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STREVEN NAAR EEN STRUCTUREEL LAGERE
CO2-VOETAFDRUK
Hoe zal onze wereld er straks uitzien? Dat is een moeilijke vraag, maar dat
onze wereld snel verandert staat vast. Voor veel organisaties is het lastig om
zich aan die transitie aan te passen. Er moeten leerprocessen op gang komen
waarmee organisaties gemakkelijker kunnen inspelen op een veranderende
omgeving en nieuwe markteisen. Vooral de overgang van verbruikseconomie
naar een duurzame economie gaat met vallen en opstaan. Maar hoe we het
ook bekijken, die verandering begint bij onszelf. Daarbij kunnen we gebruik
maken van inspirerende voorbeelden.
Als directie van Quantes vinden wij het belangrijk om het initiatief te nemen
voor een duurzame ontwikkeling van ons bedrijf. Onze ambitie is om Quantes
verder uit te bouwen tot een bedrijf waar de medewerkers trots op kunnen zijn
en waarbij maatschappelijk verantwoord produceren wordt gecombineerd met
een goed rendement.
Wij zijn er daarom ook trots op u te kunnen melden dat we de afgelopen jaren
veel hebben geïnvesteerd teneinde ons bedrijf nog duurzamer te maken.
In mei 2018 is de milieuvriendelijke LED-droging op onze 8-kleurenpers
geplaatst. Eind 2018 is de investering in de LED-verlichting in de
productieruimten gefiatteerd en is de basis gelegd voor het opstellen voor
Competentieprofielen voor alle medewerkers van Quantes.
Daarnaast kunnen we uw productie CO2-neutraal produceren. Omdat er veel
wildgroei is binnen de CO2-wereld hebben wij ons officieel laten certificeren.
Dit garandeert dat wij ook uw producten CO2-neutraal kunnen aanbieden,
en op een transparante wijze. Pakt u de handschoen op en gaat u voor een
leverancier van communicatiediensten die CO2-neutraal produceert?
Directie Quantes
Herbert Bloem, Andre Grimbergen en Ton Hess
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Visie: People,
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Planet en Profit
Quantes is een dynamische, solide en moderne grafische communicatiegroep met bijna zeventig
medewerkers. Onze focus is sterk innovatief en toekomstgericht. Klanten die hun proces efficiënter en
sneller willen laten verlopen, zijn bij ons aan het juiste adres. Onze gepassioneerde medewerkers laten
u ervaren wat er mogelijk is en waar de kansen liggen. Quantes levert een breed scala aan crossmediale
producten en diensten op het gebied van communicatie en marketing.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is van vitaal belang om
onze omgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst. Als Quantes zijn
wij ons ervan bewust dat onze bedrijfsactiviteiten risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu. Ook onderkennen we de impact van onze
activiteiten op de omgeving en op de samenleving.
Missie
Wij streven we ernaar onze producten en diensten correct, duurzaam en
sociaal verantwoord te realiseren voor onze opdrachtgevers. Ons streven
naar maatschappelijk en duurzaam ondernemen kan worden samengevat
aan de hand van de kernbegrippen People, Planet en Profit (PPP).
In dit document gaan we in op onze prestaties in 2018 en op onze ambities
voor 2019. Ons beleid en onze acties zijn verankerd in onze verbeter
programma’s in het kader van ISO 9001, 14001, Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) en FSC®. Wilt u meer informatie over onze
MVO-aanpak op detailniveau, dan nodigen wij u graag uit voor een bezoek
aan ons bedrijf.
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[PEOPLE]

Leeftijdsopbouw
medewerkers

PERSONEELSBELEID

12%

32%

56%

15-30 jaar
31-45 jaar
46-65 jaar
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Mensenrechten en conventies
Wij conformeren ons aan de volgende principes en garanderen dat wij
voldoen aan de hieraan verbonden voorwaarden:
• de mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens (UVRM) worden zonder meer gerespecteerd;
• de fundamentele arbeidsnormen uit de verdragen van de ILO (International
Labour Organization) worden nageleefd:
– geen dwangarbeid en slavernij (Conventies 29 en 105);
– geen kinderarbeid (Conventies 138 en182);
– geen discriminatie op het werk en in ons beroep (Conventies 100 en 111);
– vrijheid van vakvereniging en het recht op collectief onderhandelen
(Conventies 87 en 98);
• belastende gevolgen en risico’s voor milieu, gezondheid en veiligheid
worden zo klein mogelijk gehouden;
• corruptie en fraude (smeergeld, afpersing, omkoping, onrechtmatige
beloning van -tussen-personen etc.) worden vermeden en tegengegaan.

Arbeidsomstandigheden
Quantes voert een actief beleid voor verbetering van arbeidsomstandig
heden. We optimaliseren de werkomstandigheden, met specifieke
aandacht voor gezondheid. Enkele meer algemene maatregelen zijn:
• gezonde lucht door het creëren van een geconditioneerde werkruimte;
• veel daglicht;
• een opgeruimde werkomgeving;
• goede en beschermende bedrijfskleding;
• maatregelen voor geluidreductie;
• verlichting van werkdruk, verdeling van werkdruk over alle medewerkers.

Quantes neemt concrete maatregelen om deze doelstellingen te bereiken.
Zo zijn we ieder jaar bezig om het schadelijke IPA (Isopropylalcohol) te
minimaliseren binnen ons bedrijf, wij werken toe naar alcoholvrij drukken.
Op dit moment presteren we met een percentage van 4,5 procent al onder
de bestaande duurzaamheidsnorm. Het uitbannen van het gebruik van
gevaarlijke wasmiddelen en andere gevaarlijke hulpstoffen heeft Quantes
in het kader van ISO 14001 en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen al
gerealiseerd. Dit beleid wordt voortgezet.

ACTIES IN 2018
Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Het aangekondigde Medewerkers tevredenheidsonderzoek is in 2018 ook
uitgevoerd. Belangrijk aspect bleek de communicatie binnen het bedrijf,
zeker ten tijde van veranderingen in de organisatie zoals bij de plannen
voor het Nieuwe Werken. De directie en leidinggevenden hebben dit
signaal opgepakt en hebben meer overlegmomenten met de mede
werkers, met name via afdelingsoverleg.
Schone en veilige werkplekken
Dit is een speerpunt binnen ons ISO 14001-milieuzorgsysteem. Ieder jaar
voeren we een controle uit op onze organisatie middels een RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie). Deze controle combineren we met persoonlijke
gesprekken met onze medewerkers over de directe werkomgeving en
de eventuele verbeterpunten. Zo proberen we ieder jaar ons bedrijf te
optimaliseren en te zorgen voor een prettige werkomgeving voor alle
medewerkers.
Bedrijfsongelukken hebben in 2018 niet plaatsgevonden.

30%

70%
In totaal hebben wij ruim
zestig medewerkers in
[the] Qroup, waarvan 46
bij Quantes.
Zij zijn het hart van onze
onderneming. Wij zorgen dan
ook goed voor hen. In ons
personeelsbeleid staan de
volgende aspecten centraal:
arbeidsomstandigheden,
kennis- en vaardigheidsontwikkeling, verzuim en verloop,
stages en werkervaring.
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Verzuim en verloop
Quantes voert een actief
personeelsbeleid dat is gericht
op veiligheid en goede arbeidsomstandigheden. Er zijn twee
nieuwe werknemers in dienst
gekomen en er zijn vier
werknemers vertrokken.
Helaas hadden we in 2018 te
maken met enige langdurig
zieken.

Netto verzuimpercentage
(gebaseerd op aantal ziektedagen)
2017:  

1,9%
4,2%

2018:  
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Kennisontwikkeling en -uitwisseling
In het najaar 2018 is gestart met het Nieuwe Werken op de afdeling
Verkoop en Accountmanagement waarbij een onderscheid wordt
aangehouden in het intensieve klantcontact en de meer technische
begeleiding in samenwerking met productie.
In samenwerking met Grafisch Automatiseringsbedrijf Dataline is deze
nieuwe werkwijze voor Verkoop en ordermanagement geintroduceerd met
een opleidings- en voorlichtingstraject.
Naast wekelijkse evaluatie van dit project is ook besloten de benodigde
vaardigheden voor de nieuwe functies en de reeds bestaande functies
nader vast te leggen in Competentieprofielen. Het inventariseren van de
input voor deze profielen is eind 2018 gestart, in het voorjaar 2019 dienen
de Competentieprofielen voor alle afdelingen gereed te zijn.
De manager New Business heeft zijn NIMA B examen gehaald. Dmexco is
bezocht door twee verkopers. De voorgenomen opleiding van HP Indigo
Operator opleiding Level 3 in Barcelona is niet in 2018 maar in voorjaar
2019 gevolgd door één van onze digitale drukkers.
Werkervaringsprojecten en stages
Het bieden van kansen op de arbeidsmarkt hebben wij hoog in ons vaandel
staan. Mensen die door ziekte of omstandigheden lange tijd zonder werk
zitten, hebben het vaak dubbel zo zwaar. Niet alleen valt hun inkomen
(grotendeels) weg, juist ook het verlies aan sociale contacten en aan
zelfontplooiing zorgt voor psychische druk. Ook hen willen we kansen
bieden. Hoe hebben wij dat vormgegeven binnen ons bedrijf?
1. Wij hebben een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst, met als einddoel deze afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
en hun kans op een reguliere baan te vergroten.
2. Wij hebben twee flexibele plaatsen op onze afdeling Handafwerking
waarbij we mensen inschakelen met een beperking, dit altijd in goed
overleg met de begeleiders.

3. Wij maken gebruik van de diensten van het mensontwikkelbedrijf DSW
in Rijswijk als het gaat om aanvullende diensten tijdens het logistieke
proces, zoals verpakken, ompakken, labellen, prijzen, aftellen en sealen,
sorteren en afbundelen op aantal. DSW is al jaren een expert op dit
gebied.
4. Daarnaast proberen we actief de integratie van mensen met een
arbeidsbeperking te bevorderen. Daartoe hebben we binnen ons bedrijf
samen met VNO-NCW en MKB Nederland onder meer een ontbijtsessie
georganiseerd voor werkgevers en belangstellenden met als thema het
bieden van kansen aan mensen met een arbeidsbeperking.
Gedurende het gehele jaar bieden we ruimte aan stagiairs om kennis te
maken met ons bedrijf en onze werkzaamheden. Wij treden dan op als
leerbedrijf. In 2018 hebben we vier stagiairs een stageplek aangeboden,

HOOFDPUNTEN DOELSTELLINGEN 2019
-	Invoeren en bespreken van alle Competentieprofielen met alle
medewerkers, plenair en persoonlijk;
-	Het genereren van een Opleidingsplan voor Quantes in zijn geheel
en voor de afzonderlijke afdelingen, op basis van de eerdere
Competentie-analyse;
-	Het starten van de eerste opleidingen naar aanleiding van het
opgestelde Opleidingsplan.

Samen werken aan werk
gelegenheidsstimulering
Belangen Bedrijven Rijswijk
(BBR) heeft op 15 juni 2016 een
intentieverklaring ondertekend
waarin de gemeente Rijswijk en
de BBR de handen ineen slaan
om samen te werken aan een
sociaal ondernemend Rijswijk.
Uitgangspunt is het stimuleren
van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als
doel te werken aan een lokaal
sociaal actieplan met concrete
afspraken over werkgelegenheidsstimulering en groei.
Quantes is als BBR-lid zeer
actief ten aanzien van participatie van personen met enige
afstand tot de arbeidsmarkt,
en was daarom gastheer bij
de ondertekening van het convenant.
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[PLANET]

Hier staat het beperken van de impact van het bedrijf op het milieu
centraal. Wij realiseren dit door het uitvoeren van het ISO 14001 Grafimedia Milieuzorg Certificatiesysteem dat voldoet aan de auditcriteria
van de Stichting Certificatie Grafimedia branche. Quantes maakt
hiervoor voldoende tijd en middelen vrij om dit doel te bereiken door
continu haar bedrijfsproces te controleren en te verbeteren. In het
verlengde hiervan zijn we ook gecertificeerd voor Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen en FSC®.

Via het milieu
managementsysteem
geeft Quantes
structureel aandacht
aan milieu in de
bedrijfsvoering

Milieumanagementsysteem 14001
Het belang van goed milieumanagement is de laatste jaren steeds duide
lijker geworden. Daarom hebben wij onze bedrijfsvoering zo ingericht dat
wij voldoen aan dé milieustandaard: ISO 14001. Dit is een internationaal
geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagement
systeem moet voldoen. Deze ISO-norm omschrijft welke milieurisico’s
relevant zijn voor het bedrijf en welke geleverde of toegeleverde producten
en diensten belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.
Die milieueffecten kunnen niet alleen ontstaan door eigen productie maar
ook door de producten en diensten die het bedrijf verkoopt, of inkoopt bij
toeleveranciers. Met behulp van een milieuzorgsysteem beheersen en verminderen wij de milieurisico’s van de bedrijfsvoering.
Quantes hanteert het milieumanagementsysteem ISO-14001 als onderdeel
van het gangbare managementsysteem. We richten ons speciaal op het
beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied in onze bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
• voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s;
• streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van
onze organisatie.
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Quantes realiseert de aan het milieumanagementsysteem ISO-14001
verbonden doelstellingen als volgt.
• Onze drukinkt, oplosmiddelen, wasmiddelen, papier en papierveredeling
vallen binnen de eisen van de milieuregels. Het certificaat bewijst dat
deze producten op de milieuvriendelijkste manier zijn geproduceerd.
• We leven alle relevante wettelijke milieuvoorschriften, met name de Wet
Milieubeheer en de voormalige Milieubeleidsovereenkomst Grafische
Industrie en Verpakkingsdrukkerijen, na.
• We streven naar een open relatie met de overheid.
• We kopen minder milieubelastende hulpstoffen in.
• We verminderen het verbruik van grond- en hulpstoffen.
• We passen minder milieubelastende technieken toe.
• We beperken het energieverbruik conform de voormalige milieubeleidsovereenkomst ten aanzien van de reductie van energie.
• We beperken de hoeveelheid gevaarlijk- en bedrijfsafval.
• We zorgen voor een zorgvuldige scheiding en afvoer van gevaarlijke
afvalstoffen.
• We continueren het monitoringssysteem van de behaalde milieuprestaties.
Cradle to cradle
Van afvalstroom tot grondstof. In ons bedrijfsproces hebben we een drietal
afvalstromen die we omgebogen hebben tot grondstof. Omdat wij in ons
bedrijf geen chemische afvalstromen meer hebben, resteert ons nog de
fysieke afvalstroom met de indeling:
1. plastic
2. papier
3. aluminium.

Wist u dat?
• Quantes beschikt over een
eigen grondwarmtepomp
waardoor we nagenoeg geen
gas verbruiken in ons pand.
• Ons pand is geheel voorzien
van dimmers en automatische lichtschakelaars. Er
brandt alleen licht als er
iemand echt aanwezig is.
• Het gehele pand is voorzien
van weersafhankelijke
klimaatbeheersing.
• Intern transportmaterieel
werkt op elektriciteit.
• Er wordt gebruik gemaakt
van elektrische en hybride
auto’s.
• Proeven worden zoveel
mogelijk digitaal aangeboden.
• We drukken hoofzakelijk op
FSC®-papier, wij beschikken
over het FSC®-certificaat.
• Onze afvalstromen worden
aangeboden aan gecertificeerde recyclingbedrijven.

In samenspraak met een gecertificeerd recyclingbedrijf worden deze
afvalstromen bij ons in het bedrijf gescheiden. Dit doen we door de verschillende soorten afval te deponeren in daarvoor bestemde bakken. Aan
het einde van iedere week worden deze bakken door het recyclingbedrijf
geleegd en verder verwerkt tot grondstof voor verschillende bedrijfstakken.
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FSC® staat voor Forest Steward
ship Council (FSC®), ofwel de
Raad voor Goed Bosbeheer. De
organisatie wil het verantwoord
bosbeheer bevorderen. Zij heeft
hiertoe een wereldwijd gedragen
certificeringsysteem ontwikkeld.
FSC®-certificering leidt tot een
beter inzicht in de toekomstige
beschikbaarheid van hout. Maar
wat is nu eigenlijk een goed beheerd bos? Om die vraag te beantwoorden hebben milieuorganisaties, bosbewoners,
boseigenaren en houthandelaren
in 1993 uitvoerig met elkaar gesproken. In 1996 hebben de eerste bossen een certificaat gekregen. Sindsdien is het
marktaandeel van FSC®gecertificeerd hout jaarlijks fors
toegenomen. Het resultaat van
de gesprekken is vastgelegd in
tien principes van FSC® voor
goed bosbeheer, die de basis
vormen voor de FSC®-standaard.
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Zo wordt alle plastic gesmolten en als grondstof gebruikt voor pvc-toepassingen. Het papier wordt gesorteerd, gemalen en verpulpt. Vervolgens
wordt hier weer nieuw papier of karton van gemaakt. Onze aluminium
drukplaten worden omgesmolten tot grote blokken en wederom opnieuw
gebruikt door de auto-industrie.
De borging vindt plaats middels onze certificaten en procesbeschrijvingen
voor de betreffende certificaten. Wij worden ieder jaar door een externe
instantie via een audit gecontroleerd op deze processen.
FSC®
Wereldwijd worden enorme hoeveelheden papier gebruikt. Om aan de
grote vraag te voldoen is veel hout nodig. Daarbij is het van belang dat
verantwoord met bossen wordt omgesprongen. Bossen houden grond en
water vast, zuiveren lucht en voorkomen grote temperatuurverschillen.
Zonder bossen leven is onmogelijk.
Quantes kiest voor FSC® papier
Jaarlijks worden er in Nederland duizenden tonnen papier verhandeld.
Quantes is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Integriteit en transparantie zijn sleutelwoorden in onze bedrijfsvoering. Onze verantwoordelijkheid uit zich onder meer in de primaire
activiteiten. Alle bedrijfsprocessen zijn bijvoorbeeld ingericht volgens
strenge milieu- en kwaliteitsnormen. Als een van de eerste grafische
bedrijven garanderen wij een zorgvuldige omgang met het verbruik van
papier en milieubeheer. Zo was Quantes in Nederland een van de eerste
tien FSC®-gecertificeerde grafische bedrijven. De certificering geeft aan
dat de tracking en tracing van FSC®-papier is gewaarborgd.

De tien principes van FSC®
1.	Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale afspraken,
overeenkomsten, principes en criteria van FSC® respecteren.
2.	Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig.
3.	De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend
en gerespecteerd.
4	Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange
termijn sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen.
5.	De bosproducten en -diensten moeten efficiënt gebruikt worden opdat
de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
6.	De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden
beschermd.
7.	Er is een duidelijk beheerplan op schrift waarin de doelen en middelen
uiteengezet zijn.
8.	De sociale, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten
in het bos worden met regelmaat gecontroleerd.
9.	Bossen met een hoge natuurwaarde moeten behouden worden en op
hun waarde worden geschat.
10.	Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen maar
mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming zijn met punten 1 t/m 9 beheerd worden.
In 1996 hebben de eerste bossen een certificaat gekregen. Sindsdien is
het marktaandeel van FSC®-gecertificeerd hout jaarlijks fors toegenomen.

Papierafval
Percentage van het totaalgewicht
aan ingekocht papier

2017

17,9%
2018

19,3%
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
Milieubewuste bedrijfsvoering begint bij de inkoop. Wij zijn in het bezit
van het certificaat MVI omdat milieuaspecten en sociale aspecten bij ons
in alle fasen van het inkoopproces voorop staan. Dat houdt in dat we bij de
productie van drukwerk zoveel mogelijk rekening houden met milieu,
omgeving, energie, materiaalgebruik en sociale aspecten én dat dit in onze
hele bedrijfsvoering is doorgevoerd. Ons beleid zorgt voor minimale milieu
schade terwijl ook de werkomstandigheden voor het personeel voldoen
aan de strenge eisen van deze tijd.
Met het certificaat MVI geven we ook aan dat onze producten gemaakt zijn
op een duurzame wijze, zonder gebruik te maken
van grond- of hulpstoffen met schadelijke H-zinnen (risico-zinnen) en dat
tijdens de productie ons IPA-percentage lager is dan vijf procent. Dit is het
maximale percentage lsopropylalchohol (lPA) dat het vochtwater bij offset
mag bevatten. Quantes produceert op het niveau van 4,5 procent. Voorjaar
2019 is ons bedrijf door middel van de externe audit met goed gevolg
getoetst.
IPA
Het maximale
gehalte lsopropylalchohol (lPA) in
het vochtwater
mag maximaal vijf
procent zijn in offset.
Quantes produceert op
het niveau van 4,5%
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Hier volgt een greep uit de vereisten om aan de certificering te voldoen,
inclusief de prestaties die Quantes op de betreffende gebieden levert.
Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen bij offsetdruk
komen koolwaterstoffen vrij op de werkplek en in de buitenlucht. Hoe lager
de vluchtigheid van de gebruikte reinigingsmiddelen per eenheid, hoe lager
de emissie. Voor het dagelijks procesmatig reinigen van de drukpers wordt
een reinigingsmiddel met een minimaal vlampunt van 55 graden Celsius
gebruikt (dit geldt niet voor reparatie of onderhoudsactiviteiten). Quantes
voldoet aan deze norm door het gebruik van een reinigingsmiddel uit
klasse K3.

Alkylfenolethoxylaten (APEO), halogenen en ftalaten
Deze stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu en worden door ons niet
gebruikt. Hetzelfde geldt voor Risico-stoffen, de stoffen die worden
omschreven met de zogenoemde H-zinnen. Toetsing van afwezigheid van
deze stoffen geschiedt in het kader van MVI. Daarnaast is het beperken
van deze stoffen ook onderdeel van ons ISO 14001-Milieuzorgsysteem ter
vermindering van de milieubelasting en het bewerkstelligen van schone
en veilige werkplekken.

Gas
Verbruikt in m3

Elektriciteit
Verbruikt in kWh

Papier
Verbruikt in kg

2017

2017

2017

8.958

706.115

1.185.630

2018

2018

2018

15.295

704.688

1.174.858

Quantes gebruikt
energiezuinige
LED-inkten en gaat
investeren in
LED-lampen.

In 2018 heeft de
verwarming van het
pand een tijd via de
conventionele
CV-ketel plaats
gevonden vanwege
een defect aan de
warmtepomp.
Dit heeft in die
periode geleid tot
een verhoogd verbruik. Het defect is
intussen verholpen.
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Quantes =
QUANTES PRODUCEERT CO2-NEUTRAAL
Wij leveren CO2-neutraal drukwerk bij Quantes.
Dit houdt onder meer in dat de CO2 die vrijgekomen
is bij de prepress, het drukken, afwerken, verpakken
en afleveren van een product, wordt gecompenseerd.
Dit kan middels CO2-projecten of door de aankoop
van CO2-certificaten. CO2-certificaten garanderen
dat de hoeveelheid CO2 die op het certificaat wordt
genoemd, ook daadwerkelijk bespaard is met het
project waarvoor het certificaat is afgegeven. Om
te weten hoeveel CO2-certificaten gekocht moeten
worden om klimaatneutraal te zijn, moet eerst de
CO2-voetafdruk van het product worden berekend.
Voor uw informatie: een retourtje New York leidt tot
twee ton CO2-uitstoot. Een Nederlands huishouden
stoot 6,3 ton uit in een heel jaar.
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CO2-neutraal
CO2-voetafdruk
Een CO2-voetafdruk moet inzicht geven in de uitstoot
van broeikasgassen gedurende de gehele levenscyclus
van een product. Deze voetafdruk is het resultaat van
een rekenmethode waarmee de impact van een productie op het milieu, in het bijzonder op de klimaat
verandering, wordt berekend. Door de CO2-voetafdruk
te bepalen kan men ook verbeteringen meten en vergelijkingen maken. Er zijn drie redenen waarom een
CO2-voetafdruk wordt gemaakt:
1. om de reductie van de jaarlijkse CO2-uitstoot aan te
kunnen tonen;
2. om de bijdrage aan CO2-uitstoot van bedrijven en/of
van producten te vergelijken;
3. 
om het totaal aan kg CO2-uitstoot te kunnen bepalen
voor eventuele compensatiedoeleinden.
Gegevens die nodig zijn om een CO2-voetafdruk te
bepalen, kunnen worden ingedeeld in drie hoofdtypen:

Scope 1: de rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen
van het bedrijf door bijvoorbeeld verbranding van olie
of gas in eigen ketels of voertuigen.
Scope 2: indirecte emissies van broeikasgassen bij de
productie van de aangekochte energie, zoals elektriciteit en stadsverwarming.
Scope 3: andere indirecte emissies van broeikasgassen uit bijvoorbeeld de productie van grondstoffen,
transport van gekochte diensten en het woon-werkverkeer van de werknemer.
Internationale standaard
In 2013 is de ISO-standaard 16759 opgesteld, een internationale standaard voor de kwantificatie en communicatie van de berekening van de CO2-voetafdruk van
gedrukte mediaproducten. CO2-calculatoren die op de
markt zijn kunnen nu opgaan voor certificatie volgens
deze norm.
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Quantes
Er zijn calculatoren die aangeven dat ze al werken in
de ‘geest van ISO 16759’. Quantes werkt echter alleen
met een calculator die aantoonbaar het ISO-certificaat
heeft ontvangen. Op die manier kan Quantes een
zuivere CO2-voetafdruk per productie bepalen. We
hebben ons laten certificeren voor deze berekening,
die wordt gedaan met ClimateCalc. Dit is een online
Europees calculatiepakket dat het mogelijk maakt om
voor ieder product afzonderlijk en voor het totale productieproces de CO2-uitstoot te berekenen. In één
oogopslag kunnen we zien welke milieuaspecten het

Bedrijven kunnen hun CO2-uitstoot
compenseren door een bijdrage te
leveren aan duurzame projecten en
hier credits voor te ontvangen

zwaarst wegen in het bedrijf. ClimateCalc is gekoppeld
aan ons CO2-certificaat en berekent de CO2-uitstoot
per ton papier. Het verwerkt gegevens over energie,
water en afvalwater, afvalstromen, emissies en transport tot een handzaam overzicht.
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Quantes gebruikt de CO2-voetafdruk ook om, als een
klant dit vraagt, uit te rekenen hoeveel CO2 bij de
productie van een specifieke opdracht is uitgestoten.
Compensatie
Bedrijven, en ook Quantes, kunnen hun CO2-uitstoot
compenseren door een bijdrage te leveren aan duurzame projecten en hier credits voor te ontvangen. Er zijn
veel instanties die tegenwoordig CO2-creditcertificaten
voor projecten uitgeven waarmee deze compensatie
wordt gerealiseerd. De meest gebruikte en bekende
standaarden waar een project aan kan voldoen, zijn de
Gold Standard en de Voluntary Carbon Standard (VCS).
Vanwege haar eigen MVO-beleid richt Quantes zich op
deze standaarden omdat de nadruk hier ligt op de toegevoegde waarde die een compensatieproject biedt
aan de betrokken lokale bevolking.
Gold Standard
Alleen hernieuwbare energie- en efficiëntieprojecten
voor eindgebruikers kunnen zich registreren voor de
Gold Standard. Deze CO2-credits hebben een strenge
validatie en verificatie door derden ondergaan. Alle
goedgekeurde projecten moeten worden geregistreerd
in het Gold Standard onlineregister en zorgen voor een
transparante chain of custody, vanaf de uitgifte tot aan
het einde van het project.

De tarieven zijn per project verschillend. Uw accountmanager kan u de meest recente informatie
geven.
Uiteraard bent u vrij ook zelf een project voor te
stellen.

Voluntary CS
Het Voluntary CS (VCS) is een wereldwijde standaard
voor vrijwillige carbon offset-projecten. Het VCS-programma zorgt ervoor dat alle CO2-credits echt, meetbaar, permanent, onafhankelijk geverifieerd, uniek en
traceerbaar zijn. Alle goedgekeurde projecten zijn geregistreerd in het VCS-onlineregister en zorgen voor een
transparante chain of custody, vanaf de uitgifte tot aan
het einde van het project.

CO2- projecten
Nadat we met behulp van ClimateCalc uw productie de CO2-uitstoot hebben bepaald, kunnen we
deze compenseren met een tweetal projecten.
1. We zijn in het bezit van een eigen stuk oerwoud.
Door uw producten bij ons te laten maken, helpt
u ons een stuk oerwoud en haar flora en fauna
te beschermen, beheren en te behouden.
2. We helpen de mensen van Oeganda met houtskoolovens. Dit project heeft een MVO-karakter
en helpt tevens de CO2 te compenseren.

Uw productie klimaatneutraal
Samen met uw accountmanager kunt u een keuze
maken uit compensatieprojecten die we aanbevelen.
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HET OEGANDA HOUTSKOOLOVENS PROJECT
Bijna drie miljard mensen in de wereld koken
iedere dag op open vuur of simpele houtovens
of houtskoolovens. De houtskool of het hout
dat wordt gebruikt, veroorzaakt giftige stoffen,
rook en ook broeikasgassen, zoals CO2 en
methaan, die verantwoordelijk zijn voor klimaat
verandering. Bijna twee miljoen mensen sterven
jaarlijks door ziektes als gevolg van het inademen
van rook binnenshuis. Het zoeken van hout, inefficiënt koken en gezondheidsproblemen gaan
ten koste van andere huishoudelijke bezigheden,
werk buitenshuis en de opvoeding van de kinderen. Kinderen moeten hierdoor regelmatig helpen
in het huishouden, terwijl ze eigenlijk naar
school horen te gaan.
Achtergrond
In Oeganda kookt ongeveer 94 procent van de
huishoudens op het platteland op open vuur en in
de stedelijke omgeving op inefficiënte houtskool
ovens. Dit leidt tot veel ontbossing en klimaatverandering. De bodem kan minder goed water vasthouden en veroorzaakt erosie. Dit heeft negatieve
effecten op de landbouw. Arme families in Oeganda
spenderen tot vijftien procent van hun inkomen
aan houtskool of hout. Als zij zelf hout sprokkelen
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kost dit ongeveer zes uur per dag, die niet besteed
kunnen worden aan betaalde arbeid. Allen factoren die
de armoede in Oeganda verergeren.
Doelstelling
Ons project heeft tot doel klimaatverandering tegen te
gaan en daarnaast de situatie voor de lokale bevolking
te verbeteren. In samenwerking met de lokale bevolking
zijn efficiënte houtskoolovens ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor de armste huishoudens. De productie
en de verkoop van deze ovens vinden lokaal plaats in

heel Oeganda. Het project steunt inmiddels een groot
netwerk van lokale ondernemers om een duurzame
supply chain op te zetten en hun omzet te vergroten.
Er worden regelmatig marketingcampagnes uitgevoerd
om bewustwording te creëren en de vraag naar
efficiënte houtskoolovens te stimuleren. Inkomsten
die worden verkregen uit de verkoop van CO2-credits
worden in het project geïnvesteerd om het project op
te schalen om zo meer mensen toegang te geven tot
een houtskooloven.
Voordelen voor klimaat en milieu
• > 500.000 ton CO2-reductie per jaar.
• > 140.000 ton houtskool per jaar vermeden.
• Tachtig procent minder ongezonde rook binnenshuis.
• Minder luchtvervuiling.
Economische voordelen
• Aan Oegandese huishoudens zijn (t/m 2014) 240.000
houtskoolovens verkocht/beschikbaar gesteld.
• Er is per familie per jaar $110 bespaard op brandstofkosten.
• 1,5 miljoen mensen hebben baat bij lagere brandstofkosten.
• In de ovenfabriekjes zijn 230 Oegandese inwoners
werkzaam.

Inkomsten die worden verkregen
uit de verkoop van CO2- credits
worden weer in het project
geïnvesteerd
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• Negenhonderd retailers verspreid over Oeganda
hebben hun inkomsten kunnen vergroten door de
verkoop van efficiënte houtovens op lokale markten.
Sociale voordelen en gezondheid
• Verminderde kans op longontsteking, chronische
obstructieve longziekte (COPD) en longkanker.
• Het koken van een maaltijd staat niet meer gelijk
aan het roken van veertig sigaretten per dag.
• Meer tijd om te besteden aan gezin, werk en
opleiding.
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Investeren
Quantes investeert in dit houtskoolovenproject
en maakt het zo mogelijk om het businessconcept
uit te voeren en de geplande doelstellingen te
realiseren. Wij zijn trots op dit Gold Standard-project
als een van onze maatschappelijk verantwoorde
projecten waarmee u uw impact op het klimaat
kunt compenseren.
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BOS IS CO2-REDUCTIE
Bomen vormen de oorsprong van papier. Hout
is de primaire bron van papier en karton. Het is
een duurzame en biologisch afbreekbare grondstof die niet vervuilt. Integendeel! Bomen halen
CO2 uit de lucht, zetten CO2 om in zuurstof (O2)
en slaan de koolstof (C) op. De in het papier
verwerkte houtvezel behoudt de koolstofopslag. Hierdoor vermindert de hoeveelheid CO2
in de lucht. Dit proces gaat door totdat de boom
wordt verbrand of sterft. De CO2 die dan vrijkomt is eerder aan de lucht onttrokken. Bomen
hebben een lange levensduur. Hoe ouder de
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boom, hoe minder CO2 deze opneemt. Jonge bomen
uit de productiebossen van de houtindustrie nemen
veel CO2 op. Tel daarbij op de zuurstofemissie en de
waterregulering door bomen en het belang van bos
voor de leefbaarheid van de aarde is duidelijk.
CO2-opslag
De CO2-opslag van verschillende boomsoorten is onder
meer afhankelijk van hun groeilocatie. Europese bomen
leggen gemiddeld 150.000 kilo CO2 per hectare vast
(bomen uit het tropisch regenwoud ongeveer 300.000
kilo per hectare. Tropisch hout is niet geschikt voor

papierproductie). In de periode 2005-2010 is per jaar
circa 870 miljoen ton CO2 opgenomen door het Europese
bos. Dat staat gelijk aan tien procent van de totale
Europese CO2-uitstoot.
Bomen hebben naast hun eigen CO2-opslag ook een
positief effect op de CO2-opslag van de totale biomassa
(inclusief struiken en planten) van het bos, zowel boven
als onder de grond. Hierdoor kan de totale CO2-opslag
van een met bomen aangeplante hectare grond oplopen
tot meer dan 300.000 kilo in Europa en meer dan
600.000 kilo in de tropen.
Verdwijnen tropisch regenwoud
Al decennialang spreken allerlei natuurbeschermingsorganisaties over het stelselmatig verdwijnen van het
tropische regenwoud en de nadelige gevolgen die dit
heeft voor het biologische evenwicht, in de tropen
maar uiteindelijk ook voor de gehele wereld. Maar nog
steeds is ontbossing van de tropen aan de orde van
de dag. De balans tussen economische en ecologische
belangen slaat nog te vaak uit in het voordeel van korte
termijn economische exploitatie van gronden die voorheen regenwoud waren. Het informeren en mobiliseren
van de publieke opinie tegen deze ontwikkeling lijkt
matig succesvol en het biologisch evenwicht in de
wereld wordt steeds ernstiger verstoord.

Oasebos
Oasebos is een Nederlandse stichting, in 2004 opgericht door Arthur van der Linden. De stichting doorbreekt deze negatieve spiraal door daadwerkelijk
hectaren grond aan te kopen, deze te bestempelen
tot tropisch regenwoud en te borgen dat de gebieden
ongemoeid blijven. In Costa Rica worden we vertegenwoordigd door Jit Coers en Huite Zijlstra, zij regelen
daar al jaren alle zaken. Samen met participanten,
donateurs en anderen zetten wij ons in om natuurlijk
bos in Costa Rica aan te kopen en te beheren. Door
reservaatvorming willen wij het natuurlijk bos duurzaam beschermen. Dankzij de steun van bijna honderd

SAMENWERKINGSVERBAND
Quantes werkt samen met de stichters van
het Oaseproject door in dit mooie initiatief te
participeren in 5000 m2 oerbos. Wij zijn trots op
dit project als één van onze maatschappelijk verantwoorde initiatieven waarmee u uw impact op
het klimaat kunt compenseren. Helpt u ons mee?
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vijftig betrokken donateurs hebben we in de afgelopen
jaren al ruim 195 ha oerwoud kunnen aankopen en
beschermen.
Stichting Oasebos biedt iedereen de gelegenheid om op
eenvoudige wijze mee te doen aan het beschermen van
oerwoud. Dankzij participaties en donaties kan Oasebos
oerwoud aankopen en duurzaam beschermen. Het resultaat is dat houtkap, ontbossing en andere negatieve
invloeden in deze gebieden worden voorkomen.
Oasebos:
• koopt oerwoud aan en vormt permanente reservaten
op plaatsen waar natuur goedkoop en duurzaam
beschermd kan worden;
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• komt in actie als het oerbos zeldzame of bedreigde
diersoorten zoals de Groene Ara en de Jaguar herbergt Oasebos doet dit in samenwerking met lokale
overheden en lokale boswachters;
• stelt natuurwaarden centraal in haar handelen,
zonder commerciële doeleinden te dienen;
• benut donaties en participatiegelden zo maximaal
mogelijk waarbij overheadkosten laag worden
gehouden;
• faciliteert onderzoek op haar terreinen, bijvoorbeeld
studie naar zeldzame diersoorten om de bescherming te verbeteren.

WAAROM HEBBEN WIJ GEKOZEN VOOR OASEBOS OP COSTA RICA?
Hoogste biodiversiteit ter wereld
Costa Rica heeft ongeveer anderhalf keer de oppervlakte van Nederland en amper vier miljoen inwoners
die voornamelijk rond de hoofdstad wonen. Er is dus
veel ruimte en nog veel natuur. De ligging tussen
twee oceanen én op de landbrug tussen Noord- en
Zuid-Amerika maakt het tot een ecologisch zeer
gevarieerde plek. Per oppervlakte-eenheid heeft
Costa Rica de hoogste biodiversiteit ter wereld!
De overheid ondersteunt de werkwijze van
Oasebos
De werkwijze van Oasebos wordt in Costa Rica
gewaardeerd en ondersteund, ook door de overheid.
Als eigenaar van een stuk oerwoud bent u verzekerd
van bescherming. De vele natuurreservaten die het
land kent zijn voor een groot deel door mensen van
buiten Costa Rica gefinancierd.

Bekend met het land
De ambassadeurs van Oasebos hebben geruime tijd in
Costa Rica gewoond en er met bos en natuur gewerkt.
Zij weten daardoor de juiste plekken voor bescherming
te vinden. Verder zijn ze op de hoogte van de wetten
en regels in het land, waardoor Oasebos officiële reservaten kan stichten.

Een retourtje New York leidt
tot 2 ton CO2-uitstoot.
Een Nederlands huishouden stoot
6,3 ton uit in een heel jaar

Costa Rica is een stabiel land
Costa Rica heeft al lange tijd een democratische
regering. Het is een van de weinige landen in de wereld
zonder leger. Particulier eigendom, ook van buitenlanders, wordt strikt gerespecteerd en in een goed georganiseerd Nationaal Register (Registro Nacional) vastgelegd.
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ACTIES IN 2018
De investering in de LED-droging op de 8-kleurenpers is
in het voorjaar 2018 doorgevoerd. De droging van drukwerk verloopt nu prima; een milieubelastende beschermende laklaag is niet meer noodzakelijk, de droging is
energiezuinig en de faalkosten zijn door de investering
fors afgenomen.
Alle stoffen zijn in de RIE-tool van de stoffeninventarisatie
geplaatst en eerste analyses hebben plaatsgevonden.
Tevens zijn met de komst van de LED-droging alle toevoegmiddelen en hulpstoffen weer bezien op nut en
noodzaak en in overleg met het Dienstencentrum en onze
leveranciers is het aantal stoffen verder beperkt en de

schadelijkheid zoveel mogelijk ingeperkt. Verder zijn
de nieuwe toevoegingsmiddelen getest en toe
gevoegd aan de digitale inventarislijst. Ook zijn de
voorraden van gereed product geactualiseerd en
gesignaleerd aan klanten zodat zij vooral tijdge
bonden materiaal nog tijdig konden benutten.
Bij grote offertetrajecten, aanbestedingen en
Experience Tours is extra aandacht besteed aan
onze compensatie CO2 projecten en de hieraan
verbonden ClimateCalc berekeningen.
Er is gestart met de Energiemonitoring conform het
Convenant Meerjaren afspraken energie-efficiëntie.

HOOFDPUNTEN DOELSTELLINGEN 2019
-	Voldoen aan de doelstellingen van good housekeeping ISO 14001, waaronder beperking van gebruik van
Isopropylalcohol tot ruim onder de 5%;
-	Het uitvoeren van Energiemonitoring conform het Convenant Meerjaren afspraken energie-efficiëntie.
De hieruit voortvloeiende maatregelen worden opgevolgd. Bijzonder aandachtspunt is het installeren
van LED-verlichting in de productieruimten;
-	Uitvoering van de eerste complete jaaranalyse van de nieuwe digitale Stoffenregistratie;
-	Promotie van inzet van ClimateCalc voor vermindering en compensatie van CO2 afdruk bij Quantes en
bij opdrachtgevers.
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Ons klimaat
Quantes beschikt over
twee bronnen waaruit
water vanuit een diepte
van circa 50 meter
wordt opgepompt en op
circa 25 meter diepte
terug in de bodem
wordt geïnfiltreerd.
In de zomer wordt de
natuurlijke temperatuur
van het grondwater
gebruikt om het gebouw met een hoog
rendement te voorzien
van koeling.

EENRICHTINGSVARIANT
MONOBRON – ZOMERSITUATIE
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In de winter wordt het
grondwater samen
met een warmtepomp
gebruikt om het
gebouw duurzaam te
verwarmen.
Quantes gebruikt door
de inzet van de warmtepomp en de bronnen
circa 7.500 m3 minder
gas en 32.500 kWh
minder aan stroom
per jaar.

EENRICHTINGSVARIANT
MONOBRON – WINTERSITUATIE
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[PROFIT]

Quantes streeft naar een werkomgeving die mensen in staat stelt
om hun werk op een gezonde en prettige manier uit te voeren
waardoor de concentratie optimaal is en de werkdruk goed is
geregeld. Dit resulteert in minder foutproducties en snellere
bedrijfsprocessen zonder verspilling. We vragen een eerlijke prijs voor
onze producten en zorgen zo voor voldoende profit om te voldoen
aan de eerste twee MVO-ankers: People en Planet.
Certificaten
• Onze milieuzorg is verankerd
in ons milieucertificaat
14001:2015.
• Onze processen zijn vast
gelegd in ons kwaliteits
certificaat ISO 9001;
• Het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: om
te voldoen aan een duurzame
inkoop,
• CO2-certificaat, scgm:
cc-cc-000073/NL
• FSC®-certificaat,
SKH-COC-000372.

Relatie opdrachtnemer-opdrachtgever
Het juist op elkaar afstemmen van MVO en PPP is niet alleen een taak van
de opdrachtnemer. Ook voor de opdrachtgever ligt hier een belangrijke rol.
Quantes vertaalt dit streven naar de volgende aspecten in onze relaties:
• het minimaliseren van transportkilometers;
• meer digitaal met elkaar communiceren;
• afleveringen clusteren;
• een leverancier zoeken binnen een straal van twintig kilometer;
• meer digitaal (laten) produceren;
• voldoende levertijd afspreken zodat het drukproces ideaal gepland kan
worden.

ACTIES IN 2018
Investeren in duurzaamheid
Winst is nodig voor investeringen in een duurzame groei van het bedrijf
en het kunnen onderhouden en verder perfectioneren van de andere
twee P’s. In 2018 zijn we door de gerealiseerde winst in staat geweest om
milieuvriendelijke LED-droging op onze 8-kleurenpers te implementeren.
Deze LED-droging is het alternatief voor de energievretende infrarood
droging of het aanbrengen van beschermlak. Ook konden onze
medewerkers opleidingstrajecten volgen zodat potentiële winst in
duurzaamheid ook echt wordt gerealiseerd.
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Het besluit om in 2019 te gaan investeren in LED-verlichting in de
productieruimten, is ook een voorbeeld van een positieve aanwending van
de winst van de onderneming.

HOOFDPUNTEN
DOELSTELLINGEN
2019

Kennis, kwaliteit en reputatie
Winst hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te worden, dat kan ook in kennis,
kwaliteit of reputatie. Een verbetering van de marktpositie is eveneens een
mooi resultaat van MVO. Onze financiële winst gebruiken we om een juist
evenwicht te vinden in onze organisatie, medewerkers, omgeving en de
opdrachtgever. Zo is in 2018 geínvesteerd in scholing van commerciële
medewerkers, zodat benodigde vaardigheden tijdig worden verkregen en
het plezierig werken blijft in een snel veranderende bedrijfsomgeving.

Quantes heeft voor 2019 de
volgende hoofddoelstellingen
in het kader van Profit geformuleerd.
• MVO-verslag toezenden aan
en toelichten bij stakeholders.
• Verdere introductie
CO2-compensatieprojecten in
Costa Rica en Oeganda bij
opdrachtgevers.
- Investeren in LED-verlichting
in de productieruimten.

Het opstellen van Competentieprofielen past prima in dit kader: het is een
belangrijke bouwsteen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze
teamleden en voor het team als geheel.
Winst is voor ons ook winst in duurzaamheid als we stakeholders bewegen
te investeren in een leefbare wereld. Ook dragen onze inspanningen met
collega-ondernemers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
bij aan een meer sociale leefomgeving.
Eveneens is de inzet van medewerkers met een beperking winst, zowel voor
het bedrijf, de betrokkenen als voor de samenleving. Door CO2-neutraal te
produceren bieden we onze opdrachtgevers ook de mogelijkheid bij te
dragen aan een meer leefbare wereld. Zij kunnen het CO2-neutraal
produceren ook benutten ter versterking van het eigen beleid ten
aanzien van duurzaamheid.
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[Over]
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u s e [ Q u a n t e s] t o b e s u c c e s s f u l

Communicatie en marketing
Met onze expertise op het gebied van communicatie-advies, redactie, art direction
en vormgeving tot en met compleet communicatiemanagement realiseren we
campagnes, magazines, direct mailings, advertenties en digitale uitingen als
websites en social media. Wij ondersteunen met behulp van professionele,
verrassende en creatieve uitingen uw bedrijfsdoelstelling in termen van omzet,
response en conversie.
Digitale communicatie-oplossingen
Wij ontwerpen en ontwikkelen uiteenlopende online oplossingen, waaronder onze
oplossing op het gebied van huisstijlmanagement (Q-Brandportal). Daarbij bieden
we u veel gemak en efficiency, helpen we u administratieve rompslomp te
besparen en productiekosten omlaag te brengen.
Digitaal drukken
Met het digitaal drukken kunnen we uw drukwerk personaliseren door te variëren
met beeld en tekst. Bovendien is digitaal drukken ook uiterst interessant bij kleine
oplagen en extreem korte doorlooptijden.
Modern drukwerk
We leveren al uw drukwerk, van huisstijldrukwerk tot en met uitgebreide
jaarverslagen en catalogi. We hebben de beschikking over de meest moderne
machines waaronder een geavanceerde achtkleuren groot formaat
offsetdrukmachine. Ook de afwerking door onze binderij hebben we in eigen hand,
met onder meer technieken op het gebied van lamineren, vouwen en brocheren.
Signing en beursmaterialen
Onze specialisten op het gebied van signing realiseren de belettering van uw
panden en bedrijfsgebouwen, zowel binnen als buiten, tot en met de belettering en
wrapping van uw bedrijfswagens. Daarnaast verzorgen we alle mogelijke middelen
voor opvallende beursstands, zoals lopers, vlaggen, doeken, banners, beurswanden
tot en met complete (internationale) beursstands.
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Elan is een is een marketing- en communicatiebureau gespecialiseerd in concept, creatie en realisatie van
marketing- & communicatie-uitingen. Wij ontwikkelen creatieve concepten en strategieën, vertalen deze visueel
en tekstueel naar middelen en coördineren de productie van briljante ideeën. Door onze praktische aanpak komen
wij tot een doordachte strategie die wij omzetten in concepten, creatie en een perfecte uitvoering.
Conceptontwikkeling voor marketing en communicatie
Een idee kan simpel zijn, complex, voor de hand liggend of verrassend. Hoe dan ook, iedere campagne, salesactie,
website, magazine, noem maar op, begint met een idee. Elan komt op ideeën, samen met jou. Onze inbreng
daarbij is niet alleen onze creativiteit. Wij komen tot ideeën op basis van onze kennis van de huidige
communicatiemogelijkheden, online en offline. Er wordt meegedacht over de customer journey, waardoor er
gerichte actie kan plaatsvinden om de conversie per fase te verbeteren. Met onze dashboards zorgen we voor
inzicht in de online marketing resultaten. Daarbij gesteund door de inspiratie van onze collega’s binnen
[the] Qroup. Zo krijgen wij simpelweg meer voor elkaar.
Wij zorgen voor het mooiste ontwerp en de strakste vormgeving voor je marketing- en communicatieuitingen
De wereld wordt niet alleen digitaler, ook zijn we steeds meer visueel ingesteld. Simpel gezegd, het oog wil
steeds meer, stelt steeds hogere eisen. Gesneden koek voor de ontwerpers en vormgevers van Elan. Wij weten
als geen ander hoe wij jouw boodschap in een aantrekkelijk en up-to-date ontwerp moeten gieten, online en
offline. Van campagne tot magazine, van logo tot complete huisstijl, van facebookpagina tot website en van een
ansichtkaart tot een DM-actie.
Als onderdeel van [the] Qroup schakelen we een-op-een met deskundige en creatieve collega’s op het gebied van
print, presentatie en promotie. Extra inspiratie, extra creativiteit.
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Het team van Revon gaat voor resultaat. Mooi is niet genoeg als de effecten uitblijven. Communicatie moet prikkelen,
de aandacht trekken, nieuwsgierigheid aanwakkeren en aanzetten tot actie. Hoe trek je je klanten binnen met
gevelreclame? Hoe profiteer je van de opvallende mogelijkheden van effectieve autobelettering? Hoe richt je een
complete stand in die beursbezoekers als een magneet aantrekt? Onze specialisten gaan graag aan de slag.
Jouw producten verdienen de beste presentatie
Wil je een gave en up-to-date presentatie en promotie van jouw producten of diensten, dan moet je bij Revon zijn.
De specialisten van Revon kennen het klappen van de zweep. Ben je trots op je producten en wil je dat ook laten zien?
Wil je een stevige boost geven aan je business? Wij zijn je sparringpartner voor alle mogelijke promotiematerialen.
Voor binnen en buiten, op groot en klein formaat. En minstens zo belangrijk: we kennen de markt en jouw branche.
Dat werkt een heel stuk prettiger. Samen vinden we de juiste, vaak ook innovatieve oplossing. Voorbeelden:
Storybooks, Interactive paper, Interactive storytelling, Eco roller up banners. Jouw contactpersoon bij Revon wordt
bovendien gesteund door de gebundelde creatieve communicatiekracht van [the] Qroup.
XXL-printing & Visuals
Als het een maatje groter moet zijn, zetten wij onze grootformaat plotters of onze grootformaat UV vlakbed printer in.
Er bestaat vrijwel geen beperking aan de materialen waarop we kunnen printen. Posters, canvas prints, banners,
reclameborden, vlaggendoek, borden voor bewegwijzering voor binnen of buiten, beurswanden, complete winkelwanden,
bekleding van winkelschappen, narrowcasting; wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg.
Gevelreclame
Een pand moet vindbaar en zichtbaar zijn: het vormt vaak de eerste indruk die bezoekers hebben van een bedrijf.
Gevelreclame is mogelijk in veel uitvoeringen. Losse letters en/of logo’s gemonteerd op de gevel; Teksten en logo’s
gesneden uit folie op gevelbekleding of op glas; one-way-vision folie maakt het mogelijk een afbeelding op glas
aan te brengen terwijl het zicht van binnen naar buiten in stand blijft.
Autobelettering
Van uw bedrijfswagen maken wij een rijdend visitekaartje; geen enkel ander reclameobject wordt zo vaak gezien.
Autobelettering is een specialiteit, van eenvoudige teksten uit snijletters tot een volledige bedekking door middel van geprinte
folie. Bij REVON is vrijwel alles mogelijk op het gebied van autobelettering. Wij beschikken over een uitgebreide database
met gedetailleerde schaaltekeningen van alle gangbare automerken en modellen. Het ontwerp wordt op deze
schaaltekening aan je gepresenteerd voordat wij tot uitvoering van uw opdracht overgaan.
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