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ABC Olie en MVO in 2018 
 
Het jaar 2018 was voor ABC Olie in veel opzichten succesvol, binnen alle bedrijfsonderdelen werd goed 
gepresteerd. Maar uiteraard zijn er ook uitdagingen. De volumes op de tankstations staan behoorlijk 
onder druk. Met name voor tankstation Goirke Kanaaldijk was 2018 slecht, beïnvloed door de weg 
openbreking van Ringbaan-Noord. In de groothandel van brandstoffen is een steeds groter wordende  
prijstransparantie. Het is erg moeilijk hier toegevoegde waarde te bieden en aan te tonen. Volumes zijn 
stabiel. De handel in smeermiddelen is ook stabiel t.o.v. 2017 maar ook hier staan de marges verder 
onder druk. Dienstverlening in smeertechniek is groeiende. Smeertechniek is aangemerkt als groei-
onderdeel voor 2019. 
 
Onder invloed van trends in de energie- en brandstoffenmarkt wordt door het management steeds meer 
de urgentie gevoeld om door te ontwikkelen, te kijken naar nieuwe producten en nieuwe 
verdienmodellen. Dit staat hoog op de agenda en wordt concreet ingevuld. 
 
Nadat de nieuwe bedrijfshuisvesting in oktober 2017 is betrokken, was 2018 het eerste volledige jaar in 
de nieuwbouw. Het nieuwe pand wordt door eigen medewerkers en relaties zeer positief ontvangen. 
Het is een comfortabel gebouw met een prettige sfeer. Er zijn helaas nog wel uitdagingen met de 
klimaatinstallatie die niet optimaal werkt. Ten tijde van deze verslaglegging wordt hier extern advies 
over ingewonnen. Met het eerste volledige jaar zijn nu ook de eerste energie verbruikscijfers in beeld. 
Deze zijn positief te noemen en vormen een goed startpunt om nieuwe doelen te bepalen. 
 
 

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. 

 
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. 
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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 
2018 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: 

 
1. Huisvesting Goirke Kanaaldijk energieverbruik 

Hoewel niet kan worden gezegd dat de nieuwe bedrijfshuisvesting direct energieneutraal is zijn 
de verbruikscijfers na het eerste volledige jaar zeer hoopgevend. Daarbij  behoort het verbruik 
van huisbrandolie definitief tot het verleden en maakt ABC een flinke sprong op de 
milieubarometer. 
 

2. Ongevallenstatistiek 
In 2018 zijn er geen ongevallen geweest met verzuim tot gevolg. 
 

3. Marketing 
Mede door inzet van een stagiair is ruimte gecreëerd om marketing bij ABC Olie naar een hoger 
niveau te tillen. Ook is de samenwerking met Shell hierin geïntensiveerd. Meer interactie zorgt 
voor betere resultaten. 
 

4. Medewerkershandboek 
In 2018 is het medewerkershandboek ontwikkeld en gereed gemaakt. Dit is een allesomvattend 
digitaal boekwerk waarin de huisregels, normen en afspraken staan beschreven die we als 
bedrijf met elkaar maken om prettig (samen) te kunnen werken. Het medewerkershandboek 
wordt in februari 2019 geïntroduceerd bij de medewerkers. 
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5. 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 2018 verschillende initiatieven ondernomen: GTL 
gebruik in brandstofvervoer, goederenvervoer en personenvervoer (naar 100%). Aanzienlijk 
minder papierverbruik door minder prints t.b.v. procesverslagen, inkoop van voorgedrukte 
 ‘stationery’ wordt beperkt tot enveloppen, gebruik TomTom Works voor efficiënter rijden, 
chauffeursopleiding t.b.v. code 95, ook om ‘het nieuwe rijden’ te bevorderen. Daarnaast is in het 
energieverbruik van de gebouwen een grote stap gemaakt door de nieuwe huisvesting. 
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CO2 grafiek 
 
Onderstaande cirkelgrafiek toont de verdeling van de totale Co2-uitstoot (278 ton in 2018) over de 
verschillende thema’s. Hoe groter de taartpunt, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale Co2-uitstoot 
van ABC Olie. 
 

                
 
 
 
 
Conclusie 
 
2018 is een jaar geweest waarin op het gebied van MVO weer veel is gebeurd en flinke stappen zijn 
gezet. Er zijn projecten gestart op het gebied van: nieuwe ABC tankpas, nieuwe website, 
productontwikkeling, trainingen, vernieuwing bedrijfsautomatisering die allemaal in 2019 een einde 
zullen krijgen. 
 
Er heeft veel stakeholderinteractie plaatsgevonden en er is een MVO beleid dat geheel in lijn is met het 
ABC beleid. Ondertussen zijn er ook weer behoorlijk wat doelstellingen behaald. 
 
Dit jaarverslag is opgesteld door Arjan Leijtens, operationeel manager 
Beoordeeld en goedgekeurd door de directeur: 
 
G.J. van Ierland  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


