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Over dit verslag
Dit duurzaamheidsverslag is het eerste dat door ODTH wordt uitgebracht. Het verslag is gebaseerd op
de Global Reporting Initiative (GRI G4) referentiestandaard. De verslagperiode van dit
duurzaamheidsrapport loopt van 1 januari tot 31 december 2015, met referentiejaar 2012. ODTH heeft
als bedoeling op jaarlijkse basis een duurzaamheidsverslag uit te brengen. Hiervoor is er een
werkgroep opgericht die moet oordelen over de inhoud van onderwerpen en indicatoren die relevant
zijn.
Er wordt steeds getracht om te rapporteren over de ganse onderneming (dus alle verschillende sites),
in de mate dat de cijfergegevens voorhanden zijn. Indien er bij bepaalde indicatoren toch een kleinere
scope werd gebruikt, staat dit steeds in de indicatorentabel vermeld. Ook komen de
samenwerkingsverbanden met AROP en Levanto (maatwerkbedrijven) aan bod. In de verslagperiode
(jaar 2015) waren er geen significante veranderingen betreft omvang, structuur of eigendom, wel werd
er in die periode geïnvesteerd in de bouw van nieuwe magazijnen op de site te Willebroek).

Duurzaamheid is voor ODTH een diepgaand engagement. We laten gedelegeerd bestuurder Jos De
Wael aan het woord over het hoe en waarom:

“ Duurzaam ondernemen is altijd de visie van ODTH geweest. We nemen
reeds jaren deel aan het MVO-charter van VOKA en hebben hier steeds
mooie projecten verwezenlijkt. Met dit verslag kwantificeren we die visie en
trachten we onszelf jaar per jaar te verbeteren.”
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Over ODTH
ODTH N.V. is een logistiek bedrijf dat opgericht is in 1982. De hoofdzetel van ODTH bevindt zich in
Rumst. Door de jaren heen zijn er verschillende uitbreidingen gedaan, zodat de huidige structuur een
340.000m² terrein en 150.000m² opslagplaats heeft, verspreid over Rumst, Willebroek, Mechelen,
Terhagen en Puurs (Ruisbroek).
Momenteel is het bedrijf uitgegroeid tot een solide logistieke vennootschap, met de mogelijkheid om
diverse soorten goederen te stockeren voor verscheidene klanten.
ODTH is gespecialiseerd in :






Logistieke oplossingen of goederenbehandeling over land, water en spoor;
Opslag en distributie van consumentengoederen;
Specifieke, klantgerichte oplossingen met creatie van toegevoegde waarde o.a.
Secondary Packaging” herverpakking van goederen;
“Customer Load Preparation” ladingen op maat van de klant.

Snelheid, efficiëntie en flexibiliteit zijn onze sleutelwaarden tot succesvol handelen in de logistieke
sector.

Geschiedenis van ODTH
1982: ODTH wordt opgericht door Jos De Wael, huidig eigenaar
1989: Opstart ODTH BNL Service Center in Rumst (100.000 m² terrein)
1995: Opstart ODTH BE Service Center in Ter Hagen (30.000 m² terrein)
2003: Opstart ODTH Service Center in Willebroek (50.000m² terrein)
2006: ODTH SAP implementatie fase 1
ODTH verwerft nieuwe site in Mechelen (50.000 m² terrein)
2008 : Opstart Manipulatie Center Mechelen Site
Opstart Magic Black Box Project Rumst Site BNL Service Center
2009 : ODTH SAP implementatie fase 2 : orderpick SAP terminal-gestuurd
2010 : Opstart ODTH 2de (uitbreiding) Service Center in Willebroek (20.000 m² terrein)
2014 : Verwerving site Mechelen-Noord (voormalig Arcelor)
ODTH verwerft AEO certificaat
2015 : ODTH verwerft ISO14001 certificaat
ODTH verwerft ISO9001 certificaat
Opstart ODTH 3de (uitbreiding) Service Center in Willebroek (30.000 m²)
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Logistieke centra van ODTH
De Groep ODTH heeft een netwerk van moderne logistieke centra in Rumst, Willebroek, Mechelen,
Terhagen, Puurs en Sint-Katelijne-Waver.
Onze afdelingen zijn gespecialiseerd in logistieke oplossingen, opslag en goederenbehandeling over
land, water en spoor. Snelheid, efficiëntie en flexibiliteit zijn onze sleutelwaarden tot succesvol
handelen in de logistieke sector.
Rumst, Benelux service center

Vanuit ons magazijn te Rumst (capaciteit
45.000 paletten), vlak naast de E19 en
centraal gelegen in de Benelux, worden
FMCG goederen verdeeld over de Benelux.
Niet-Europees geproduceerde goederen
(niet via de weg maar via containers)
worden via onze vestiging te Willebroek,
vlak naast de container terminal TCT, gelost
en gemanipuleerd en uiteindelijk verstuurd
naar het Rumst Benelux Service Center, van waaruit een mix van allerelei productcategorieën naar de
grote distributiecentra in de Benelux verstuurd Indien nodig worden de producten in het magazijn
gemanipuleerd om te voldoen aan de eisen van de klanten.
Willebroek, Import-Export HUB

In ons magazijn te Willebroek, vlak naast de
containerterminal
van
TCT,
plaatsen
reachstackers de containers rechtstreeks van
het schip tegen het magazijn. Dit bespaart tijd
en geld. Hier worden de goederen die in Europa
geproduceerd worden en via containers vanuit
heel de wereld komen voor de Europese markt
naar de rest van de wereld verstuurd.
Aan beide kanten van het magazijn kunnen we
verschillende containers plaatsen. In het
magazijn is er voldoende ruimte om alle mogelijke manipulaties, zoals palletiseren, labellen, inpakken,
laden en lossen, etc… te doen. Dit is een meerwaarde voor onze klanten omdat weinig logistieke
dienstverleners dit aanbieden

.
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Mechelen-Zuid FCI

In het industrieterrein Mechelen-Zuid ligt de site FCI. Op deze
site worden door ODTH bureauruimte en magazijnen verhuurd.
Tevens is er de mogelijkheid om nog uit te breiden op deze
locatie (15000 m²).
De site is strategisch gelegen vlakbij de oprit van de E19 en bij
in het industrieterrein Mechelen-Zuid. Momenteel werkt
ODTH hier mee aan duurzame stadsdistributie.
Terhagen

In Terhagen, de deelgemeente van Rumst, baat ODTH een derde site uit. Op deze site kunnen zware
goederen behandeld worden met een rolbrug.
Mechelen-Noord

Deze voormalige site van Arcelor is de meest recente
uitbreiding van ODTH. Hier kunnen de zwaarste goederen
worden behandeld die tot nu toe niet konden worden
behandeld in Terhagen.
De site is strategisch gelegen vlakbij de Mechelse ring (R6) en
bij de oprit van de E19 in het industrieterrein MechelenNoord.
Bertpal

ODTH baat in Boom het paletten bedrijf Bertpal uit. Ook
deze site is strategisch gelegen te Boom tussen de A12 en
E19, Brussel en Antwerpen. De site beschikt over 3Ha
industriegrond met aangepaste werkhuizen en 20000m²
verharde stapelplaats in openlucht waarop de voorraad van
meer dan 120 000 paletten staat.
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Structuur van ODTH
ODTH is een familiebedrijf dat in 1982 werd opgericht door Jos Dewael, huidig eigenaar en gedelegeerd
bestuurder.
Het bedrijf is opgebouwd uit verschillende business units gelinkt aan de verschillende
vestigingseenheden en operationele activiteiten. Al deze business units zijn gelegen in België. Een
gedetailleerd overzicht van de units kan worden gevonden in het organigram op de volgende pagina.
De verschillende functies binnen het bedrijf zijn opgedeeld naar staf- en lijnfuncties. Al de verschillende
business units rapporteren aan de gedelegeerd bestuurder.
ODTH past de principes van deugdelijk bestuur toe om de verantwoordelijkheden van de verschillende
units (kwaliteit-veiligheid-milieu-operatie) zo goed mogelijk af te bakenen en belangenvermenging te
vermijden. Het bestuur van het bedrijf is gericht op het verbeteren van efficiëntie, kwaliteit,
transparantie en meerwaarde voor de klanten.

Aandelenstructuur
De aandelenstructuur van het bedrijf is als volgt opgebouwd:
Naam
Jos Dewael
Luc De Beukeleer

Functie
Gedelegeerd
bestuurder
Bestuurder
Totaal

Aantal aandelen
1317

Percentage
99.39%

8
1325

0.61%
100%
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Organigram
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De waarden, missie en visie van ODTH
Onze Missie
ODTH wil op een duurzame manier zichzelf profileren in de logistieke sector. Klantentevredenheid
alsook de continuïteit van onze dienstverlening is de belangrijkste drijfveer en wordt geborgd door
een kwaliteitsvolle en flexibele service. Hierbij staan een excellent bedrijfsresultaat en respect voor
mens en leefmilieu centraal.

“Doe meer dan de klant verwacht”

Duurzaamheidsverslag 2015

Kwaliteit
ODTH wil zichzelf op een duurzame manier profileren in de logistieke sector. Klantentevredenheid
alsook de continuïteit van onze dienstverlening is de belangrijkste drijfveer van de onderneming. Het
verzekeren van de optimale kwaliteit wordt beschouwd als het voornaamste succescriterium.
Meer doen dan de klant verwacht staat centraal in het kwaliteitssysteem van ODTH. De verschillende
kwaliteitswaarden worden als volgt vastgelegd in het QA mission statement van ODTH:






100% levering van de juiste producten, juiste hoeveelheid, perfecte kwaliteit, juiste
documenten en status, op het juiste tijdstip
Maximale zorg voor goederen en patrimonium
Teamspirit en collegialiteit
Kwaliteitsbewustzijn is de voornaamste parameter van tewerkstelling
Werken aan continue verbetering van de bedrijfsprocessen
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De scope van het kwaliteitsmanagementsysteem?
Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op de logistieke verwerking (laden, lossen,
opslag, orderverwerking en verpakkingsherwerking) van goederen waaronder geneesmiddelen voor
transport over land en water “.
Algemeen kunnen we stellen dat het proces bij ODTH uit de volgende stappen bestaat:

• Opslag van goederen
Een pallet met goederen wordt opgeslagen in een opslaghal in afwachting van distributie/transport
naar de klanten;

• Overslag van goederen
Een volledige pallet met eenzelfde product wordt op transport gezet;

• Orderpicking
In functie van de vraag van de klant kunnen er op een pallet verschillende producten bij elkaar
geplaatst worden alvorens ze op transport te zetten.

• CLP (customized load preparation)
Op vraag van klanten worden ladingen aangepast naar specifieke eisen van de eindbestemmeling. Dit
kan gaan van veranderen van paletten tot printing en stickering voor bepaalde markten.Binnen ODTH
wordt gebruik gemaakt van het Warehouse Management Systeem (WMS) waarbij heftruckchauffeurs
geïnstrueerd worden waar (opslaghal, rek) de producten dienen opgeslagen te worden.
Heel wat activiteiten binnen het bedrijf worden uitgegeven aan onderaannemers. Denken we maar
aan het onderhoud van de heftrucks, gebouwen, e.a. Ook zij worden betrokken in het
kwaliteitsmanagementsysteem.
Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft dus betrekking op onze activiteiten in de DC’s van Rumst en
Willebroek en het transport tussen de DC’s, los van het gegeven of de activiteiten nu uitgevoerd
worden door onze eigen mensen, uitzendkrachten of contractors.

Quality Awards
ODTH wil zijn medewerkers bedanken voor hun
deelname aan het kwaliteitsbeleid. Om dit te
bekrachtigen wordt op regelmatige basis Quality
Awards toegekend aan werknemers met
bijzondere verdiensten.
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Kwaliteitsbeleid binnen ODTH
Het kwaliteitsbeleid vormt de basis waarop ons kwaliteitsmanagementsysteem draait en is één van de
pijlers binnen het KWAMBO-zorgsysteem (Kwaliteit-Welzijn-Arbeidsveiligheid-Milieu-BeveiligingOrganisatie).
Door de ondertekening van de QA Mission Statement engageert het management van ODTH zich om
steeds aan de hoogste klantverwachtingen te voldoen.
Het management zal het kwaliteitsbeleid periodiek beoordelen op basis van de vooropgestelde
verwachtingen en behaalde resultaten en herzien om in te spelen op veranderende omstandigheden
en informatie. Veranderingen in de verwachtingen van de klanten zullen hier ook worden bekeken
zodat er aanpassingen kunnen gemaakt worden waar nodig.
Het QA Mission Statement van ODTH wordt uitgehangen binnenin het bedrijf en geplaatst op onze
website, zodat het ter beschikking is van al onze medewerkers, uitzendkrachten en contractors. Dit
Mission Statement vormt de kern van het kwaliteitsbeleid binnen ODTH. Hieraan worden
doelstellingen gekoppeld, die worden gecontroleerd aan de hand van KPI’s. Ook op vraag van de
klanten worden verschillende KPI’s gemonitord om het kwaliteitssysteem te controleren. Deze staan
beschreven in een Quality scorecard.

ODTH heeft het kwaliteitsmanagementsysteem in 2015 laten auditen
door Lloyd’s Register. In deze eerste fase werden de Seveso sites te Rumst
en Willebroek gecertificeerd. Momenteel wordt er gekeken waar welke
sites nog extra in de certificatie kunnen worden betrokken.
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Milieu
O.D.T.H. heeft als doel zich op een duurzame manier te profileren in de logistieke sector. Hierbij staat
respect voor mens en milieu centraal. ODTH tracht te streven naar een evenwicht tussen economie
en ecologie.






Conformiteit met wet- en regelgeving
Werken aan continue verbetering van de milieu impact door bewust om te gaan met
grondstoffen, energie en afval
Zoeken naar duurzame synergiën met klanten, buren en partners
Onderzoek naar ecologische alternatieven
Personeel sensibiliseren om bewuster met het milieu om te gaan

ODTH heeft het milieumanagementsysteem in 2015 laten auditen door
Lloyd’s Register. In deze eerste fase werden de Seveso sites te Rumst en
Willebroek gecertificeerd. Begin 2016 werd er een derde site
gecertificeerd, namelijk de site Mechelen-Noord.

Aandacht voor het milieu is een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering, binnen ODTH is
het besef zeer groot dat elke onderneming verantwoordelijkheid draagt tegenover het leefmilieu.
ODTH wil hierin het goede voorbeeld geven en trachten de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk
te houden. Er wordt in processen en aankopen steeds gezocht naar milieuvriendelijke alternatieven
en de werknemers worden gesensibiliseerd.
Ook worden er cijfergegevens bijgehouden (zogenaamde KPI’s) om de verbruiken te meten en te
analyseren. Op de volgende bladzijden vindt u deze terug.

Stookolieverbruik
Het verbruik van stookolie is onder te verdelen in 2 groepen. Het grootste gedeelte van het verbruik
gaat naar de verwarming van de magazijnen (de magazijnen in Rumst zijn verwarmd op stookolie).
Een kleiner gedeelte van het verbruik is toe te wijzen aan andere zaken: de sprinklerinstallaties, de
shuttle-trucks voor het verplaatsen van containers/ trailers op eigen terrein, het vullen van
noodgeneratoren…
In de loop van 2012 is er een investering gedaan in de dakrenovatie en isolatie van de gebouwen in
Rumst. Die investering zorgde voor een enorme daling in het verbruik van mazout voor het
verwarmen van deze magazijnen. De reden dat er terug een stijging is waar te nemen in 2015, komt
doordat er voor dat jaar een extra site is opgenomen in de cijfers. Ook werd er stookolie gebruikt
voor bepaalde machines die werden ingezet bij de bouw van de nieuwe magazijnen in Willebroek.
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Verbruik stookolie

Verbruik in liter

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2012

2013

2014

2015

Jaartal
Verwarming

Andere (sprinkler, shuttle, noodgeneratoren)

Project DAKRENOVATIE
In 2013 werd een gedeelte van het dak in Rumst gerenoveerd.
Er werd extra isolatie voorzien en de lichtstraten werden ook
vernieuwd. Deze renovatie had een aantal positieve gevolgen:




Meer natuurlijke lichtinval via de lichtstraten
Minder verwarming nodig door de betere isolatie
Verhoogde brandveiligheid door gebruik van lichtstraten die beter
afgestemd zijn op de rookmelders
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Dieselverbruik
Een parameter die binnen ODTH zeer goed wordt opgevolgd, is het gemiddelde dieselverbruik van de
chauffeurs. Dit is een zeer belangrijke indicator, waarvan de resultaten maandelijks met de
desbetreffende medewerkers worden besproken. Om tot deze resultaten te komen werd er
geïnvesteerd in de nieuwste motoren (Euro 5 en Euro 6) en in opleidingen rond defensief rijden.

Dieselverbruik liter/km
Dieselverbruik chauffeurs

40

37,04

36,15

35

33,51

33,25

2014

2015

30
25
20
15
10
5
0
2012

2013

Jaartal

Gasverbruik
Het gasverbruik kende de afgelopen jaren enkele schommelingen. De producten van onze klanten
worden in optimale klimatologische omstandigheden opgeslagen, waardoor de
weersomstandigheden een zeer grote invloed hebben op dit verbruik. Tot en met 2014 werd er
gerapporteerd over de sites te Rumst en Willebroek, vanaf 2015 werd er een extra site in de cijfers
opgenomen: de nieuw aangekochte site te Mechelen-Noord. Ook was er een uitbreiding met nieuwe
magazijnruimte in Willebroek DC. Dit zorgde beide voor een stijging in 2015 van het aardgasverbruik.
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Voor de nieuwe magazijnen die gebouwd worden wordt er steeds voorzien in een uitgebreide
isolatie, waardoor deze magazijnen ‘bijna energie neutraal’ zijn. Dit wil zeggen dat er heel weinig
energie nodig voor de verwarming of koeling. De energie die wel nodig is, zal bij voorkeur uit groene
energiebronnen (zonnepanelen) worden gehaald.

Totaal aardgasverbruik (MWH)
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Elektriciteitsverbruik
Het elektriciteitsverbruik van netstroom kende een stijgende trend de laatste 4 jaar. Dit heeft te maken
met enerzijds een verhoogde activiteit in Willebroek DC (met de aanbouw van nieuwe magazijnruimte)
en anderzijds met de toevoeging van de site te Mechelen-Noord aan de cijfers in 2015.
ODTH heeft in 2011 ook geïnvesteerd in zonnepanelen, waardoor er op jaarlijkse basis zo’n 2000 MWH
aan groene energie wordt opgewekt. Een gedeelte daarvan wordt zelf verbruikt, het grootste gedeelte
wordt verkocht. Ook in dit segment blijft het verbruik redelijk stabiel.
Ondanks de groei die ODTH kent, is het de verwachting dat het elektriciteitsverbruik onder controle
kan gehouden worden door in te zetten op relightning en het terugdringen van sluimerverbruik.

Totaal elektriciteitsverbruik
(MWH)

Elektriciteitsverbruik net
3000
2500

2406

2438,6

2012

2013

2498,5

2653

2000
1500
1000
500
0
2014

2015

Jaartal

16

Duurzaamheidsverslag 2015

Verbruik + verkoop (MWH)
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Project LED
In de recente magazijnen (gebouwd in 2015), en in de toekomstig te bouwen magazijnen wordt steeds voorzien in
de nieuwste verlichting. ODTH heeft aan de hand van testlijnen een studie laten uitvoeren om tot een optimale
lichtverdeling tussen de rekken te komen. ODTH kan zo de verlichting optimaliseren met de nieuwste LEDtechnieken, waardoor het verbruik ook zal dalen.
Deze verlichting zal in een volgende fase (startend 2016) ook worden toegepast in de andere magazijnen, waar op
dit moment nog oudere verlichting wordt gebruikt.
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Waterverbruik
Het waterverbruik kende een dalende trend in de periode 2012-2015. Zoals in de grafiek te zien
worden er bij ODTH 2 soorten water verbruikt: stadswater en regenwater. We trachten zo zuinig
mogelijk om te springen met stadswater door de laagwaardige toepassingen zoals toiletspoeling,
poesten e.d. met regenwater te voorzien.

Verbruik in m³
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Regenwaterverbruik

Project ‘waterbesparing’
In 2011 werd een systeem voor de recuperatie van regenwater geïnstalleerd in de
site te Rumst. Zoals te zien op de grafiek neemt het gedeelte regenwater een
mooi aandeel in ten opzichte van het totale waterverbruik. Er is ook een
dalende trend zichtbaar doordat er nog andere initiatieven zijn genomen:




Detectiesysteem urinoirs
Begrenzing op kraan bij wasbakken
Sensibilisering medewerkers
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Hergebruik materialen
ODTH tracht ook in te zetten op verschillende projecten rond het hergebruik van materialen. De
werknemers worden gesensibiliseerd om mee te werken aan deze initiatieven. Het laatste jaar waren
er zo 3 acties:

1.CO CORK

Dit is een initiatief van IV-ENT. Het idee is om kurken in te zamelen en vervolgens te verwerken
binnen projecten uit de sociale economie. Co-Cork brengt ze naar het kurkatelier van vzw De Vlaspit,
waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden tewerkgesteld, of Huize
Monnikenheide die mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding biedt.

De uitgesorteerde kurk wordt vermalen en verpulverd tot granulaten die voor verschillende
producten kunnen worden gebruikt. De kurkkorrels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en
worden vandaag onder de naam Recycork reeds vermarkt als ecologisch alternatief voor
isolatiemateriaal gebruikt om spouwmuren op te vullen.

Via ODTH werden er zo al heel wat dozen met kurken ingezameld. De werknemers nemen deze van
thuis mee en spreken ook buren en collega’s aan om mee in te zamelen. Het engagement in dit soort
acties is zeer groot.
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2.A DOP FOR A DOG

Dit is een initiatief van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw. Sedert 1990 leiden zij
geleidehonden op om ze daarna kosteloos ter beschikking te stellen aan personen die blind of
slechtziend zijn. ODTH is een van de bedrijven die dopjes van flessen inzamelen (via verzamelpunten
op de verschillende sites): de werknemers nemen ook dopjes mee van thuis of van buren/ vrienden.
Deze worden dan verzameld en gebracht naar de ophaalpunten van de actie.
Het is een speelse manier om een goed doel te helpen. Door te recycleren komt er niets in het milieu
terecht, maar ontstaan er nieuwe producten. Voor elke kilogram dopjes die ingezameld wordt, krijgt
het centrum zo’n 0,22 euro. Dankzij de solidariteit van velen heeft de dopjesactie dit jaar zo’n 35.300
kilogram dopjes opgeleverd.

3.PROLOGISTICS BEURS

ODTH staat sinds enkele jaren op de Prologistics beurs in Antwerp Expo. Dit is een beurs gericht op
logistieke professionals, waarbij elk bedrijf een plaats krijgt toegewezen waar ze een stand kunnen
neerzetten om hun producten en diensten te promoten. De verantwoordelijke voor de bouw van
deze stand heeft deze stand gebouwd met gerecycleerde materialen, ingezameld bij het personeel
van ODTH. De toog en kasten waren zo gebouwd uit oude pallets, ladders. Ook werden de nieuwe
magazijnen te Willebroek in de verf gezet met de bouw van een maquette, volledig uit gerecycleerde
materialen vervaardigd.
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Project in de kijker
ECOkoeriers maken pakjes leveren duurzamer (gepubliceerd op 19 juni 2015 op ww.gva.be)
In Mechelen zijn woensdag de ECOkoeriers gestart. Deze fietskoeriers promoten de stadsdistributie op een
duurzame manier, doordat ze de mobiliteit ontlasten en het milieu sparen. Duurzame stadsdistributie werd
onderzocht door het KRACHT-project van de vzw ConnAct, dat resulteerde in de oprichting van een cityHUB bij het
logistiek bedrijf ODTH.
ODTH maakte deel uit van een van de onderzochte ketens en heeft na deelname aan de KRACHT-sessies (Keten
Redesign: Activeren en Cocreëren door Herontwerp van Toeleverketens) een samenwerkingsverband opgezet met
Mechelen en BubblePost om samen een duurzame stadsdistributie te voorzien in Mechelen. De cityHUB bij ODTH
moet een centraal distributiepunt worden vanwaaruit fietskoeriers de producten kunnen leveren. Hiermee wordt
een ecologisch alternatief aangeboden voor gemotoriseerde leveringen, binnen een economisch rendabel model.

Foto: rr
“ECOkoeriers is een eerste concreet project dat ontstond door KRACHT”, vertelt Veerle De Wael van ConnAct. “De
uiteindelijke ambitie van KRACHT was een verbetering van de kwaliteit van het productieproces en van jobs. Door
bedrijven samen te brengen en samen innovatieve oplossingen voor een bestaand probleem te zoeken, zijn
nieuwe samenwerkingen ontstaan.”
De ECOkoeriers starten een pilootproject op waarbij ze tijdens de zaterdagse markt in Mechelen mensen
voorstellen om hun pakjes tijdelijk te bewaren, zodat ze er zelf niet mee moeten rondzeulen. Daardoor hebben ze
hun handen vrij om meerdere aankopen te doen.
Het KRACHT-project werd in 2012 opgericht door toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters, vandaag
federaal minister van Werk. “Ik heb in die jaren dat we het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) ingang hielpen te vinden
bijzonder veel mooie, inspirerende en vernieuwende projecten gezien”, zegt Peeters. “Maar dit project sprong er
toch uit, omdat de meeste andere projecten focusten op processen en technieken, terwijl KRACHT focuste op
mensen.” (Via: BELGA)
Bron: www.gva.be
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Mens
Onze medewerkers
De directie onderkent dat het personeel de belangrijkste factor is voor het bereiken van de gestelde
doelen. Het beleid is er daarom op gericht dat alle functies binnen de organisatie worden bezet door
ervaren en vakbekwame medewerkers. Door voorlichting, training en opleiding wordt gezorgd dat
de kennis en motivatie van het personeel op een hoog peil blijven gehandhaafd.
Van alle medewerkers van ODTH wordt verwacht dat zij het beleid begrijpen, aanvaarden,
ondersteunen en naleven en daarbij blijk geven van hun betrokkenheid bij de organisatie van kwaliteit,
veiligheid, zorg voor het milieu en beveiliging en tevens stimulerend handelen omtrent respect,
diversiteit, een open geest en een transparante cultuur gebaseerd op vertrouwen.

Evolutie totaal personeelsbestand
250

223,4 228,1
198,4 202,5

Aantal WN

200
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Jaartal
Gemiddeld personeelsbestand VTE (over boekjaar)

Totaal aantal medewerkers

Het totale personeelsbestand kende een grillig verloop over de rapportageperiode, doordat er een
herstructurering plaatsvond. Een van de gevolgen hiervan was dat een gedeelte van de activiteiten
uitbesteed werden aan in-house maatwerkbedrijven (hiervan meer uitleg in de case).
ODTH wil zich profileren als een werkgever die mensen met de moeilijkheden dezelfde kans willen
geven als iedereen. Daarom wordt er vanuit stages mensen de kans gegeven om door te groeien tot
volwaardige medewerkers van het bedrijf.
Dit gebeurt onder meer via stages vanuit de VDAB (IBO, GIBO) als vanuit maatwerkbedrijven.
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Project “maatwerkbedrijven”

Antwerpen in plaats van Oost-Europa
Stel: je bent een multinational die tandenborstels en ander kleingoed via Europa verscheept naar Afrika. Onderweg
zoek je een partner om die goederen goedkoop maar correct te labelen en te (her)verpakken. Hoe groot is de kans
dat je in Willebroek terechtkomt?
Paul Liekens: “Niet groot, natuurlijk. Als logistieke partner strijden wij elke dag tegen bedrijven uit Oost-Europa waar
de loonkost zo veel lager ligt dat ze opweegt tegen de kosten en het tijdverlies van een boottochtje heen en weer.
Als we deze opdracht wilden binnenhalen, moesten we creatief denken. Onze eigen sterkte is een bijzonder grote
ervaring in overslag. We liggen ook uitstekend aan het water in Willebroek en we hebben de perfecte faciliteiten en
processen voor dergelijke projecten. Alleen zijn we te duur. En we hebben ook geen personeel in dienst dat geschikt
is voor de specifieke taken als manueel etiketteren of goederen herverdelen in pakjes.”
Olivier Janssens: “ODTH klopte dus bij ons aan. Want wij hebben wél mensen die goed zijn in minutieuze en
repetitieve taken. Bovendien bevinden we ons niet in het klassieke arbeidscircuit wat de prijs doet dalen. Zo konden
we dat project samen naar hier halen: dankzij de combinatie van hoge kwaliteit en lagere total cost of ownership.”

50 medewerkers ‘op enclave’
Paul Liekens: “Het project loopt nu ruim anderhalf jaar en is erg succesvol. In die mate zelfs dat onze klant het
geplande overslagvolume intussen bijna verdubbeld heeft. Onze samenwerking zit trouwens al van bij de opstart
erg goed: AROP heeft altijd met ons meegedacht over het opzetten van de juiste processen en het inschakelen van
23

Duurzaamheidsverslag 2015
de juiste mensen. Een goed voorbeeld: het werk moet echt in onze magazijnen gebeuren om tijd en kosten te
besparen. Maar de AROP-medewerkers geraken hier niet zomaar op eigen kracht. Daarom legt AROP zelf busjes in
om de teams naar hier te brengen.
Olivier Janssens : “Werken bij de klant heet in ons jargon ‘op enclave’. Dat vraagt natuurlijk enige flexibiliteit, maar
dat zit ingebakken in onze organisatie. Zo varieert ons team bij ODTH tussen de dertig en de zestig mensen,
afhankelijk van de noodzaak. Daar hebben wij ons op ingesteld: medewerkers die even niet aan de slag kunnen bij
de klant, werken in onze eigen ateliers aan kersenpitkussens die we als een eigen product op de markt brengen.”

Maatwerk
Olivier Janssens: “De term beschutte werkplaats ruimt straks plaats voor ‘maatwerkbedrijf’. Véél beter natuurlijk,
want dat is wat we écht zijn: een bedrijf dat mensen werk geeft op maat van hun capaciteiten. Daar gaan we
trouwens erg ver in. Zo krijgt iedereen hier een gedetailleerd profiel van sterke en zwakke punten, opgemaakt
volgens het Duitse MELBA-systeem. Dat laat ons toe om precies de juiste mensen te selecteren voor elke opdracht.
Zo ziet niet iedereen werken op enclave zitten, terwijl dat voor anderen net cruciaal is om goed te blijven presteren.
Wij luisteren echt naar die bekommernissen en bieden dan aangepast werk aan.”
Paul Liekens: “Maatwerk past trouwens ook in de relatie met de klant. AROP levert een dienst die precies past bij
onze behoeftes. Het team dat bij ons aan de slag is, werkt bovendien volgens de LEAN-principes en zet erg hoog in
op kwaliteitsbeheer. Zo waken de monitoren permanent over het hele proces en sturen zij hun teams perfect aan.
Het resultaat is een erg gedisciplineerde en snelle equipe. Die bovendien foutloos werk aflevert!”

Sociale ambitie
Olivier Janssens “Natuurlijk hebben wij als beschutte werkplaats een sociale en maatschappelijke ambitie. Die
hebben al onze klanten trouwens ook – anders komen ze niet bij ons terecht. Jos De Wael, de eigenaar van ODTH,
heeft écht oog voor de moeilijkheden van onze mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Maar voor beide partijen is
de economische meerwaarde toch altijd de doorslaggevende factor. Wij willen immers geselecteerd worden
omdat we een service bieden die niemand anders kan leveren – en dat is finaal toch wat onze klanten zoeken.”

24

Duurzaamheidsverslag 2015

Van stagiaire naar operator

ODTH werft de beste stagiaires aan
Sandja Efami (32 j.) is operator bij ODTH, een logistiek bedrijf. Via Levanto deed hij een jaar stage in het bedrijf
gespecialiseerd in handelen en opslaan van goederen langs autowegen, spoorwegen en waterwegen. Nadien kon
hij er meteen aan de slag. Vandaag is hij de beste magazijnier van zijn team.
Moeizame zoektocht naar werk
Sandja: “Ik had enorm veel moeite met werk vinden. Ik woon al zeven jaar in België, ik heb Nederlandse les
gevolgd, ben langs de VDAB gegaan, … Het hielp allemaal niet. Alles was een probleem: mijn Nederlands was niet
voldoende of ik had meer ervaring nodig. Sommigen dachten dat ik wilde profiteren, maar ik wilde gewoon
werken. Levanto geloofde in mij en heeft me de kansen gegeven die ik nodig had. Niemand wilde me helpen,
Levanto wel. Zonder hen had ik hier nu niet gestaan. Ik ben een voorbeeld voor Levanto, ik doe het erg goed bij
ODTH en daar ben ik trots op.”
Opleiding logistiek
“Bij de opleiding logistiek van Levanto start je meteen met een stage. Ik kon bij ODTH beginnen. Mijn werkgever
Paul en chef Debby waren heel enthousiast”, vertelt Sandja. “Ze wilden mij absoluut bij de ploeg hebben. Ik wil
hard werken en ik doe het werk ook graag. Toen ik hoorde dat ik een vast contract bij ODTH kreeg, was mijn geluk
compleet.” Ook Paul Van Den Eynden, Flex Team Operations Team Leader bij ODTH, is heel blij met Sandja op de
werkvloer. “Sandja deed via Levanto stage bij mij. Hij was het type persoon met wie ik verder wilde. Als we zo’n
mensen tegenkomen, bieden we ze – als dat mogelijk is – een job aan.”
Extra werkkrachten
ODTH werkt al enkele jaren samen met Levanto. “Wij geven dagelijks door hoeveel mensen we nodig hebben en
zij zorgen ervoor dat die op tijd bij ons op de werkvloer staan. Levanto werkt nu zelfs met een eigen instructeur die
interne problemen bij de stagiaires meteen kan oplossen. Op die manier kan ik me volop focussen op wat er
binnen ODTH zelf gebeurt.”
Win-win
Tot nu toe verloopt alles heel goed. “De samenwerking tussen Levanto en ODTH is voor beide partijen heel
gunstig. Levanto kan mensen een stage aanbieden, ze werkervaring geven en eventueel een job bezorgen. Voor
ons is het handig omdat we elke dag extra volk hebben waar we op kunnen rekenen. Daarnaast kom je dan af en
toe iemand tegen met veel potentieel. Die persoon kan ons team dan ook permanent versterken. Sandja is zo
iemand, hij is nu de beste magazijnier van mijn ploeg. Er zijn mensen die al langer bij ODTH werken dan hij, maar
toch is Sandja beter. Zo zie je maar.
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Leeftijdspiramide
Zoals in de leeftijdspiramide te zien is er een vrij gelijke verdeling van de werknemers wat betreft
leeftijd. De meeste mensen van 45 jaar of ouder werken al lange tijd voor ODTH en hebben aldus een
enorme ervaring opgebouwd in alle aspecten van de logistieke dienstverlening. Uiteraard wordt er
ook ingezet op jonge werknemers, dewelke via opleidingen en kennisoverdracht van de ervaren
krachten zich kunnen ontwikkelen.

Leeftijdspiramide
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Project “CAO 104”
De grootste sterkte en belangrijkste succesfactor voor ODTH is de bekwaamheid en ervaring van de werknemers.
De filosofie van ODTH is om te werken met vaste werknemers, zodat we zeker zijn dat de kwaliteit van de
dienstverlening steeds gegarandeerd wordt. In dat opzicht is ODTH ook een werkgroep gestart rond CAO 104 (de
CAO rond werkgelegenheidsplannen voor ‘oudere’ werknemers). Hierbij wordt er gewerkt rond 3 thema’s:
Gezondheid en welzijn van de werknemer: ergonomie, gezondheid op het werk
Ontwikkeling van de vaardigheden van ervaren personeel
Overdracht van kennis naar het jongere personeel
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Code of conduct
Van elke werknemer worden bepaalde zaken verwacht. Deze staan beschreven in onze ‘code of
conduct’. Dit is een one-pager waarin de belangrijkste gedragsregels vermeld staan:


Wij zorgen ervoor dat alle producten en diensten die ODTH levert minimaal aan de
verwachting van de klant voldoen.



Wij handelen op een duurzame manier. Wij handelen met respect voor de mens en het
milieu.



Wij leven de wet-en regelgeving na. Bij alle acties en besluiten moeten de toepasbare
wetgeving en overige externe en interne procedures strikt worden nageleefd.



Wij hebben respect voor ieder individu en tolereren geen enkele vorm van discriminatie.



Wij gaan vertrouwelijk om met bedrijfsinformatie.



Wij gaan als een goede huisvader om met bedrijfseigendommen: in geval van
beschadigingen/defecten melden we dit meteen.

Elke afzonderlijke medewerker staat zelf in voor de naleving en het in de praktijk brengen van de
bepalingen van de gedragsregels. De leidinggevenden (hiërarchische lijn) geven het goede voorbeeld
en houden toezicht op de naleving door de werknemers. Medewerkers dienen deze Gedragscode te
interpreteren met gezond verstand en dienen te overwegen op een bepaalde handeling tot kritiek zou
kunnen leiden op basis van redelijk ethische en morele maatstaven. Elke medewerker dient voor
vragen of bij onduidelijkheid in verband met de gedragsregels zijn direct leidinggevende te benaderen
voor advies en ondersteuning.
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Indicatoren tabellen
Sociale indicatoren

2012

2013

2014

2015

Gemiddeld personeelsbestand VTE (over boekjaar)

223,4

198,4

166,5

189,2

Waarvan voltijds

216,4

191,1

156,8

178,8

Waarvan deeltijds

11,7

11,4

14,1

15,5

Totaal aantal medewerkers

228,1

202,5

170,9

194,3

213,7

172,2

179,6

187

Waarvan voltijds

207

164

168

177

Waarvan deeltijds

11

12

17

15

Totaal aantal medewerkers

218

176

185

192

7,8

4

7,4

3,1

Arbeiders

165,4

126,8

135,8

140,3

Bedienden

46,3

43,4

42,8

43,7

Andere

2

2

1

3

Mannen

172,8

136,4

142,4

156,7

Vrouwen

40,9

35,8

37,2

30,3

Aantal werknemers VTE (einde boekjaar)

Uitzendkrachten (gemiddeld aantal over boekjaar)

Naar functie

Naar geslacht
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Sociale indicatoren

2012

2013

2014

2015

Percentage medewerkers dat onder een CAO valt

100%

100%

100%

100%

Ziektedagen in aantal

2490

Percentage ziekteverzuim

6,07%

Rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartelpraktijken

0

0

0

0

Milieu indicatoren (sites ISO14001)

2012

2013

2014

2015

Totaal stookolieverbruik (Liter)

255.817

233.444

142.405

184.744

Verwarming

239.664

222.363

123.756

155.403

Andere (sprinkler, shuttle, noodgeneratoren)

16.153

11.081

18.649

29.341

Dieselverbruik liter/km

37,04

36,15

33,51

33,25

Totaal aardgasverbruik (MWH)

516,1

718,7

296,7

819,8*

Totaal elektriciteitsverbruik (MWH)

2406

2438,6

2498,5

2653*

Stadswaterverbruik

3143

3105

3125

3014*

Regenwaterverbruik

939

934

1009

880

*Opname nieuwe site Mechelen-Noord
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1972

1965

1999

2113

Zonne-elektriciteit verbruikt

667

634

669

704

Zonne-elektriciteit verkocht

1305

1331

1330

1409

Boetes/sancties owv niet-naleven milieuwet-en regelgeving

0

0

0

0

Financiële indicatoren

2012

2013

2014

2015

Totale bedrijfsinkomsten

23.983.917

22.082.629

19.854.496

20.952.855

Omzet

22.896.177

21.183.620

19.209.528

20.332.644

Andere bedrijfsopbrengsten

1.087.740

899.009

665.726

620.211

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

10.120.437

9.670.646

8.337.795

9.475.136

Winstcijfer (na belasting)

372.362

1.496.094

1.580.817

-400.462

Eigen vermogen

12.632.131

14.031.558

15.532.142

15.332.000

Zonne-elektriciteit zelf opgewekt (Rumst, WBR, Mechelen-Zuid)
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Samenvattende tabel GRI
GRI G4 Inhoudsopgave
STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel
1. Strategie en Analyse
Omschrijving
1.1
Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van
duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar
strategie.
1.2
2. Organisatieprofiel
Omschrijving
2.1
Naam van de organisatie
2.2
Voornaamste merken, producten en/of diensten
2.3
Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van
divisies, werkmaatschappijen, dochterondernemingen en
samenwerkingsverbanden.
2.4
Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie
2.5
Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen
van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met
specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in
het verslag aan de orde komen
2.6
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm
2.7
2.8
2.9

2.10

Rapporteringsniveau
Gedeeltelijk

Reden

Toelichting

Referentie
“Over dit verslag”

Rapporteringsniveau
Volledig
Volledig
Volledig

Reden

Toelichting

Referentie
“Over ODTH”
“Over ODTH”
“Structuur van
ODTH”

Volledig
Volledig

“Colofon”
“Structuur van
ODTH”

Volledig

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden
bediend en soorten klanten/begunstigden)
Omvang van de verslaggevende organisatie.

Gedeeltelijk

“Structuur van
ODTH”
“Over ODTH”

Gedeeltelijk

“Over ODTH”

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat
betreft omvang, structuur of eigendom: wijziging in locatie
of in bedrijfsactiviteiten, uitbreiding accommodatie,
veranderingen in aandelenkapitaal,..
Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden
toegekend

Volledig

Niet

“Over dit verslag”

Niet van toepassing
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3. Verslagparameters
Omschrijving
3.1
Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking
heeft
3.2
Datum van het meest recente verslag
3.3
Verslaggevingscyclus
3.4
Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud
ervan
3.5
Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag:
bepalen van relevantie, prioritering van de onderwerpen
binnen het rapport, vaststellen welke belanghebbenden het
verslag naar verwachting zullen gebruiken.
3.6
Afbakening van het verslag (bv. Landen/divisies)
3.7
Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de
reikwijdte of afbakening van het verslag.
3.8
Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden,
uitbestede activiteiten.
3.9
3.10
Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van
eerder verstrekte informatie.
3.11
Significante veranderingen ten opzichte van vorige
verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of
meetmethoden.
3.12
Tabel waarin staat waar in het verslag de
standaardonderdelen van de informatievoorzieningen te
vinden zijn.
4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
Omschrijving
4.1
De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van
commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam en
verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het
bepalen van de strategie of het overzicht van de organisatie.
4.2
Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam
eveneens een leidinggevende functie heeft.

Rapporteringsniveau
Volledig

Reden

Niet
Volledig
Volledig

Niet van toepassing

Toelichting

Referentie
“Over dit verslag”

“Over dit verslag”
“Colofon”

Volledig

“Over dit verslag”

Volledig
Volledig

“Over dit verslag”
“Over dit verslag”

Volledig

“Over dit verslag”

Niet

Niet van toepassing

Niet

Niet van toepassing

Volledig

Rapporteringsniveau
Volledig

Volledig

“Inhoud”

Reden

Toelichting

Referentie
“Structuur van
ODTH”

“Structuur van
ODTH”

4.3

Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur:
vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende
leden van het hoogste bestuurslichaam.
4.4
Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de
gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of
medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste
bestuurslichaam.
4.14
Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft
betrokken
4.15
Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden
die moeten worden betrokken.
4.5-4.13, 4.16, 4.17
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“Structuur van
ODTH”

Volledig

Niet

Niet van toepassing

Niet

Niet van toepassing
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