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2017 een veelbewogen jaar voor ABC Olie
Voor ABC Olie is 2017 een veelbewogen jaar geweest. Op de vertrouwde bedrijfslocatie aan de Goirke
Kanaaldijk 28 is een schitterend nieuw bedrijfspand verrezen waarin we medio oktober onze intrek
hebben genomen. Om dit te kunnen realiseren hebben activiteiten van ABC Olie het grootste deel van
het jaar niet op de eigen locatie plaatsgevonden maar in een tijdelijk gehuurd kantoor en magazijn,
allebei op een andere locatie. Het is een soort ‘tussenjaar’ geworden met alle uitdagingen van dien.
Er zijn extra inspanningen gevraagd van alle medewerkers om de bouwperiode op een goede manier te
overbruggen. Bedrijfsonderdelen verspreid over meerdere locaties bleek niet ideaal, met name als het
gaat om communicatie en logistiek. Maar ook een ruimte om samen te lunchen en overleggen werd
gemist.
Het nieuwe bedrijfspand is voor, maar ook door alle medewerkers tot stand gekomen. Bij de realisatie
hebben we goed geluisterd naar alle ideeën en veel hiervan zijn ook geïmplementeerd. Wij zijn er van
overtuigd dat we voor alle medewerkers een fijne, comfortabele werkomgeving hebben gecreëerd
waarmee we helemaal klaar zijn voor de toekomst.

Nieuwe bedrijfshuisvesting een enorme verbetering
Toen ABC olie enkele jaren geleden nieuwbouwplannen maakte voor haar bedrijfshuisvesting stond 1
ding voorop: het moest een duurzaam gebouw worden, liefst geheel zelfvoorzienend! Als bedrijf zijn wij
actief in de wereld van oude én nieuwe brandstoffen en smeermiddelen. Wij adviseren bedrijven in hun
behoefte om energie-efficiënter en dus met lagere kosten te werken. Om deze filosofie goed te kunnen
uitdragen voelden wij zeer sterk dat we zelf het goede voorbeeld moesten geven! En we zijn tenslotte
niet voor niets gecertificeerd op trede 3 van de MVO prestatieladder.
En.. een duurzaam gebouw is het geworden, zonder gasaansluiting! Een warmtepomp die energie
onttrekt aan de buitenlucht zorgt voor warm water en verwarming. De verwarming bestaat uit een
laagwaardige vloerverwarming en een VRF-systeem dat in de zomer ook voor koelte kan zorgen. Door
de hoge isolatiewaarden blijft de temperatuur in het gebouw vrijwel constant. 160 zonnepanelen zorgen
voor de elektriciteit die gebruikt wordt door de warmtepomp én voorzien in de overige stroombehoefte.
De automatische (led)-verlichting brandt alleen wanneer dit nodig is. Verder is er een hemelwaterinfiltratiesysteem aangelegd dat een groot deel van het regenwater rechtstreeks terug de aarde in laat
lopen zodat het niet onnodig via het riool wordt weggevoerd.
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Een paar highlights:
•
•
•
•
•
•
•

Zelf energie opwekken met warmtepomp en 160 zonnepanelen.
Zeer hoge isolatiewaarden zorgen voor een vrijwel constante temperatuur in het gebouw.
Een hemelwater-infiltratiesysteem laat het regenwater rechtstreeks terug de aarde in vloeien.
Gebruik van duurzame bouwmaterialen zoals 100% FSC gekeurd hout.
Automatische LED verlichting zorgt alleen voor licht op plaatsen waar dit nodig is.
Toiletinrichtingen met minimaal waterverbruik.
Zit-sta bureaus op alle kantoorwerkplekken.

Het MVO beleid van ABC Olie
Met de 7 kernthema’s van de MVO prestatieladder als basis zijn de beleidsuitgangspunten van ABC
Olie weergegeven en geactualiseerd:
1. Behoorlijk bestuur
ABC Olie zorgt ervoor dat in haar besluitvormingsprocessen de principes van de MVO
prestatieladder worden gehanteerd. Belangrijke elementen hierin zijn het voldoen aan wet- en
regelgeving, het bevorderen van ethisch gedrag, correcte communicatie met de stakeholders en
het vergroten van de transparantie. Door ABC Olie wordt verder prioriteit gesteld in een zeer
hoge norm in ‘veilig werken’.
2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
De medewerkers worden door ABC Olie als het belangrijkste kapitaal beschouwd. De
ontwikkeling van medewerkers wordt bijzonder gestimuleerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
opleidingen en trainingen die wij hen aanbieden. Er wordt alles aan gedaan om de
medewerkers te betrekken bij (beleids-)beslissingen en hen een prettige en veilige werkplek te
bieden.
3. Mensenrechten
ABC Olie houdt rekening met mensenrechten in zijn algemeenheid en neemt
beleidsbeslissingen in dit licht. Dit verwacht zij ook van bedrijven en relaties binnen de
productieketen.
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4. Eerlijk zaken doen
De medewerkers van ABC Olie conformeren zich aan de door de branchevereniging NOVE
opgestelde gedragscode. Voorts past ABC Olie consequent de door NOVE opgestelde
leverings- en betalingsvoorwaarden toe op al haar verkooptransacties.
5. Consumentenaangelegenheden
Gezien het feit dat ABC Olie werkzaam is in een branche met soms gevaarlijke producten, is
het voor ons vanzelfsprekend dat wij er alles aan doen om de veiligheid voor onze klanten te
garanderen. Dit doen we o.a. door hen grondig te informeren over alle risico’s omtrent
producten, en de veiligheid rond de distributie van de producten meer dan serieus te nemen.
Onze VCA* en Shell QHSSE certificering bewijzen dit. Op onze tankstations trachten wij een
optimaal veiligheidsgevoel te creëren.
6. Milieu, grondstoffen, energie en emissies
De activiteiten van ABC Olie beïnvloeden, evenals al het andere menselijke handelen, het
milieu. Zij voelt zich dan ook moreel verplicht de negatieve invloeden op het milieu tot een
minimum te beperken. Derhalve is milieuzorg een belangrijke zaak voor het management en
draagt elk personeelslid van ABC Olie een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in
zijn of haar directe invloedssfeer. ABC Olie streeft naar duurzaam energiegebruik (en
stimuleert dit ook bij klanten). Wij doen er alles aan om gebruik van bepaalde grondstoffen te
minimaliseren (papier, plastic) en voeren een gescheiden afval beleid.
7. Betrokkenheid bij de maatschappij
ABC Olie maakt bewust de keuze om met lokale en regionale leveranciers te werken waar
mogelijk. Wij zien de kracht van een sterk regionaal netwerk en doen er veel aan om dit te
bereiken.

Resultaten van het MVO beleid
De uitvoering van het MVO beleid op basis van de 33 indicatoren van de MVO Prestatieladder heeft in
2017 geleid tot een aantal mooie resultaten. Voor ons de bevestiging dat het managementsysteem ons
helpt bij het doorvoeren van verbeteringen, en niet alleen op MVO gebied. Een paar aansprekende
zaken:
Ongevallenstatistiek
De uitvoering van een uitgebreid veiligheidsbeleid heeft ertoe geleid dat er in 2017 geen ongevallen zijn
geweest met verzuim als gevolg. Hierbij wordt in de basis het VCA* systeem en Shell QHSSE beleid
gevolgd.
Afvalscheiding
Bij ABC Olie wordt al het afval gescheiden. De faciliteiten om dit te kunnen doen zijn na het realiseren
van de nieuwbouw direct in orde gebracht. Het beleid wordt op overtuigende wijze uitgevoerd door de
medewerkers.
Regionaal zaken doen
Bij het realiseren van de nieuwbouw is er bewust voor gekozen om zaken te doen met lokale en
regionale partners. Geen uitzonderingen.
Uitvoering opleidingsplan
Ook in 2017 zijn er bij ABC weer - volgens planning - diverse opleidingen op alle mogelijke vlakken
gevolgd: commercieel, technisch, veiligheid, product.
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GTL Fuel
ABC Olie geeft ook in 2017 weer het goede voorbeeld om met de middelen die nu voorhanden zijn,
direct iets te doen aan de uitstoot van fijnstof. Deze is direct van invloed op de gezondheid van ons
allen. Door het gebruik van GTL Fuel in onze dieselvoertuigen is de fijnstof uitstoot (roet) tot wel 40%
verminderd! Er wordt een actief verkoopbeleid gehanteerd voor GTL Fuel.

Milieubarometer
ABC Olie gebruikt de milieubarometer (www.milieubarometer.nl) van stichting Stimular om de
milieuprestaties te monitoren. Hiermee wordt ook de totale CO2-footprint in beeld gebracht (bijlage 1).
Om de milieuprestaties te verbeteren zijn in 2017 verschillende initiatieven ondernomen. De meeste
invloed op de duidelijke verbetering t.o.v. 2016 komt tot stand doordat de oude kantoorsituatie is
opgeheven. In de tijdelijke kantoorhuisvesting was gasverbruik, dat is opgenomen in de monitor. Vanaf
oktober 2018 is er voor de energiebehoefte alleen gebruik gemaakt van elektriciteit. Hier vindt ook
teruglevering plaats. Verder GTL gebruik in brandstofvervoer, goederenvervoer en personenvervoer
(naar 100%). Helaas is GTL Fuel door Stimular niet als brandstof opgenomen in de milieubarometer. De
aanzienlijke verbetering op fijnstof uitstoot komt hier dus niet in beeld. In onderstaande grafiek is de
milieubarometer 2017 weergegeven per fte, t.o.v. voorgaande jaren.
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Onderstaande cirkelgrafiek toont de verdeling van de totale Co2-uitstoot (289 ton in 2017) over de
verschillende thema’s. Hoe groter de taartpunt, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale Co2-uitstoot
van ABC Olie.
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Conclusie
Voor ABC Olie was 2017 een goed jaar. Buiten het goede bedrijfsresultaat zijn er mooie stappen gezet
richting de toekomst met de realisatie van onze nieuwe, duurzame huisvesting. Wij hebben er
vertrouwen in dat dit de basis gaat vormen voor nieuwe successen, met maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap als leidraad.
Dit jaarverslag is opgesteld door Arjan Leijtens, operationeel manager ABC Olie en beoordeeld en
goedgekeurd door de directeur:

Tilburg, 25 februari 2018

G.J. van Ierland
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