GRI Content Index 2021
Niveau SRS Referenced

GRI 102: Algemene toelichting
Universele
Standaarden

GRI 102 Algemene toelichting 2021
1

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Koninklijke Van der Most B.V.

102-2

Activiteiten, merken, producenten en
diensten

102-3
102-4
102-5

Locatie hoofdkantoor van de organisatie
Landen waar de organisatie actief is
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Grafisch producent en dienstverlener van:
> Enveloppen
> Drukwerk
> Print en mail
> Logistiek
> DTP / vormgeving
> Handling en fulfilment
> Nabewerking
> IT Intelligence
> Verpakkingen
Europaweg 7, 8181 BG Heerde
Benelux, Duitsland en Engeland
Koninklijke van der Most is een besloten
vennootschap met als enig aandeelhouder Willem
van der Most Holding B.V.

102-7

Omvang van de organisatie

102-8

Informatie over personeelsbestand en
andere medewerkers
Beschrijving van de keten

102-9

102-10
102-11

Significante veranderingen voor de
organisatie en de keten
Toelichting over de toepassing van het
voorzorgsprincipe

203 medewerkers in 2021, werkzaam op de
vestiging in Heerde.
Zie MVO jaarverslag: 'Duurzame bedrijfsvoering'
Koninklijke Van der Most gebruiken gecertificeerde
duurzame grondstoffen en verwerkt dit tot diverse
grafische producten.
Geen.
Koninklijke Van der Most B.V. heeft het
voorzorgsprincipe niet formeel geadopteerd maar
beoordeeld wel systematisch de milieu-,
veiligheids, keten-, operationele en andere risico's.

102-12

Externe initiatieven

102-13

Lidmaatschap van (branche-)verengingen
of belangenorganisaties

2
102-14
102-15
3
102-16
102-17

4
102-18
5

Koninklijke Van der Most B.V. is aangesloten bij
diverse externe initiatieven en
samenwerkingsverbanden:
> Redd+
> Nldoet
> 3DKanjers
> WarChild
> Clean Tech Regio
Koninklijke Van der Most is aangesloten bij het
Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen
(KVGO).

Strategie
Zie inleiding MVO jaarverslag
Verklaring hoogste beslissingsbevoegde
Beschrijving belangrijke gevolgen, risicio's
Zie inleiding MVO jaarverslag
en mogelijkheden
Ethiek en Integriteit
Waarden, principes en standaarden en
gedragsnormen
Mechanismen voor het rapporteren van
problemen in onetisch/onwettelijk gedrag
en advies in organisatorische integriteit

Er gelden integriteitsregels. Bij niet naleving
volgen er passende maatregelen en mogelijke
sancties.
Wanneer een medewerker op de hoogte is van
overtreding van de integriteitscode moet dit
worden gemeld aan de toezichthouder. Dit geldt
ook voor uitlokking tot overtreding. De melding
wordt vertrouwelijk behandeld en de privacy wordt
gegarandeerd. Klokkenluidersregeling is van
toepassing.

Bestuur
Bestuursstructuur

Een organogram is opvraagbaar.

Stakeholder Betrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

102-42

Identificeren en selecteren van
belanghebbenden

102-43

Benadering voor het betrekken van
belanghebbenden

De belangrijkste stakeholders zijn de familie,
medewerkers, klanten, omwonenden, partners en
leveranciers.
Wij werken conform de Grafimedia cao
Bij de selectie van nieuwe belanghebbenden wordt
er nauwkeurig gekeken of deze past binnen de
kernwaarden van Koninklijke van der Most. Daarbij
zijn er diverse (duurzaamheids) eisen vastgesteld
per type belanghebbende.
Er wordt een constante dialoog gevoerd met de
belanghebbenden middels:
> Leveranciersbeoordelingen
> Personeelsbijeenkomsten
> Persoonlijke overleggen
> Open dagen

102-44
6

Voornaamste onderwerpen en
vraagstukken

De grootste uitdaging is de ontwikkeling van
digitale communicatiemiddelen.

Wijze van Rapporteren
Opvraagbaar bij de organisatie.

102-45

Operationele structuur van de organisatie

102-46

Omschrijven van de inhoud van het
rapport en afbakening van de aspecten

Zie inleiding online MVO verslag

102-47

Lijst van materiele aspecten

102-48

Herformuleren van eerder verstrekte
informatie

Alle materiele onderwerpen voor Koninklijke van
der Most B.V. zijn opgenomen in het online MVO
verslag.
Niet van toepassing.

102-49

Veranderingen in verslaglegging

Nee

102-50
102-51

Rapportageperiode
Datum van meest recente verslag

2021
2021

102-52
102-53

Verslagleggingscyclus
Contactpunt voor vragen over het verslag
of de inhoud ervan

Jaarlijks
Judith Wonink via judith.wonink@vandermost.com

102-54
102-55

GRI-toepassingsniveau
GRI Inhoudsopgave

102-56

Externe assurance

SRS Referenced
Zie deze tabel voor de link tussen het GRI en het
online MVO verslag.
Geen externe assurance. De GRI index is opgesteld
door De Duurzame Adviseurs.

GRI 200: Economische Standaarden
Universele
Standaarden

GRI 200 Economische Standaarden
201

Economische Prestaties

201-1

Directe economische waarde gegenereerd Zie het financiele jaarverslag, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel.
en gedistribueerd

201-3

Dekking van de verplichtingen in verband
met het vastgestelde uitkeringenplan van
de organisatie

202

Marktaanwezigheid

202-1

De verhouding tussen het standaard
aanvangssalaris en het lokale
minimumloon, op geslacht

203

Indirecte Economische Effecten

203-1

Investeringen in infrastructuur en
ondersteuning in diensten

204

Inkoopbeleid

204-1

Deel van uitgaven betreffende lokaal
gevestigde leveranciers

206

Concurrentiebelemmerend Gedrag

206-1

Rechtzaken vanwege
concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken

Er is een pensioenvoorziening voor de
medewerkers.

Zie de CAO

Koninklijke Van der Most B.V. is erg actief voor de
lokale gemeenschap en het bedrijventerrein
waarop het bedrijf gevestigd is.

Zie hoofdstuk 'Duurzaam inkopen' in het online
MVO verslag.

Geen.

GRI 300: Milieu Standaarden
Universele
Standaarden

GRI 300 Milieu Standaarden
301

Materialen

301-1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
naar gewicht of volume

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.

301-2

Percentage van de gebruikte materialen
dat bestaat uit afval uit externe bronnen

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.

301-3

Percentage producten dat is verkocht en
waarvan de verpakking is ingezameld,
naar categorie

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.

302

Energie

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie
(scope 1 &2)

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.

302-3

Energie intensiteit

302-4

Energie die is bespaard door besparingen
en efficientieverbeteringen

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.
Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.
Een uitgebreid overzicht van alle
energiebesparende maatregelen die de
afgelopen jaren zijn doorgevoerd is opvraagbaar
bij de organisatie.

305

Emissies

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1),
naar gewicht

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.
(scope 2), naar gewicht

306

Afvalwater en Afvalstoffen

306-2

Totaalgewicht afval naar type en
verwijderingsmethode

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.

306-3

Totaal aantal en volume van significante
lozingen

Geen.

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.

306-4

307
307-1

308
308-1

308-2

Gewicht van getransporteerd,
geimporteerd, geexporteerd en verwerkt
afval dat als gevaarlijk geldt

Zie hoofdstuk 'Duurzaam produceren & leveren' in
het online MVO verslag.

Naleving Milieu wet- en
regelgeving
Het niet naleven van milieu wet- en
regelgeving

Geen.

Keten Beoordeling op Milieuaspecten
Percentage nieuwe
leveranciers/onderdelen van de keten dat
is beoordeeld aan de hand van
milieucriteria
Siginificante actuele en potentiele
negatieve milieu-impacts in de keten, en
genomen maatregelen

100%. Dit wordt getoetst middels de
leveranciersbeoordeling.

Geen.

GRI 400: Sociale Standaarden
Universele
Standaarden

GRI 400 Sociale Standaarden
401

Werkgelegenheid

401-1

Nieuw personeel en personeelverloop

402

Verhouding tussen Werkgever en
Werknemer

Zie hoofdstuk 'Duurzame bedrijfsvoering' in het
online MVO verslag.

402-1

Volgens wettelijke regelingen
Minimale opzegtermijn(en) in verband
met operationele veranderingen, inclusief
of dit wordt gespecificeerd in collectieve
overeenkomsten

403

Gezondheid en Veiligheid

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers en het aantal
werkgerelateerde sterfgevallen, per regio
en naar geslacht

Zie hoofdstuk 'Duurzame bedrijfsvoering' in het
online MVO verslag.

403-4

Afspraken over arbo-onderwerpen
vastgelegd in formele overeenkomsten
met vakbonden

Onze arbo-onderwerpen zijn vastgelegd in de
Grafimedia cao

404

Opleiding en Onderwijs

404-1

Gemiddeld aantal uren dat een
werknemer per jaar besteedt aan
opleidingen, onderverdeeld naar
werknemerscategorie
Programma's voor
competentiemanagement en levenslang
leren die de blijvende inzetbaarheid van
medewerkers garanderen en hen helpen
bij het afronden van hun loopbaan

404-2

404-3

Percentage medewerkers dat regelmatig
wordt ingelicht omtrent prestatie- en
loopbaanontwikkeling

405

Diversiteit en Gelijke Kansen

Nee, hierover hebben we bij Van der most geen
concrete afspraken gemaakt.

Hier doen we (helaas) helemaal niets mee

100% middels Jaarlijkse functionerings- en
beoordelingsgesprekken.

405-1

Samenstelling van bestuurslichamen en
onderverdeling van medewerkers

405-2

Verhouding tussen basissalarissen
van mannen en vrouwen per
medewerkerscategorie

406

Verbod op Discriminatie

406-1

Totaal aantal gevallen van discriminatie
en de getroffen maatregelen

407

Zie hoofdstuk 'Duurzame bedrijfsvoering' in het
online MVO verslag. De directie bestaat uit 2
mannen en 1 vrouw.
Gelijke beloning voor mannen en vrouwen, op
basis van CAO functieschalen.

Er zijn geen gevallen van discriminatie bekend.

Vrijheid van Vereniging en
Collectieve
Meerdere medewerkers zijn lid van een vakbond.
Hoeveelheid is niet precies bekend.

407-1

Activiteiten waarin is vastgesteld dat
daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen
gelden voor het recht op de uitoefening
van de vrijheid van vereniging en
collectieve arbeidsonderhandelingen,
alsmede de maatregelenen die zijn
getroffen ter ondersteuning van deze
rechten

408

Kinderarbeid

408-1

Activiteiten waarin is vastgesteld dat er
Geen.
een aanzienlijk risico is van gevallen van
kinderarbeid, alsmede de maatregelen die
zijn getroffen op de uitbanning van
kinderarbeid

409

Gedwongen of Verplichte Arbeid

409-1

Activiteiten waarin is vastgesteld dat er
een aanzienlijk risico is van gevallen van
gedwongen of verplichte arbeid, alsmede
de maatregelen die zijn getroffen gericht
op de uitbanning van gedwongen of
verplichte arbeid

410

Veiligheidsbeleid

Geen.

410-1

Percentage van het beveiligingspersoneel Zie hoofdstuk 'Duurzame bedrijfsvoering' in het
dat training heeft gevolgd in het beleid of online MVO verslag.
de procedures van de organisatie
betreffende aspecten van de
mensenrechten die relevant zijn voor de
activiteiten

411

Rechten van Inheemse Bevolking

411-1

Totaal aantal gevallen van overtreding
van de rechten van de inheemse
bevolking, alsmede de getroffen
maatregelen

412

Beoordeling Mensenrechten

412-1

Totaal aantal en percentage van de
activiteiten die onderhevig zijn geweest
aan een beoordeling op mensenrechten,
alsmede een effectbeoordeling

Nee dit monitoren we niet bij onze
leveranciersbeoordeling

412-3

Percentage van en totaal aantal
aanmerkelijke
investeringsovereenkomsten waarin
clausules over mensenrechten zijn
oopgenomen of waar de naleving van de
mensenrechten is getoetst

Geen.

413

Gemeenschap

413-1

Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle
programma's en methoden die de
effecten van de activiteiten op
gemeenschappen bepalen en beheren,
waaronder vestiging, activiteiten en
vertrek
Activiteiten met significante actuele of
potentiele negatieve gevolgen voor locale
gemeenschappen

413-2

414

Ketenbeoordeling op
Mensenrechten en Gemeenschap

Geen.

Zie hoofdstuk 'Maatschappelijke betrokkenheid' in
het online MVO verslag.

Koninklijke Van der Most B.V. is nauw betrokken bij
de omgeving en staat in direct overleg met de
gemeenschap en de bedrijven op het
bedrijventerrein waarop Koninklijke Van der Most
B.V. gevestigd is.

414-1

Percentage nieuwe
leveranciers/onderdelen van de keten dat
is beoordeeld aan de hand van criteria op
het gebied van mensenrechten en
gemeenschap

Nee dit monitoren we niet bij de
leveranciersbeoordeling

414-2

Siginificante actuele en potentiele
negatieve gevolgen in de keten
aangaande mensenrechten en
gemeenschap, en genomen maatregelen

Geen.

415

Publiek Beleid

415-1

Totale waarde van financiële en in-natura- Nee, geen financiële bijdrage
bijdragen aan politieke partijen, politici
en gerelateerde instellingen per land

416

Gezondheid en Veiligheid van
Consumenten

416-1

Percentage van significante product- en
dienstencategoriën welke zijn beoordeeld
voor gezondheids- en
veiligheidsverbeteringen

100%. Koninklijke Van der Most B.V. is ISO 45001
gecertificeerd en voert risico inventarisaties en
evaluaties uit conform de ARBO RI&E
Grafimedia versie 3.

416-2

Totaal aantal gevallen van niet-naleving
van regelgeving en vrijwillige codes
betreffende gevolgen voor gezondheid en
veiligheid van producten en diensten
gedurende de levensduur, naar type
resultaat

Geen.

417

Marketing en
Labelling/Etikettering

417-1

Type informatie over producten en
Geen.
diensten dat verplicht wordt gesteld door
procedures en het percentage van
belangrijke producten en diensten die
onderhevig zijn aan dergelijke informatieeisen

417-2

Totaal aantal gevallen van niet-naleving
van regelgeving en vrijwillige codes
betreffende informatie over en
etikettering van producten en diensten,
naar type resultaat

Geen.

417-3

Totaal aantal gevallen van niet-naleving
van regelgeving en vrijwillige codes
betreffende marketingcommunicatie,
waaronder reclame, promotie en
sponsoring, naar type resultaat

418

Privacy van Klanten

418-1

Totaal aantal gegronde klachten over
inbreuken op de privacy van klanten en
het kwijtraken van klantgegevens

419

Sociaal-economische Naleving

419-1

Monetaire waarde van significante boetes Geen.
als gevolg van niet-naleving van wet- en
regelgeving wat betreft de voorziening en
het gebruik van producten en diensten

Geen.

De informatiebeveiliging van Koninkljike Van der
Most B.V. is gecertificeerd conform de ISO 27001.

Koninklijke Van der Most B.V. is actief bezig met de invulling van haar MVO beleid. Koninklijke Van der Most
B.V. rapporteert alleen over de zogenaamde ‘materiele aspecten’ die van toepassing en belang zijn voor
Koninklijke Van der Most B.V. en/of haar stakeholders. Een aantal ‘aspecten’ worden niet benoemd in deze
GRI tabel over 2018 omdat deze niet materieel zijn voor de organisatie.

