervolg van dit proces zal de invloed op relevante stakeholders vergroot worden. Hierdoor zullen de 
MVO kernwaarden in de keten duidelijker zichtbaar worden. 
 
Voor vragen en inhoudelijke verantwoording kan contact opgenomen worden met: 
 
Apeldoorn Flexible Packaging B.V. 
 
Harold Gankema (Manager Quality & Compliance) 
Email: hgankema@afpholland.com 
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3. MVO PRINCIPES 
 
De internationale richtlijn ISO 26000 benoemt zeven principes die ten grondslag liggen aan Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Als AFP onderschrijven we deze principes.  
 
3.1.  HET AFLEGGEN VAN REKENSCHAP (VRAAG 1) 
 

 Jaarlijks voert AFP metingen uit om positieve en negatieve effecten op het milieu te voorkomen. Dit is 
vastgelegd in de milieuvergunning en wordt door de overheid gehandhaafd. 

 Via een financieel jaarverslag rapporteert AFP jaarlijks over de effecten op de economie aan relevante 
stakeholders. 

 Via een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) neemt AFP verantwoordelijkheid voor de risico's 
waaraan de werknemers worden blootgesteld en wil deze zoveel mogelijk beperken. 

 Jaarlijks wordt middels een management review rekenschap afgelegd over verbeterprojecten en de 
voortgang daarvan. 

 Als deelnemer aan het MJA3 programma rapporteert AFP jaarlijks het energiegebruik en committeren 
bijbehorende doelstellingen. 

 Iedere maand komt het personeelsblad “Pakkend Nieuws” uit. Hierin worden de werknemers op de 
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf. 

 AFP is ISO 9001 en BRC Packaging gecertificeerd om aan te tonen dat ze structureel activiteiten 
onderneemt om de kwaliteit en voedselveiligheid van de processen en producten te garanderen.  

 
Bronnen: 

 Financieel jaarverslag 
 ISO 9001 auditverslag 
 BRC Packaging auditverslag 
 RI&E rapport en plan van aanpak 
 Management review 
 ISO 26000 Zelfverklaring 
 MJA-3 verslag 

 
3.2. TRANSPARANTIE (VRAAG 2) 
Transparantie betekent voor AFP dat het laat zien wat het beleid, de besluiten en de activiteiten zijn en welke 
invloed deze hebben op de maatschappij en het milieu. Deze transparantie is voor AFP als business-to-
business speler met name belangrijk als er met klanten om de tafel gezeten wordt om zaken doen.  
Als AFP positioneren we ons daarbij ook middels de zelfverklaring van ISO 26000. Door middel hiervan geeft 
AFP inzicht in de werkwijze binnen het bedrijf en de aanvoerketen.  
 
Naast deze positionering geeft AFP transparantie vooraf middels haar visie en missie en het MVO beleid.  
Intern is duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden bij een functie behoren door middel van overzichtelijke 
en volledige functieomschrijvingen.  
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In meer detail is AFP transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de omgeving, m.b.t.: 
 

 Het doel, de aard en de plaats van de activiteiten. 
 Wie de eigenaar is van de organisatie. 
 De financiële prestaties. 
 De MVO-prestaties op significante onderwerpen. 
 Wie als relevante stakeholders beschouwd worden. 
 De manier waarop deze stakeholders geselecteerd zijn. 
 Met behulp van deze zelfverklaring is AFP transparant over de ambities en huidige status van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en over de omgang met stakeholders 
 De verkoopvoorwaarden waaronder de producten worden verkocht. Deze worden bij iedere aanbieding 

proactief verstrekt. 
 De beslissingsstructuur en de organisatie opbouw is vastgelegd in het Handboek. Onderdeel hiervan is 

de omschrijving van taken en bevoegdheden, die duidelijk en transparant zijn  
 AFP staat open voor externe audits van partijen die een relevante relatie hebben met de organisatie. 

AFP wil op deze manier transparant zijn over de werkmethodieken, bedrijfsstructuur en werkcultuur 
 
Bronnen:  

 ISO 9001 auditverslag 
 BRC Packaging auditverslag 
 Management review 
 Financieel jaarverslag 
 Zelfverklaring op NEN publicatieplaform en website: https://www.afpholland.com/nl/ISO26000 
 Handboek 

 
 3.3. ETHISCH GEDRAG (VRAAG 3) 
AFP gedraagt zich ethisch en wil ethisch gedrag bevorderen. De kernwaarden van ethisch gedrag zijn vertaald 
naar praktische handvatten binnen de gedragscode die AFP hanteert. De gedragscode vormt voor de 
werknemers van AFP de basis voor gewenst gedrag. De AFP gedragscode is opgenomen in het 
Personeelshandboek. In de gedragscode wordt beschreven wat ongewenst gedrag is en wat de procedures zijn 
bij overtreding. Vertrouwenspersonen zijn aangesteld om het melden van onethisch gedrag mogelijk te maken. 
Samenvattend heeft AFP het volgende geformaliseerd:  
 

 Instellen NRK collectieve Code of Conduct om ethisch gedrag te formaliseren 
 Opstellen van een eigen Code of Conduct 
 Het bekend maken van de kernwaarden en principes 
 De organisatie in staat stellen om onethisch gedrag te melden 
 Instellen  van vertrouwenscommissie 
 Gedragscode opnemen in personeelshandboek 
 Voorkomen of oplossen belangenconflicten in de hele organisatie die zouden kunnen leiden tot 

onethisch gedrag 
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Bronnen:  
 NRK Code of conduct 
 AFP Code of Conduct  
 Personeelshandboek 
 Zelfverklaring op NEN publicatieplaform en website https://www.afpholland.com/nl/ISO26000 

 
3.4. RESPECT VOOR DE BELANGEN VAN STAKEHOLDERS (VRAAG 4) 
AFP heeft haar stakeholders in kaart gebracht. AFP respecteert de belangen van stakeholders en weegt deze 
belangen mee bij het maken van haar bedrijfsbeslissingen. AFP wil de voorkeursleverancier zijn en worden van 
flexibele film voor de klanten die het bedient. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. 
 

 De organisatie respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop in.  
 De stakeholders worden erkend en gewaardeerd en er wordt gereageerd op bezorgdheid van 

stakeholders 
 Onderkennen dat stakeholders de activiteiten van AFP kunnen beïnvloeden 
 Er wordt ook rekening gehouden met de belangen van stakeholders waarmee geen formele relatie 

bestaat 
 Organiseren dat belangen van onze stakeholders in het licht van bredere maatschappelijke 

verwachtingen worden afgewogen 
 
Bronnen:  

 Stakeholdersanalyse (zie hoofdstuk 4) 
 
3.5. RESPECT VOOR DE RECHTSORDE (VRAAG 5) 
AFP leeft de relevante wet- en regelgeving na. Respect voor de rechtsorde is uitgangspunt voor zowel de 
activiteiten in eigen vestiging, als wel in de aanvoerketen. Door middel van het MVO beleid en MVO 
inspanningen wil AFP op milieu- en sociaal terrein een stap verder gaan.  
 
Met de gemeentelijke overheid vindt regelmatig overleg plaats rond de milieu- en omgevingswetgeving. 
AFP onderneemt hiertoe de volgende activiteiten: 
 

 Inrichten om steeds op de hoogte te zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving 
 Borgen dat de wetgeving in alle landen waarin zij actief zijn wordt nageleefd 
 Onderzoeken of er maatregelen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat haar relaties en 

activiteiten in overeenstemming met wet- en regelgeving zijn 
 De medewerkers informeren over recente en relevante wet- en regelgeving en hoe zij deze kunnen 

naleven 
 Met regelmaat beoordelen of de organisatie nog voldoet aan wet- en regelgeving 
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3.6. RESPECT VOOR INTERNATIONALE GEDRAGSNORMEN (VRAAG 6) 
AFP respecteert de internationale gedragsnormen ook in landen waar de wetgeving, het milieu of de 
maatschappij onvoldoende beschermd worden en waar conflicten bestaan met internationale gedragsnormen. 
Daarnaast gaat AFP bewust om met het respecteren van internationale gedragsnormen, maar is zelf te klein om 
hier zelfstandig invloed op uit te oefenen en is daarom lid van de NRK. AFP zal zich verder te allen tijde 
onthouden van zaken doen met landen of ondernemers in landen of gebieden die de internationale 
gedragsnormen schenden. De opgestelde gedragscode kan toegepast worden bij selectie van leveranciers  
 
Bronnen:  

 NRK Code of conduct 
 AFP Code of Conduct  

 
3.7. RESPECT VOOR MENSENRECHTEN (VRAAG 7) 
De AFP gedragscode verwijst o.a. naar: de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het 
Kinderrechtenverdrag. AFP streeft er naar de invloed op de mensenrechtensituatie in de keten verder uit te 
breiden. 
 
Meer expliciet betekent dit dat AFP:  
 

 De mensenrechten respecteert in alle landen, culturen en situaties 
 Stappen onderneemt in situaties waarin de mensenrechten worden geschonden in het kader van onze 

bedrijfsvoering, de waardeketen en/of onze invloedssfeer 
 Geen misbruik maakt van of geen voordeel haalt uit situaties waarin de mensenrechten onvoldoende 

zijn beschermd 
 Zich onthoudt van zaken doen met bedrijven en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij het 

schenden van de universele mensenrechten.  
 Haar medewerkers de ruimte geeft om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien 

 

 
Figuur: Verklaring dat AFP de universele rechten van de mens, zoals opgesteld door de Verenigde Naties, erkent en naleeft. 
 
Bronnen:  

 NRK Code of conduct 
 AFP Code of Conduct  
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4. STAKEHOLDERS 
 
Stakeholders zijn personen of organisaties die invloed uitoefenen op AFP of door de activiteiten en besluiten 
van AFP beïnvloed worden. AFP wil de preferred supplier zijn en worden van flexibele film voor de klanten die 
het bedient wil gaan bedienen. De bedrijfsvoering is op deze visie ingericht.  
 
Klantgerichtheid staat hierbij centraal: AFP wil door de klanten gewaardeerd worden om de kwaliteit van de 
producten en services, de innovatieve kracht en de betrouwbare en duurzame waardeketen. Om een 
betrouwbare en duurzame waardeketen te realiseren werkt AFP nauw samen met onze leveranciers. Kwaliteit 
dient in alle schakels gewaarborgd te zijn. 
 
4.1. STAKEHOLDERS IDENTIFICEREN (VRAAG 8) 
AFP heeft de stakeholders als volgt geïdentificeerd: als deelnemer aan het door de branche organisatie (NRK) 
georganiseerde collectieve traject omtrent ISO 26000, zijn 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 is bij AFP getoetst en waar nodig aangevuld. 
Het is zaak om voor elke stakeholder duidelijk te hebben welke belangen en verwachtingen er zijn t.o.v. AFP. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de stakeholders die door AFP zijn geïdentificeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Visuele weergave van de stakeholders van AFP 
 
4.2. WAT ZIJN DE STAKEHOLDERS VAN DE ORGANISATIE (VRAAG 9) 
De belangrijkste stakeholders zijn die direct invloed hebben op de waardeketen van de AFP. Dit zijn: 
 

1. De eigen organisatie: Medewerkers, BHV, personeelsvereniging, ondernemingsraad 
2. Klanten (en klanten van klanten / consumenten) 
3. Leveranciers van grondstoffen, energie en diensten 
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Daarnaast zijn er stakeholders te benoemen die op een andere manier in meer of minder mate invloed 
uitoefenen op het functioneren van AFP. Het gaat hierbij om onderstaande partijen: 
 

4. Eigenaar 
5. Banken en verzekeraars 
6. Overheid: o.a. provincie, gemeente Apeldoorn, brandweer, omgevingsdienst 
7. Omgeving: burgers, buren 
8. Concurrenten 
9. Brancheorganisatie NRK 
10. NGO’s  
11. Media 

 
4.3. HET BETREKKEN VAN STAKEHOLDERS (VRAAG 10) 
AFP  heeft als deelnemer aan het door de branche (NRK) georganiseerde collectieve traject over ISO 26000, 
de relevante stakeholdergroepen (en voorbeelden van individuele stakeholders) intern geïnventariseerd en 
vervolgens gevalideerd en aangevuld.  
 
AFP betrekt haar stakeholders bij haar beleid om:  
 

 Inzicht te krijgen in de impact van de besluiten en activiteiten op specifieke stakeholders 
 Er achter te komen of de positieve impact op de omgeving kan worden vergroot en negatieve impact 

kan worden verminderd 
 De MVO-prestaties te beoordelen 
 Transparant te zijn in wat ze doet (m.b.t. activiteiten en besluiten).  
 Er achter te komen of de claims met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid 

geloofwaardig worden gevonden  
 Mogelijke conflicten tussen de eigen belangen, die van de stakeholders en de algemene 

maatschappelijke verwachtingen te bespreken en zo mogelijk op te lossen 
 Aan bepaalde wettelijke verplichtingen ten opzichte van stakeholders te voldoen  
 Waar mogelijk partnerschappen te vormen die zowel voor AFP als de stakeholders voordelen bieden 

 
Over de volgende onderwerpen is AFP in gesprek met de stakeholders:  
 

 AFP wil samen met haar leveranciers een win - win situatie creëren.  Daarbij wordt gevraagd om 
innovatie en samenwerkingsverbanden. Het MVO beleid zal in de komende jaren steeds concreter 
worden, o.a. door dit onderwerp te betrekken bij leveranciersevaluatie. 

 Binnen de Holland Bioplastics organisatie wordt door een groep van kunststof gerelateerde bedrijven 
intensief samengewerkt om elkaar te versterken. AFP probeert binnen deze groep van bedrijven op het 
gebied van duurzame productontwikkeling kennis te delen en van elkaars specialiteiten te leren en 
elkaar te versterken. 

 AFP is gevestigd in de Apeldoorn en wil daar de gemeenschap versterken. Er wordt samengewerkt met 
collega-bedrijven bij het trainen en opleiden van productiemedewerkers.  
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 AFP communiceert regelmatig met de gemeente en andere overheden over actuele onderwerpen, 
zoals inrichting bedrijventerrein, ongediertebestrijding en veiligheid.  

 Het personeel wordt vertegenwoordigd door een ondernemingsraad. Dit orgaan wordt betrokken bij 
relevante thema’s en heeft ook een adviserende rol in het doorvoeren van interne beleidswijzigingen.  

 Excursies voor het voortgezet onderwijs en basisscholen om hierdoor de samenleving al op jonge 
leeftijd te betrekken bij de organisatie en haar activiteiten. 

 
Bronnen:  

 Stakeholder analyse Brenschot – NRK 
 Leveranciersbeoordeling 
 Besprekingsverslagen leveranciersoverleg 
 Communicatie met overheden 
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5. MVO KERNTHEMA'S  
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor AFP. Als 
bedrijf wil AFP niet alleen vandaag waarde toevoegen voor de verschillende belanghebbenden, maar AFP will 
ook werken aan de wereld van morgen. MVO is voor AFP: doen waar we als bedrijf goed in zijn. Bij alle 
bedrijfsbeslissingen telt niet alleen het economische belang; ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het 
bedrijf en voor het milieu spelen een zwaarwegende rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Visuele weergave van de MVO kernthema’s zoals deze gelden voor  de ISO-NEN 26000 norm. 
 
MVO is een veelomvattend begrip. Om daadwerkelijk verschil te maken is focus noodzakelijk. De ISO 26000 
richtlijn is daarvoor een bruikbaar instrument. Binnen de ISO 26000 worden 7 MVO kernthema’s onderscheiden: 
Behoorlijk bestuur, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu, Eerlijk zakendoen, 
Consumentenaangelegenheden en Maatschappelijke betrokkenheid. Deze kernthema’s zijn verder opgesplitst 
in 37 MVO onderwerpen.  
 
AFP heeft de relevantie, significantie en prioritering van deze onderwerpen in kaart gebracht. Een onderwerp is 
relevant als het speelt bij de activiteiten en besluiten van de organisatie. Significantie hangt samen met het 
effect die de activiteiten en besluiten (kunnen) hebben op stakeholders (milieu, maatschappij en economie). Op 
basis hiervan zijn de prioriteiten voor AFP vastgesteld. Op basis van de prioritering van de MVO onderwerpen 
wordt een focus zichtbaar voor de toekomstige MVO inspanningen van AFP. 
 
5.1. MVO KERNTHEMA’S: BEPALEN VAN RELEVANTIE (VRAAG 11) 
Bij het bepalen van de relevante thema’s is gekeken naar: 
 

 De eigen activiteiten en besluiten. 
 Activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en invloedssfeer van de  organisatie. 
 Dagelijkse activiteiten en bijzondere situaties.  
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5.2. BEPALEN RELEVANTIE KERNTHEMA’S EN ONDERWERPEN (VRAAG 12) 
De NRK collectieve impactsessies en stakeholdersdialogen hebben uitgewezen dat alle MVO thema’s relevant 
zijn voor de betrokken NRK bedrijven. Er is echter wel verschil in de mate van relevantie. De meest relevante 
onderwerpen zijn weergeven in de volgende tabel. 
 

KERNTHEMA ONDERWERP 
BESTUUR VAN DE ORGANISATIE MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren 
HET MILIEU Klimaatverandering tegengaan 
HET MILIEU Voorkomen van milieuvervuiling 
HET MILIEU Duurzaam gebruiken van hulpbronnen 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Het beschermen van de consumentengezondheid en -

veiligheid 
ARBEIDSPRAKTIJK Gezondheid en veiligheid op de werkvloer  
EERLIJK ZAKENDOEN Het bevorderen van MVO in de keten 
EERLIJK ZAKENDOEN Eerlijke concurrentie nastreven en bevorderen 
MENSENRECHTEN Gepaste zorgvuldigheid toepassen 

Tabel: Overzicht meest relevante MVO-thema’s voor betrokken NRK-bedrijven.  
 
Na inventarisatie is gebleken dat bovenstaande thema’s en bijbehorende onderwerpen ook voor AFP relevant 
zijn. De geraadpleegde stakeholders bevestigden dit beeld en voegden hier de volgende thema’s en 
onderwerpen aan toe. 
 

KERNTHEMA ONDERWERP 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Voorkomen en adequaat oplossen van klachten 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Duurzame consumptie 
ARBEIDSPRAKTIJK Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Opleiding en cultuur 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Creëren van welvaart en inkomen 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Gezondheid 

Tabel: Overzicht relevante onderwerpen volgens stakeholders AFP.  
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5.3. MVO KERNTHEMA’S: BEPALEN VAN SIGNIFICANTIE (VRAAG 13) 
Met de deelnemers van het NRK collectieve ISO 26000 project is ook gesproken over de effectiviteit van acties 
bij een onderwerp. Systematisch zijn hiervoor alle MVO onderwerpen beoordeeld en besproken. De uitkomsten 
hiervan zijn vervolgens voorgelegd aan een vertegenwoordiging van stakeholdergroepen, t.w. werknemers en 
afnemers. 
 
De volgende criteria zijn gebruikt bij het bepalen van de meest significante onderwerpen:  
 

 De mate waarin het onderwerp effect heeft op uw stakeholders en duurzame ontwikkeling 
 Het effect van het wel of niet nemen van extra actie(s) op dit onderwerp 
 De mate van bezorgdheid van uw stakeholders over het onderwerp 
 De maatschappelijke verwachtingen van wat verantwoord gedrag is met betrekking tot deze effecten op 

dit onderwerp 
 
5.4. BEPALEN SIGNIFICANTIE KERNTHEMA’S EN ONDERWERPEN (VRAAG 14) 
De meest significante onderwerpen voor AFP zijn weergegeven in de volgende tabel. 
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KERNTHEMA ONDERWERP 
BESTUUR VAN DE ORGANISATIE MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren 
ARBEIDSPRAKTIJK  Gezondheid en veiligheid op het werk 
ARBEIDSPRAKTIJK Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek 
HET MILIEU Voorkomen van milieuvervuiling 
HET MILIEU Duurzaam gebruiken van hulpbronnen 
EERLIJK ZAKENDOEN Het bevorderen van MVO in de keten 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Het beschermen van de consumentengezondheid en -

veiligheid 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Duurzame consumptie 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Voorkomen en adequaat oplossen van klachten 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Opleiding en cultuur 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Creëren van welvaart en inkomen 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Gezondheid 

Tabel: Significante kernthema’s en vragen.  

5.5. MVO KERNTHEMA’S: BEPALEN VAN PRIORITEIT (VRAAG 15) 
Bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen is gekeken naar:  
 

 De AFP prestaties afgezet tegen wet- en regelgeving en internationale (gedrags-)normen. 
 De AFP prestaties afgezet tegen de “state of art” en “best practices”. 
 De mate waarin het onderwerp bijdraagt aan of afbreuk doet aan de AFP 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 wins”. 

 
5.6. BEPALEN PRIORITEIT KERNTHEMA’S EN ONDERWERPEN (VRAAG 16) 
De hieronder geformuleerde onderwerpen hebben voor AFP prioriteit. 
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KERNTHEMA ONDERWERP 
BESTUUR VAN DE ORGANISATIE MVO integreren in besluitvormingsprocessen en structuren 
ARBEIDSPRAKTIJK  Gezondheid en veiligheid op het werk 
ARBEIDSPRAKTIJK Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek 
HET MILIEU Duurzaam gebruiken van hulpbronnen 
EERLIJK ZAKENDOEN Het bevorderen van MVO in de keten 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Het beschermen van de consumentengezondheid en -

veiligheid 
CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN Voorkomen en adequaat oplossen van klachten 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Opleiding en cultuur 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Creëren van welvaart en inkomen 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Gezondheid 

Tabel: Onderwerpen met prioriteit voor AFP  
 
5.7. ACTIES NAAR AANLEIDING VAN BEPALEN RELEVANTIE, SIGNIFICANTIE EN PRIORITEIT 

(VRAAG 17) 
De zelfverklaring inclusief de onderbouwing wordt door AFP gezien als het vertrekpunt voor verdere 
ontwikkeling. Het systematisch beantwoorden van de vragen heeft AFP positief geprikkeld en daagt de 
organisatie uit tot een betere visie en omgang met de MVO kernthema’s. De onderwerpen die al deel 
uitmaakten van de AFP bedrijfsvoering komen nu beter tot hun recht en krijgen meer diepgang. 
De komende jaren is AFP van plan meer diepgang te brengen in de verschillende thema’s door gerichte acties 
uit te voeren of een onderzoek naar de haalbaarheid te starten. Hieronder volgt een overzicht van acties die 
ofwel gepland staan of reeds uitgevoerd zijn (gegroepeerd op MVO kernthema). 
 

KERNTHEMA ACTIE 

BESTUUR VAN DE 
ORGANSATIE 

Binnen het management en directie het MVO beleid bespreken en vaststellen 
Directe koppeling leggen tussen bedrijfsvisie en -missie en de prioriteiten en 
acties die in deze onderbouwing zijn aangegeven 
MVO prestaties communiceren naar de stakeholders 
Jaarlijks bijwerken van de MVO Zelfverklaring 
Actief medewerkers betrekken en informeren bij MVO acties 

Tabel: acties ten aanzien van bestuur van de organisatie 
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KERNTHEMA ACTIE 

MILIEU 

Deelname NRK MJA3, periodiek meten van emissies en energiemaatregelen 
Groene energie inkopen  
LED verlichting toepassen 
Zonne-energie gebruiken voor electriciteit 
Beschikbaar stellen van oplaadpalen voor elektrische auto’s 
Scheiden van onze reststromen en het actief monitoren 
Grondwater besparing door gesloten koelwatersysteem 
Inzetten van compressoren met lager energieverbruik 
Hergebruiken van eigen afval 
Naverbrander installeren om luchtvervuiling te reduceren 
Bij nieuwe productontwikkeling: recycleerbaarheid en duurzaamheid meenemen in 
het ontwerp 
Bewustzijn creëren bij klanten over mogelijkheden biobased kunststoffen 
Door efficiëntere logistieke processen en beladen het aantal vrachtwagenritten 
beperken 
Reduceren van uitlaatgassen door toepassen van luchtdruk bij het lossen van 
tankwagens 

Tabel: acties ten aanzien van milieu 
 

    
Afbeelding: AFP heeft oplaadpalen laten aanleggen die beschikbaar zijn voor eigen medewerkers en bezoekers in het bezit van elektrisch 
aangedreven auto’s. 
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Afbeelding: AFP heeft geïnvesteerd in een lucht-los installatie om uitlaatgassen te reduceren en geluidsoverlast voor omwonenden te beperken 
tijdens het lossen van tankwagens. Door de tankwagens met korrels aan te sluiten op deze installatie kan de dieselmotor uitgeschakeld worden en 
wordt de overlast van ronkende motoren en uitstoot van uitlaatgassen en dieselverbruik beperkt. Bij 1000 ladingen per jaar en 1,5 uur per losbeurt 
komt dat overeen met 1500 uur (= ca. 40 werkweken van 37,5 uur). 
 

KERNTHEMA ACTIE 

CONSUMENTEN- 
AANGELEGENHEDEN 

Certificering BRC Packaging (Issue 5) 
Screening van grondstoffen in de ontwikkelingsfase van een product 
Leveranciersselecties en -beoordelingen om de veiligheid van consumenten te 
waarborgen 
Leverancier van grondstoffen voor voedselverpakkingen verklaren te voldoen aan 
relevante wetgeving. Op basis hiervan worden "Documents of Compliance (DoC)" 
afgegeven 
Invoeren van een nieuw en geautomatiseerd klachtensysteem 
Snelle en efficiënte afhandeling van klachten met multidisciplinair klachtenoverleg 
Volledige traceerbaarheid van producten en grondstoffen 
Uitvoeren housekeeping rondes met als doel identificatie en beheersing van 
risico's in de veiligheid van voedselproducten 

Tabel: acties ten aanzien van consumenten aangelegenheden 
 

KERNTHEMA ACTIE 

MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID 

Lokaal inkopen van diensten bij  lokale (kleinschalige) leveranciers 
Ondersteunen of sponsoren van maatschappelijke projecten 
Samenwerking met scholen voor werkervarings-, stage- en/of 
afstudeeropdrachten 

Tabel: acties ten aanzien van maatschappelijke betrokkenheid 
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KERNTHEMA ACTIE 

ARBEIDSPRAKTIJK 

Veiligheidsbewustwording vergroten door middel van maatwerkacties 
Basistraining veilig werken voor alle medewerkers 
Fysieke veiligheidsmaatregelen aanbrengen en PBMs beschikbaar stellen 
Implementatie Code of Conduct 
Persoonlijk inzetbaarheidsbudget voor elke medewerker 
Duurzame inzetbaarheidsprogramma 
VAPRO opleiding aanbieden aan productiemedewerkers 
Vertrouwenscommissie om op sociaal vlak een veilige werkplek te borgen 
Taalopleiding voor medewerkers met taalachterstand 
Inzet van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt 
Jaarlijkse actualisatie van het BHV plan 

Tabel: acties ten aanzien van arbeidspraktijk 
 
 
5.8. TOELICHTING OP PRIORITEITSSTELLING (VRAAG 18) 
Zie hiervoor vraag 15 en 16. De (niet openbaar beschikbare) prioriteringsmatrix heeft structuur gebracht aan de 
thema’s en de belangrijkheid weergegeven. Uitkomsten zijn met intern besproken en bevatten een mix van al 
lopende projecten en nieuwe activiteiten. 
 
5.9. ONDERSTAANDE STAKEHOLDERS ZIJN BETROKKEN GEWEEST BIJ HET IDENTIFICEREN VAN 

RELEVANTE, SIGNIFICANTE EN PRIORITAIRE ONDERWERPEN (VRAAG 19) 
Als deelnemer aan het door de NRK georganiseerde collectieve traject ISO 26000 heeft AFP deelgenomen aan 
een serie workshops met eigen medewerkers en met klanten, toeleveranciers en overheden. Tijdens deze 
workshops is op systematische wijze de relevantie en significantie van de MVO onderwerpen besproken en 
uiteindelijk gescoord. Het gevolgde trechterproces is gevisualiseerd in onderstaande afbeelding. De uitkomst 
van deze multi-stakeholder raadpleging is vervolgens gebruikt om tot de prioriteitstelling te komen. In de 
toekomst zullen meerdere stakeholders betrokken (bijv. andere klanten en leveranciers en medewerkers). In de 
toekomst willen we klanten nog meer betrekken bij onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. 
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Figuur: prioriteitstelling MVO onderwerpen 
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6. INTEGREREN VAN MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEDEN IN DE ORGANISATIE 
 
6.1. KETENVERANTWOORDELIJKHEID EN INVLOEDSSFEER (VRAAG 20) 
De invloedsfeer van AFP bestaat uit klanten, leveranciers, overheid, brancheorganisaties, vakbonden, 
omwonenden en maatschappelijke organisaties. De klanten en overheid stellen daarbij kaders waarbinnen AFP 
opereert. Binnen de brancheorganisaties vindt kennis en expertise uitwisseling plaats ook op het gebied van 
duurzaamheid. Met de vakbonden vindt periodiek overleg plaats. Met maatschappelijke organisaties is het 
contact incidenteel. 
 
Onderstaande organisaties bevinden zich binnen de invloedssfeer.  
 
Economische en formele relatie 

 Leveranciers 
 Klanten 
 Banken 

 
Eigendom relatie 

 Aandeelhouder 
 
Wettelijke/politieke relatie 

 Medewerkers 
 OR 
 Vakbonden 
 Overheid / gemeente / bevoegd gezag 
 Brancheorganisatie NRK  
 Omgeving / burgers / buren 

 
Informele beïnvloedingen relatie 

 Consumenten (klanten van de klant) 
 Concurrenten 

 
Publieke opinie en maatschappelijke organisaties 

 NGO’s / belangenvereniging(en) 
 Media 
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6.2. OP DE VOLGENDE MANIER STIMULEERT AFP MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ANDERE ORGANISATIES (VRAAG 21) 

 
 Door een openbare verklaring over maatschappelijke verantwoordelijkheid af te leggen (Zelfverklaring 

ISO 26000) 
 Door kennis over maatschappelijke kwesties met stakeholders te delen, en hiermee het bewustzijn te 

vergroten 
 Door samen met leveranciers, klanten en branchegenoten aan duurzaamheidsprojecten te werken 
 Onderschrijven van Code of Conduct 
 Creëren van stabiele werkgelegenheid in de regio Apeldoorn/Veluwe 
 Regelmatig overleg met gemeente en gemeentelijke instanties over ontwikkelingen en investeringen 
 Voorkomen van overlast voor omwonenden  
 Interne en externe communicatie via website en interne nieuwsbrief 
 Inzetten van groene energie 
 Actief gebruik maken van collectieve NRK projecten zoals: ISO 26000, REACH, MJA3, gevaarlijke 

stoffen, voedselveiligheid, etc 
 Door bij het nemen van investeringsbeslissingen de milieu impact mee te nemen 
 Duurzaamheid promoten 
 Stimuleren duurzame productontwikkeling 
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7. GEPASTE ZORGVULDIGHEID (‘DUE DILLIGENCE’) 
  
7.1. AFP HEEFT (POTENTIËLE) (NEGATIEVE) EFFECTEN VAN DE EIGEN ACTIVITEITEN EN 

BESLUITEN OP DE MAATSCHAPPIJ, MILIEU EN ECONOMIE BEOORDEELD (VRAAG 22)  
 
Enkele voorbeelden zijn:  
 

 In ISO 9001 wordt klanttevredenheid bewaakt. Onderdeel hiervan is het regelmatig uitvoeren van 
klanttevredenheidsonderzoek en de klachtenprocedure. 

 Aanbieden aan medewerkers van periodieke gezondheidsonderzoeken (PMO)  
 Uitvoeren en naleven van risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)  
 Opstellen persoonlijke ontwikkelingsplannen en evaluatie daarvan 
 Dialogen met stakeholders  
 Instellen en naleven van de Code of Conduct 
 Opstellen Energy Efficiency Plan en deelname aan MJA 3 (e-MJV).  
 Uitvoeren van LCA-studies 
 Productontwikkeling met klanten 
 Jaarlijks opstellen van management review  

 
Bronnen:  

 RI&E 
 Code of Conduct 
 Managementreview 
 Klantevredenheidsonderzoek  
 Energy Efficiency Plan 
 e-MJV / milieujaarverslag  

 
7.2.  AFP HEEFT EEN BEOORDELING GEMAAKT VAN DE (POTENTIËLE) (NEGATIEVE) EFFECTEN 

VAN DE ACTIVITEITEN EN BESLUITEN IN DE INVLOEDSSFEER OP DE MAATSCHAPPIJ, MILIEU 
EN ECONOMIE (VRAAG 23) 

 
Door transparant te zijn en door actief de dialoog met partijen in de invloedsfeer op te zoeken. Deelname aan 
de collectieve stakeholderdialogen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met 
bevoegd gezag en daar waar nodig met collega-ondernemingen op het bedrijvenpark en buurtbewoners. 
 
7.3. GEPASTE ZORGVULDIGHEID WORDT UITGEOEFEND OF GEÏMPLEMENTEERD BINNEN DE AFP 
 ORGANISATIE (VRAAG 24) 
 

 Financiële prestaties vastleggen in het financieel jaarverslag  
 Richtlijnen over hoe aan de organisatie verbonden personen gepaste zorgvuldigheid in acht kunnen 

nemen (Code of Conduct) 
 Actief onderhouden van ISO 26000, ISO 9001, BRC Packaging 
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 Regelmatig actualiseren van procedures en werkinstructies 
 Jaarlijkse managementreview 
 Implementatie veiligheidsbeleid en bijbehorende veiligheidsprogramma’s 
 Instrumenten inrichten om prestaties te volgen en aanpassingen te doen in prioriteit en benadering 
 MJA3, MJV EEP, eigen energiemonitoring 

 
7.4.  AFP HEEFT ONDERSTAANDE (POTENTIËLE) NEGATIEVE EFFECTEN OP MAATSCHAPPIJ, 

MILIEU EN ECONOMIE GEÏDENTIFICEERD (VRAAG 25) 
 
Kunststof folie en verpakkingen beschermen het te verpakken product op een goede manier. Voordelen hiervan 
zijn een langere levensduur voor voedselartikelen, minder verspilling, reductie transportkosten etc. tot gevolg. 
Deze positieve punten zijn verdedigbaar mits er ook oog is voor een goede recycling na het gebruik en de eigen 
interne afvalstromen goed beheersen. Hier streeft AFP naar verdere optimalisatie. Om de afvalstromen te 
beheersen brengt AFP de afvalstromen in kaart en probeert deze verder te reduceren. 
 
In een productieomgeving kunnen mensen worden incidenteel blootgesteld aan fysieke belasting en hoge 
werktemperaturen tijdens de zomermaanden. In theorie kan dit leiden tot letsel. AFP is zich van dit risico bewust 
en pleegt continu inspanning om het risico te beperken.  
 
AFP neemt een significant deel van het industrieterrein in gebruik waarop het gevestigd is. AFP stelt zich op als 
een goede buur en zorgt voor een netjes en goed opgeruimd terrein, met minimale overlast. Om dit in balans te 
houden is er regelmatig (ook informeel) overleg met bedrijven op de omringende percelen. 
AFP beschikt over een uitgebreid machinepark met een bijbehorend energieverbruik. Dit is (h)erkend en AFP is 
actief bezig met het (verder) reduceren van dit verbruik. 
 
De belangrijkste principes en onderwerpen van maatschappelijk verantwoordelijkheid zijn opgenomen in beleid 
en strategie. 
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8. VISIE, MISSIE, BELEID EN STRATEGIE 
 
8.1.  AFP GEEFT RICHTING AAN HAAR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID DOOR 

(VRAAG 26): 
 

 Het hebben van een duidelijke visie en missie statement waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid 
benadrukt wordt 

 Door een gedragscode aan te nemen waarin de principes en waarden van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zijn vertaald naar richtlijnen voor passend gedrag 

 Door prioriteiten voor actie op kernthema’s door te vertalen in doelstellingen 
 Door het opstellen van een actieprogramma (met verantwoordelijkheden, tijdlijn, budget, enz.) 
 Opstellen en uitvoeren van een Energy Efficieny Plan en zich te committeren aan de MJA3 afspraken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: Model van de AFP belofte. Wij werken volgens de drie-eenheid van  
performance, people en protection. Waarbij performance (voor onze klant, 
 de omgeving en onszelf) het uitgangspunt is. Onze mensen de toegevoegde  
waarde bieden in de vorm van hun kennis, ervaring en expertise. En protection 
 staat voor het product dat we leveren.  

 



  Onderbouwing zelfverklaring NEN-ISO 26000                  Pagina 27 van 34  

 
 
 
 

 

9. ONTWIKKELEN VAN DRAAGVLAK EN COMPETENTIES 
 
9.1. AFP CREËERT DRAAGVLAK VOOR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID – 

BINNEN ÉN BUITEN DE ORGANISATIE (VRAAG 27) 
 
AFP onderkent de noodzaak om MVO-bewustzijn gestaag op te bouwen en uit te bouwen binnen de 
organisatie. 
 

 De betrokkenheid van de top van de organisatie bij het nemen van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

 Het vergroten van kennis van de principes, MVO-kernthema’s en -onderwerpen 
 Het creëren van een cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
 Door samen met leveranciers, klanten en branchegenoten aan duurzaamheidsprojecten te werken 
 Bij investeringsbeslissingen de milieu-impact mee te nemen en te toetsen op maatschappelijke criteria 
 Duurzaamheid promoten 
 Stimuleren van duurzame productontwikkeling 
 Meerjarenafspraken m.b.t. energiereductie 

 
9.2. AFP ONTWIKKELT DE BENODIGDE COMPETENTIES VOOR HET NEMEN VAN 
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID – BINNEN EN EVENTUEEL BUITEN DE 
ORGANISATIE (VRAAG 28) 
 
Meer zicht krijgen voor de meerwaarde van en de noodzaak, die het actief werken aan de MVO kernwaarden 
oplevert, is een groeiproces, waarbij het management het goede voorbeeld zal moeten geven. 
Het transparant zijn en de dialoog aan gaan, met behulp van deze zelfverklaring, zal verdere groei geven en 
helpen deze competenties te ontwikkelen.  
 
Concrete voorbeelden van competentieontwikkeling die al plaatsvinden zijn, deelname aan NRK collectief 
project ISO 26000 en de introductie van de Code of Conduct. 
 
Rekening houden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid, is nauw verbonden met innovatie. Innoveren 
samen met andere partijen in de keten is van groot belang voor de organisatie. 
 
Zoals ook beschreven in voorgaande en opvolgende hoofdstukken is AFP van zins de stakeholders hierbij te 
betrekken. 
  



  Onderbouwing zelfverklaring NEN-ISO 26000                  Pagina 28 van 34  

 
 
 
 

 

10. INTEGREREN VAN MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID IN 
BESTURINGSPROCESSEN 
 
10.1. INTEGREREN IN BESTURINGSPROCESSEN, SYSTEMEN EN PROCEDURES (VRAAG 29) 
 
Op de onderstaande wijze heeft AFP 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, bijv. door implementatie van de BRC Packaging  en ISO 9001 standaarden 
en het uitvoeren van RI&E 

 Door rekening te houden met effecten van besluiten, bijvoorbeeld over nieuwe activiteiten (Code of 
Conduct) 

 Door ervoor te zorgen dat de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de 
besturingsprocessen worden toegepast en worden weerspiegeld in onze structuur en cultuur (ISO 
26000) 

 Door periodiek te beoordelen of wij in onze procedures en processen voldoende rekening houden met 
maatschappelijke verantwoordelijkheid  (Management review) 
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11. COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE 
 
11.1. AFP HOUDT BIJ HAAR COMMUNICATIE OVER MAATSCHAPPELIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID  REKENING MET DE VOLGENDE CRITERIA (VRAAG 30) 
 

 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 wordt beschikbaar gesteld voor relevante stakeholders 

 
Bronnen:  

 Zelfverklaring op NEN publicatieplaform en website https://www.afpholland.com/nl/ISO26000 
 
11.2. AFP COMMUNICEERT OVER HAAR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID  

(VRAAG 31)  
 

 Via de Management review 
 Op regelmatige basis met de aandeelhouders 
 Tijdens afdelingsbijeenkomsten 
 Maandelijkse MT rapportage over milieu, veiligheid en kwaliteit 
 D.m.v. de Code of conduct. Dit wordt ook verlangd van de leveranciers.  
 Door te overleggen met klanten over de eisen en specificaties.  
 Publiceren van artikelen over MVO op de website.  
 De prestaties op het gebied van MVO te communiceren.  
 Communicatie aan de medewerkers over maatschappelijke verantwoordelijkheid in de maandelijkse 

nieuwsbrief 
 Organiseren dat over specifieke onderwerpen of projecten met stakeholders wordt gecommuniceerd.  
 Organiseren dat in vergaderingen en gesprekken met stakeholders over maatschappelijke 

verantwoordelijkheid gesproken wordt.  
 
Bronnen:  

 Management review  
 E-MJV/milieujaarverslag  
 Code of Conduct 
 Nieuwsbrief “Pakkend Nieuws” 
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11.3. RAPPORTEERT AFP OVER HAAR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID?  
(VRAAG 32A)  

 
AFP rapporteert over de MVO prestaties en doelstellingen met behulp van de zelfverklaring. Daarbij wordt de 
NPR 9026, zelfverklaring NEN-ISO 26000 als methode gebruikt. Dit verslag is beschikbaar op de eigen website 
en op het NEN publicatieplatform. 
 
Daarnaast wordt AFP op regelmatige basis door een externe partij geëvalueerd op Environment, Social en 
Governance (ESG) prestaties. 
 
Bronnen:  

 Zelfverklaring op NEN publicatieplaform en website https://www.afpholland.com/nl/ISO26000 
 ESG assessment rapport (Q2 2015) 

 
11.4.  IN HET MAATSCHAPPELIJK VERSLAG STAAT INFORMATIE OVER (VRAAG 32B): 
 

 Doelstellingen t.a.v. onderwerpen en kernthema’s 
 Prestaties t.a.v. onderwerpen en kernthema’s 
 Successen en tekortkomingen en manieren waarop tekortkomingen worden aangepakt 

  
Bronnen:  

 Zelfverklaring op NEN publicatieplaform en website https://www.afpholland.com/nl/ISO26000 
 ESG assessment rapport (Q2 2015) 

 
11.5.  BIJ HET OPSTELLEN VAN UW MAATSCHAPPELIJK VERSLAG WORDT REKENING GEHOUDEN 

MET DE VOLGENDE OVERWEGINGEN (VRAAG 32C) 
 

 De omvang, het onderwerp en het toepassingsgebied past bij de grootte en aard van onze organisatie. 
 Het detailniveau weerspiegelt de mate van ervaring die AFP heeft met rapporteren over 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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12. CONFLICTEN EN MENINGSVERSCHILLEN MET 
STAKEHOLDERS 
 
12.1. CONFLICTEN OF MENINGSVERSCHILLEN MET STAKEHOLDERS (VRAAG 33A) 
Er zijn in het verre verleden een aantal geschillen geweest met bewoners uit de omgeving. Dit betrof 
geluidsoverlast bij het lossen vrachtwagens buiten reguliere werktijden. Sinds de inrichting van een los-
luchtinstallatie hebben deze klachten niet meer voorgedaan. 
 
12.2. METHODES OM (EVENTUELE) CONFLICTEN EN MENINGSVERSCHILLEN OP TE LOSSEN 
(VRAAG 33B) 
 

 Rechtstreekse discussies met stakeholders met wie een conflict of meningsverschil is ontstaan 
 Het verstrekken van schriftelijke informatie om verkeerde interpretaties te voorkomen 
 Formele procedures voor klachtenbehandeling 
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13. HET MONITOREN VAN ACTIVITEITEN EN 
BEOORDELEN VAN PRESTATIES 
 
13.1. AFP MONITORT HAAR ACTIVITEITEN DIE EFFECT HEBBEN OP RELEVANTE THEMA’S EN 

ONDERWERPEN (VRAAG 34)  
 

 Feedback van stakeholders 
 Uitvoeren van benchmarks 
 Energieverbruik, hoeveelheid afval, waterverbruik, uitstoot VOS, incidenten, klachten 

 
Bij de monitoring worden de volgende punten meegenomen: 
 

 De omvang van de monitoring is in lijn met de omvang en het belang van de activiteiten 
 De monitoring geeft resultaten die betrouwbaar, tijdig beschikbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn 
 De monitoring wordt afgestemd op de behoefte van de stakeholders 

 
Bronnen:  

 Maandelijkse MT rapportage  
 Nieuwsbrief  
 Jaarverslag,  
 ESG assessment report 
 e-MJV 

 
13.2. AFP BEOORDEELD HAAR PRESTATIES OP RELEVANTE THEMA’S EN ONDERWERPEN  

(VRAAG 35)  
 
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. Daarnaast worden 
de prestaties beoordeeld in de jaarlijkse management review en de ESG assessment. 
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?  

 
Bronnen:  

 Zelfverklaring op NEN publicatieplaform en website https://www.afpholland.com/nl/ISO26000 
 ESG assessment rapport (Q2 2015) 
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 Management Review 
13.3. AFP HEEFT DE STAKEHOLDERS BETROKKEN (VRAAG 36) 
Als deelnemer aan het door de NRK georganiseerde collectieve project ISO 26000 heeft AFP collectief de 
werknemers, klanten en toeleveranciers betrokken bij het beoordelen van de inspanningen en prestaties op de 
relevante onderwerpen. 
 
13.4.  AFP HEEFT DE VOLGENDE VERBETERINGEN OF SUCCESSEN BEREIKT (VRAAG 37A) 
De zelfverklaring is een eerste inventarisatie van de 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 komt AFP tot acties zoals verwoord in de actielijst (zie ook o.a. hoofdstuk 5.7 / 
vraag 17). 
 
Bronnen:  

 Interne actielijst 
 
13.5. AFP HEEFT DE VOLGENDE DOELEN NOG NIET BEREIKT (VRAAG 37B) 
AFP staat nog aan het begin van het MVO traject. Het aandeel niet bereikte doelen is dan logischerwijs groot. 
Deze doelen zijn o.a. verwoord en vertaald in acties, zie hiervoor hoofdstuk 5.7 (vraag 17) en een interne 
actielijst. 
 
Bronnen: 

 Interne actielijst 
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14. SELECTEREN VAN MVO-INITIATIEVEN EN 
INSTRUMENTEN 
 
14.1. AFP NEEMT DEEL AAN ONDERSTAANDE MVO GERELATEERDE INITIATIEVEN EN/OF 

INSTRUMENTEN (VRAAG 38) 
 

 NRK Code of Conduct 
 Reach stoffen informatie 
 ISO 9001 
 BRC Packaging 
 ISO 26000  
 Gebruik van 100% groene stroom  
 Lid van Holland Bioplastics 
 Lid Polymer Science Park 

 
14.2. AFP HEEFT ONDERSTAANDE PUNTEN OVERWOGEN BIJ DE KEUZE VAN HET INITIATIEF 

(VRAAG 39) 
 

 Ondersteunt de principes NEN-ISO 26000 
 Geeft praktische richtlijnen om met MVO aan de slag te gaan 
 Is ontworpen voor het type organisatie of haar interessegebieden 
 Is ontwikkeld om door verschillende organisaties te worden toegepast 
 Helpt de organisatie om specifieke stakeholdergroepen te bereiken 
 Heeft een goede reputatie als het gaat om geloofwaardigheid en integriteit 
 Is tot stand gekomen op een open en transparante wijze 

 
14.3. AFP HEEFT CONCRETE ACTIES ONDERNOMEN IN VERBAND MET HET MVO-INITIATIEF 

(VRAAG 40) 
 
Er is een roadmap opgesteld met concrete acties voor de verschillende kernthema's. Binnen deze roadmap is 
communicatie en transparantie een zeer belangrijk onderwerp om MVO te integreren in de organisatie. 
Daarnaast zijn wegnemen van veiligheidsrisico's en reductie van emissies belangrijke onderwerpen waarvoor 
programma's in uitvoering zijn. 
 
Bronnen: 

 Roadmap m.b.t. Social Responsibility  


