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Voorwoord

Duurzame ontwikkeling is voor BMA Ergonomics 
uiterst relevant. Niet alleen binnen de organisatie 
maar ook daarbuiten willen we hier een proactieve 
bijdrage aan leveren.

Daarom hebben we ons vorig jaar aangesloten 
bij De Normaalste Zaak. Een initiatief van 
MVO Nederland, Start Foundation en 
werkgeversvereniging AWVN. De Normaalste 
Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en 
grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ 
vinden dat iedereen de kans krijgt om naar 
vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. 
Daarnaast doen we mee aan het initiatief Green 
Deal Circulair Inkopen van MVO Nederland, 
NEVI, The Circle Economy en PIANOo. Samen 
met andere organisaties willen we circulair 
inkopen verankeren binnen de organisatie en ons 
inkoopbeleid verder verduurzamen. De voordelen 
van een circulaire economie worden namelijk 
steeds duidelijker. Zo toont recent onderzoek van 
TNO aan dat er ruim 50.000 banen kunnen worden 
gecreëerd en de milieu-impact sterk gereduceerd 
kan worden. 

Sluiten van de kringloop
Ook binnen de organisatie zitten we niet stil. Zo 
draait alles om het sluiten van de kringloop. Onze 
inspanningen zijn beloond met het Cradle-to-
Cradle certificaat voor het Axia® 2.0 Smart Seating 
System. Hét bewijs dat onze stoelen zijn gemaakt 
van schone materialen. Ook hebben we diverse 
circulaire producten ontwikkeld, zoals Axia® 
Revitalisatie, Axia®  Smart Use, Axia®  Second 
Life. Deze producten verlengen de levensduur,  

voorkomen verspilling van bruikbaar materiaal en 
verminderen de CO2-uitstoot. Ons doel? Dat BMA 
stoelen in 2020 twintig jaar meegaan in plaats van 
tien!

Vorig jaar hebben we het Axia®  2.0 Smart Seating 
System geïntroduceerd. En met succes. Het 
product is bekroond met drie awards: de Red 
Dot: Best of the Best award, de iF award en de 
FIRA Ergonomics Excellence award. Inmiddels 
hebben we 7.000 Axia®  2.0 stoelen geleverd. 

Europa
Onze producten worden in verschillende 
Europese landen verkocht. We zijn vooral de 
laatste twee jaar in België succesvol. Bij onze 
marktbenadering in België staat duurzaam 
personeelsbeleid bij onze klanten voorop. Met de 
Axia®  bureaustoelen garanderen wij een optimale 
biomechanica tijdens zittend werk. In Finland is 
de Axia® een van de duidelijke marktleiders. De 
Finse economie staat onder druk, maar dankzij de 
samenwerking met onze licentiepartner Martela 
is de verkoop van Axia®  Second Life stoelen via 
outlet stores succesvol.
In Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland 
is BMA een niche speler met ergonomische 
oplossingen. Ook in deze landen wordt de roep 
om duurzame oplossingen groter. We spelen 
verder hierop in door gebruik te maken van onze 
beschikbare concepten.

Uitdagingen
De afgelopen jaren is de druk op onze bedrijfstak 
hoog geweest. Marges staan onder druk en de 

concurrentie is groot. Kostenbeheersing is dan 
ook van groot belang. Tegelijktertijd zijn we blijven 
innoveren in nieuwe producten. Gelukkig staat de 
economie er gunstiger voor dan twee jaar geleden 
en kijken we volop vooruit.

Op de korte termijn hebben we de volgende doelen 
gesteld: focus op kwaliteit van het assortiment, 
doorontwikkeling van de Axia® Smart Chair, 
versterken van onze marketingactiviteiten bij de 
eindklant (van push naar pull) en doorontwikkeling 
van de export in Noordwest-Europa. Ons doel 
voor de middellange termijn is het versterken van 
onze relatie met het dealernetwerk in Nederland 
en Duitsland, het investeren in kennis, en het 
vermarkten van bovengenoemde circulaire 
producten en diensten.

Sterke positionering
Voor de lange termijn staat het versterken van 
onze positionering centraal: BMA als specialist 
in gezond zitten. We willen een betrouwbare, 
transparante en specialistische partner voor 
onze klanten en leveranciers zijn. We vinden het 
daarnaast ook belangrijk dat we in de provincie 
Overijssel een interessante werkgever en fabrikant 
blijven.

In juni 2015 is BMA onderdeel geworden van 
Scandinavian Business Seating. Zij zijn vastbesloten 
om voortrekker te zijn van duurzame ontwikkeling. 
De basisprincipes die zij daarbij hanteren sluiten 
nauw aan bij die van BMA. Gezamenlijk hebben we 
de overtuiging dat wij elkaar op dit terrein aanzienlijk 
versterken.



DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
ACTIEF DELEN VAN KENNIS 
OVER GEZOND WERKEN

GEREALISEERD: 
DE AFGELOPEN 2 JAAR HEBBEN WE 8 KENNIS-
DAGEN GEORGANISEERD WAAR KENNISDELING 
OVER GEZOND WERKEN CENTRAAL STOND
 
NIEUWE DOELSTELLING: 
INTRODUCTIE VAN DE KENNISBANK ONLINE 
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Dit is het tweede duurzaamheidsverslag van BMA 
Ergonomics. Het verslag rapporteert over 2013 en 
2014 en beschrijft hoe duurzaam onze organisatie 
is, hoe duurzaamheid in onze onderneming is 
verankerd en welke duurzaamheidsstappen BMA 
neemt in de waardeketen. Het stelt ons bovendien 
in staat prestaties te meten en waar nodig te 
verbeteren. 

Nieuwe doelen
Wij kijken in dit verslag niet alleen terug op 
de doelstellingen uit ons eerste verslag, maar 
hebben ook de volgende nieuwe doelstellingen 
geformuleerd:

• Vergroten van de omzet met 10% met behoud  
   van winstgevendheid
• Elimineren van het gebruik van chroom in 
   bureaustoelen
• Vermarkten van circulaire producten en diensten
• Introduceren van de Axia® Smart Active
• Het werk en de organisatie zo inrichten dat  
   BMA een inclusief ondernemer is waarbij we  
   maximaal gebruik maken van de     
   mogelijkheden van het personeel en het  
   potentieel op de arbeidsmarkt.
• Introductie van de Kennisbank online

Dialoog
Onze stakeholders bepalen voor een groot deel 
het succes van onze prestaties. Zij vormen net 
als wij een onderdeel van de keten en opereren 
in onze directe beïnvloedingssfeer. In ons eerste 
verslag stonden de aandeelhouders, leveranciers, 
dealers, eindgebruikers en medewerkers centraal. 
Ten behoeve van dit verslag zijn wij met de 
volgende stakeholders een verdiepende dialoog 
aangegaan:

• Leveranciers
• Dealers
• Eindklanten
• Medewerkers

Het is belangrijk dat wij een helder beeld hebben 
van hun verwachtingen over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en dat deze 
verwachtingen worden vastgelegd. Daarom 
hebben zowel bovengenoemde stakeholders 
als BMA een themalijst ingevuld om te bepalen 
welke onderwerpen essentieel zijn voor het 
duurzaamheidsbeleid. 

Met alle stakeholders hebben wij, op basis van 
de reguliere werkzaamheden, regelmatig contact. 
Voor het verslag zijn ze specifiek geconsulteerd, 
evenals twee jaar geleden. Op basis hiervan is het 

verslag opgebouwd. De overkoepelende thema’s 
zijn circulaire economie en inclusief ondernemen. 

Materiële onderwerpen
Binnen deze thema’s concentreren we ons op 
onderstaande materiële onderwerpen:
• Materiaalgebruik
• Emissies (CO2)
• Werkgelegenheid
• Arbeidsomstandigheden
• Veiligheid en gezondheid van medewerkers
• Duurzame inzetbaarheid
• Inzet van mensen met een afstand tot de 
   arbeidsmarkt
• Veiligheid en gezondheid van klanten
• Duurzaam inkopen / ketenverantwoordelijkheid
• Circulaire producten en diensten

Transparant
Ons duurzaamheidsverslag is voor iedereen 
toegankelijk. Voor stakeholders maar ook voor het 
bredere publiek. We zijn zo transparant mogelijk 
over de wijze waarop BMA invulling geeft aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
En we gaan ervan uit dat u na het lezen van dit 
verslag hier een helder beeld van heeft. Uiteraard 
staan wij open voor vragen of suggesties. Neem 
hiervoor contact op met de afdeling Marketing 
binnen BMA: marketing@bma-ergonomics.com. 

Over dit verslag
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Bedrijf: 
BMA Ergonomics b.v.

Functie:
Revitalisatie & 
Recycling medewerker

Relatie met BMA:
Medewerker

Belangrijkste speerpunten BMA:
Werkgelegenheid 
Circulaire economie

Willy van Besten

Bedrijf: 
KVS Kantoorinrichtingen

Functie:
Directeur

Relatie met BMA:
Dealer

Belangrijkste speerpunten BMA:
Borgen van de aanvoer van 
grondstoffen Economisch belang

Tom van Bijsterveld

Bedrijf: 
Timmerije b.v.

Functie:
Account Manager

Relatie met BMA:
Leverancier

Belangrijkste speerpunten BMA:
Hergebruik & Recycling

Rogier van de Meerendonk

Bedrijf: 
Royal HaskoningDHV

Functie:
Corporate Procurement Officer

Relatie met BMA:
klant

Belangrijkste speerpunten BMA:
Materiaal (her)gebruik 
Werkomstandigheden

Helms van der Vegte

Stakeholders

Met al onze dealers, leveranciers en klanten 
werken we graag samen om circulaire projecten 
te realiseren. Onderstaand een aantal mooie 
voorbeelden van dergelijke initiatieven. 

De leverancier
Timmerije uit Neede maakt al meer dan zestig 
jaar hoogwaardige kunststof spuitgietproducten. 
Zowel bij de ontwikkeling als de productie van 
de Axia bureaustoel is Timmerije partner van 
BMA. Door de grondige technische kennis van 
materialen en de logistieke dienstverlening speelt 
Timmerije een belangrijke rol in het sluiten van 
de materiaalkringloop. Dankzij de intensieve 
en open samenwerking hebben beide partijen 
de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt 
in het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid. 
Het inzetten van gerecycled materiaal voor de 
productie van nieuwe onderdelen is daar een 
concreet voorbeeld van. Hiermee besparen we 
jaarlijks minimaal 170 ton aan nieuw kunststof. 
Ook gaan gedemonteerde kunststof onderdelen 
uit teruggekochte, oude bureaustoelen naar 
Timmerije retour, waar ze duurzaam worden 
verwerkt in nieuwe onderdelen. Kortom, een 
regionale gesloten kringloop in het oosten van 
Nederland!

De dealer en de klant
KVS Kantoorinrichtingen uit Zwolle is een 

totaalinrichter in de kantoor- en projectmarkt 
en al jaren een van onze Axia dealers. Samen 
met KVS heeft BMA in oktober 2014 de 
herinrichting van een kantoorgebouw van Royal 
HaskoningDHV verzorgd. Royal HaskoningDHV 
is een internationaal, niet-beursgenoteerd advies- 
en ingenieursbureau, dat in 2012 is ontstaan 
door een fusie van de ingenieursbureaus Royal 
Haskoning en DHV. We kijken terug op een 
uitdagend project met mooie resultaten waarbij 
Royal HaskoningDHV tevens een Green Deal 
Circulair Inkopen heeft gerealiseerd. Deze Green 
Deal leverde een CO2-emissiebesparing van 
26.585 kg en een grondstoffenbesparing van 
5.555 kg door oude Axia bureaustoelen bij BMA 
in te leveren, bruikbare bureaustoelen te laten 
revitaliseren en deels nieuwe bureaustoelen aan 
te schaffen. Een resultaat om trots op te zijn!

Green Deal 
In 2014 heeft BMA ook als inkoper de Green 
Deal Circulair Inkopen ondertekend. Dit platform 
sluit goed aan op de duurzame speerpunten van 
BMA. Denk aan het sluiten van de materiaalkring-
loop en het transparant communiceren over de 
milieu-impact. Samen met andere organisaties 
stellen we gezamenlijke doelen, ontwikkelen we 
kennis en maken we concrete afspraken over  
circulair inkopen. De betrokken organisaties  
nemen hiermee het initiatief om circulair inkopen 

te verankeren binnen hun inkoopactiviteiten. Wij 
vinden het bijzonder om niet alleen als leveran-
cier, maar ook als inkoper een bijdrage te kunnen 
leveren aan de Green Deal Circulair Inkopen. 

De medewerker
BMA biedt graag kansen aan iedereen en heeft 
hart voor de maatschappij. Onze medewerker 
Willy Besten is hier een mooi voorbeeld van. Willy 
is sinds 2012 werkzaam bij BMA. Jaren geleden 
heeft hij een auto-ongeluk gehad waardoor hij 
voor 25-35% is afgekeurd en niet meer in de bouw 
kon werken. Hij heeft zich toen ingeschreven bij 
de WEZO Groep. Deze organisatie richt zich op 
mensen met een relatief grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. De WEZO Groep heeft als doel 
mensen zo snel mogelijk deel te laten nemen 
aan het arbeidsproces op een zo regulier 
mogelijke arbeidsplek. Uitgangspunt hierbij is 
dat deze mensen werk verrichten dat past bij hun 
capaciteiten. Willy kwam bij ons terecht via het 
samenwerkingsverband van BMA met de WEZO 
Groep. Inmiddels heeft hij een vast dienstverband 
en werkt hij 36 uur per week bij ons. Met heel 
veel plezier! Willy is een welkome aanvulling 
voor het team van BMA. Hij is goed in zijn werk 
op de afdeling Revitalisatie & Recycling en laat 
bovendien zien hoe succesvol diversiteit binnen 
een bedrijf kan zijn.
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Materialiteitsmatrix

Hoofdthema’s
Een materialiteitsmatrix geeft inzicht in de waarde 
van duurzaamheidsthema’s voor de onderneming 
en haar stakeholders. Om de matrix voor BMA 
samen te kunnen stellen, hebben wij onze 
stakeholders gevraagd vanuit hun optiek de 
belangrijkste thema’s voor BMA aan te geven. De 
onderwerpen waaraan de meeste waarde werd 
toegekend, zijn in de lijst op de volgende pagina 
gemarkeerd.

Resultaat
Het resultaat wordt weergegeven in de 
materialiteitsmatrix. Daarin is het belang van de 
stakeholders afgezet tegen het belang van BMA. 
Onze prestaties op de gemarkeerde thema’s 
komen aan bod in dit verslag.

Strategisch en operationeel 
Het management van BMA komt tweewekelijks 
bij elkaar om zowel de operationele, financiële 
als strategische onderwerpen binnen BMA te 
bespreken. De belangrijkste onderwerpen uit de 
materialiteitsmatrix staan minimaal eenmaal per 
kwartaal op de agenda. Strategische projecten 
worden gevolgd via een ‘Balanced Scorecard’. 
Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het 
versterken van de export, verhogen van het 
kennisniveau binnen BMA, en optimaliseren van 
de samenwerking tussen de BMA vestigingen 
Nederland, België en Duitsland. Operationele 
zaken komen ook aan bod tijdens de periodieke 
rapportages per afdeling.

01  Materiaalgebruik      16  Arbeidsrechten 

02  Energie      17  Rechten van inheemse volkeren

03  Water     18  Lokale en maatschappelijke betrokkenheid 

04  Biodiversiteit     19  Inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt

05  Emissies (CO2)    20  Anti-corruptie/fraude

06  Lozingen     21  Publiek beleid

07  Afval     22  Eerlijke concurrentie

08  Transport     23  Veiligheid en gezondheid van klanten

09  Werkgelegenheid     24  Informatie over producten en diensten

10  Arbeidsomstandigheden    25  (Eerlijke) marketing en communicatie 

11  Veiligheid en gezondheid   26  Bescherming van privacy 

12  Opleiding en training    27  Duurzaam inkopen/ketenverantwoordelijkheid

13  Diversiteit en gelijke kansen/beloning   28  Voldoen aan wet- en regelgeving  

14  Duurzame inzetbaarheid   29  Circulaire producten en diensten / sluiten van de kringloop 

15  Mensenrechten   

Duurzaam inkopen/ketenverantwoordelijkheid

Inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Duurzame inzetbaarheid

Circulaire producten en diensten / sluiten van de kringloop

Materiaalgebruik

Arbeidsomstandigheden

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid van klanten

Emissies (CO2)

Werkgelegenheid
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Waardeketen Axia® bureaustoelen

STAAL  31.8437 KG

ALUMINIUM  14.6309 KG 

POLYPROPYLEEN 12.4793 KG

POLYAMIDE  11.1883 KG

POLY-URETHAAN   60245 KG

TEXTIEL / LEER   12910 KG

TOTAAL IN KG 77.4577 KG

TOTAAL: 45.443 AXIA STOELEN

15.838

10.462

7.652

2.411

 9.080

LEVERANCIERS MATERIAAL AXIA® RETOUR FABRIEKRESTWAARDE AXIA®

1867 SECONDLIFE STOELEN

1.907 AXIA STOELEN RETOUR

ASSEMBLAGE AXIA® / RECYCLESTATION AXIA® DISTRIBUTIE AXIA® KLANTEN AXIA®



DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
75% RECYCLAAT IN ELKE NIEUWE AXIA 
BUREAUSTOEL

NIET GEREALISEERD: 
OMDAT GERECYCLEDE ONDERDELEN NIET 
ALTIJD AAN DE HOGE KWALITEITSEISEN VAN 
BMA BLEKEN TE VOLDOEN, HEBBEN WE 
HET PERCENTAGE VERLAAGD VAN 75% 
NAAR 56,6%. KWALITEIT STAAT IMMERS 
ALTIJD VOOROP!

NIEUWE DOELSTELLING: 
ELIMINEREN VAN HET GEBRUIK 
VAN CHROOM IN BUREAUSTOELEN.
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MATERIAALGEBRUIK IN KG

Jaar 2013 2014

aantallen totaal   45.325 stoelen   45.443 stoelen

Kg % Recyclaat Kg Kg % Recyclaat Kg

Staal 7,4 335.405   30% 100.622 336.278   30% 100.883

aluminium 3,4 154.105 100% 154.105 154.506 100% 154.506

PP 2,9 131.443   90% 118.298 131.785   90% 118.606

PA 2,6 117.845   50%   58.923 118.152   50%   59.076

PUR 1,4   63.455     0%            0   63.620     0%            0

Textiel 0,3   13.598     0%            0   13.633     0%            0

Totaal: 815.850 431.947 817.974 433.072
 % recyclaat zijn gebaseerd op het % recyclaat bij de meest voorkomende uitvoeringen. 

De totale aantallen zijn van de Axia® Classic en Axia® 2.0 serie.

CO2-EMISSIE

Jaar 2013 2014

aantallen totaal 45.325       45.443

Grondstoffen   56,5 2.565.395  2.572.074

Productie-onderdelen   38,0 1.726.883  1.731.378

Assemblage     2,6    117.845     118.152

Gebruik     0,0                0                0

Recycling     0,4        18.130       18.177

Transport     2,4      108.780     109.063

Totaal: 100,0 4.537.033 4.548.844

De materialen die BMA gebruikt, zijn al tijdens 
het ontwikkelproces zorgvuldig gekozen. Uit het 
Cradle-to-Cradle certificaat blijkt dat deze voor 
het overgrote deel goed zijn te recyclen. Schone 
materialen dus. De hoeveelheid gebruikt materi-
aal wordt bepaald door het aantal geproduceerde 
stoelen. Hoe meer stoelen geproduceerd zijn, des 
te hoger het aantal kilo’s. Waar mogelijk houden 
we de materialen in een gesloten kringloop. Dit 
om een uitputtend effect op het milieu te voorko-
men.
  

Zoals blijkt uit de volgende tabel vindt het overgro-
te deel van de CO2-emissie plaats bij het produ-
ceren van de grondstoffen en de onderdelen. Het 
is daarom belangrijk deze emissie ook al vast te 
leggen in de ontwikkelingsfase. Het spreekt van-
zelf dat de emissie toeneemt met het verkochte 
aantal stoelen. Door zoveel mogelijk hergebruik-
te materialen in te zetten, houden we de CO2 zo 
laag mogelijk.

Materiaalgebruik

Emissies, CO2  
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Op dit moment zijn er ca. 70 personen werkzaam 
bij BMA Nederland. De diversiteit onder onze  
medewerkers is groot: man en vrouw, jong 
en oud, hoog en laag opgeleid. Veel mensen  
komen uit de omliggende dorpen en steden. BMA 
wil graag iets betekenen voor de maatschappij. 
Sinds enige jaren voert BMA een actief beleid 
voor het permanent inhuren van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. We steken veel ener-
gie in het creëren van werkervaringsplekken. Zo 
bestaat 8% van onze productiestaf uit medewer-
kers die in deze categorie vallen.

Werken bij BMA betekent werken in goede om-
standigheden en een prettige, informele sfeer. Be-
langrijk daarbij zijn allereerst veilige werkplekken, 
een goede hygiëne en voldoende pauzemomen-
ten. Jaarlijks zijn er verschillende bedrijfsactivitei-
ten waarbij ontspanning en gezelligheid voorop 
staan. 
 
Sociale activiteiten
De jaarlijkse kerst- en paasviering wordt gezamenlijk  
gevierd. Daarnaast is er een actieve Personeelsver-
eniging die regelmatig activiteiten voor haar leden 
organiseert. 62,5% van ons personeelsbestand 

is op dit moment lid. En onze eigen BMA-band  
verzorgt zowel intern als extern geregeld optredens.

Werken met plezier
Nieuwe medewerkers ontvangen het boekje ‘Wer-
ken bij BMA Ergonomics’. Hierin staat beschre-
ven hoe we bij BMA met elkaar omgaan en waar 
we voor staan. We zijn bijvoorbeeld transparant in 
al onze processen en hechten grote waarde aan 
eerlijkheid in de samenwerking. Maar bovenal vin-
den we het belangrijk dat iedereen bij BMA met 
plezier werkt. Wie plezier in zijn werk heeft, straalt 
dit uit. En dat heeft niet alleen een positief effect 
op de medewerker en zijn werkzaamheden, maar 
op de hele organisatie.

Gezond en veilig
Iedereen bij BMA beschikt over een ergonomische 
werkplek. Of het nu in de productie is of op kan-
toor. Op advies van onze eigen ergonoom worden 
werkplekken waar nodig aangepast. Deze aanpas-
singen worden door onze eigen technische dienst 
uitgevoerd. Voor het productiepersoneel zijn veilig-
heidsschoenen en gehoorbeschermers, bij de uit-
voering van bepaalde werkzaamheden, verplicht. 
Wij hechten grote waarde aan de gezondheid van 

onze medewerkers. Daar leveren we ook op kleine 
schaal een bijdrage aan, bijvoorbeeld door de gra-
tis verstrekking van melk en fruit. 

Medewerkers informeren
Regelmatig organiseert BMA een gezamenlijke 
bijeenkomst waarop het totale personeel wordt        
geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en 
de financiële situatie. Daarnaast vinden de gebrui-
kelijke functionerings- en beoordelingsgesprekken 
plaats. Om het andere jaar houden we een mede-
werkers-tevredenheids-enquête. Deze toetst onder 
andere de veiligheid en hygiëne rondom de werk-
plek en de werkdruk. Beide zijn als voldoende be-
oordeeld.

Arbo-overleg
Iedere vier weken vindt een Arbo-overleg plaats. 
Daarin zijn verschillende disciplines vertegenwoor-
digd: directie, voorman productie, KAM-coördina-
tor en ergonoom. Afhankelijk van de onderwerpen 
sluit ook de afdeling Ontwikkeling aan. Tijdens dit 
overleg worden knelpunten en verbetermogelijkhe-
den besproken. Ook is dit de plek waar eventuele 
bedrijfsongevallen besproken worden. Gelukkig 
heeft dit nog niet plaatsgevonden. 

Werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en 
veiligheid & gezondheid
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Aantal nieuwe medewerkers in 2013:   Man: 3 / Vrouw: 1 / Totaal: 4
Aantal nieuwe medewerkers in 2014:   Man: 2 / Vrouw: 4 / Totaal: 6

Aantal medewerkers dat BMA verliet in 2013:  Man: 6 / Vrouw: 1 / Totaal: 7
Aantal medewerkers dat BMA verliet in 2014:  Man: 2 / Vrouw: 2 / Totaal: 4

Aantal nieuwe medewerkers in 2013:   Man: 3 / Vrouw: 0 / Totaal: 3
Aantal nieuwe medewerkers in 2014:   Man: 5 / Vrouw: 0 / Totaal: 5

Aantal medewerkers dat BMA verliet in 2013:  Man: 1 / Vrouw: 0 / Totaal: 1
Aantal medewerkers dat BMA verliet in 2014:  Man: 4 / Vrouw: 0 / Totaal: 4

Aantal nieuwe medewerkers in 2013:   Man: 3 / Vrouw: 0 / Totaal: 3
Aantal nieuwe medewerkers in 2014:   Man: 5 / Vrouw: 0 / Totaal: 5

Aantal medewerkers dat BMA verliet in 2013:  Man: 1 / Vrouw: 0 / Totaal:1
Aantal medewerkers dat BMA verliet in 2014:  Man: 4 / Vrouw: 0 / Totaal:4
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Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid binnen BMA betekent 
dat we investeren in onze medewerkers. Het doel 
is te zorgen dat zij ook in de toekomst hun werk 
op een gezonde manier kunnen blijven doen of 
wellicht ingezet kunnen worden op een ande-
re functie binnen de organisatie. We hechten er 
dan ook grote waarde aan dat onze medewerkers 
zich blijven ontwikkelen. Dit gebeurt in de vorm 
van scholing en opleiding. Een voorbeeld is de 
inzetbaarheid van productiemedewerkers op ver-
schillende werkstations. Voordeel voor de mede-
werkers is dat zij, naast een financiële beloning, 
meer afwisseling in de werkzaamheden krijgen. 
Voor BMA betekent deze bredere inzetbaarheid 
meer flexibiliteit in de productieplanning. 

Persoonlijke ontwikkeling
Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek komt 
de persoonlijke ontwikkeling ter sprake. Wij stimu-
leren onze medewerkers daarin en denken mee 
over passende ontplooiingsmogelijkheden.

Het thema ‘opleiding/ontwikkeling’ is onderdeel 
van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek. 
Uit het onderzoek van vorig jaar is gebleken dat 
we op dit onderwerp goede vooruitgang hebben 
geboekt. Waar in 2012 de volgende twee stel-
lingen nog als ondermaats werden beoordeeld, 
scoren deze nu een ruime voldoende:
• Ik heb voldoende bijscholings- en 
   ontwikkelingsmogelijkheden in mijn vak.
• BMA moedigt mij voldoende aan mij bij te
   scholen en te ontwikkelen. 
 

Productie:

vervolgtraining
voorlieden

Productontwikkeling

vervolgtraining
Pro Engineer

Kwaliteit

cursus toleranties
2d tekenen

Operations

lean 
training

Administratie

bijscholing  
RA-kennis

Communicatie

blog
training

ICT

webbased 
applicatie bouw

“Mensen, de 
neuzen dezelfde 
kant op”

“Lekker 
programma dat

Pro E”
“Ik ben nu 

tolerant in 2d
hahaha”

“Een levenlang 
leren, daar 

moeten we iets 
mee!””

“Ik zou 
graag het 

bedrijfsproces 
verbeteren

1+1=3
toch?

“Ik blog, jij 
blogt, wij 
bloggen?”

“0-0-1-1-1-1
0-0-0-0-1-1”

DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
ACTIEF INZETTEN OP DE ONTWIKKELING VAN 
HET PERSONEEL

GEREALISEERD: 
ZOWEL IN 2013 ALS IN 2014 LAG HET AANTAL
OPLEIDINGSUREN ROND DE 2000
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Om producten van hoogwaardige kwaliteit te le-
veren hanteren we een strenge ingangs- en eind-
controle. Zo wordt bijvoorbeeld iedere stoel vóór 
uitlevering uitvoerig getest. Daarnaast voldoen al 
onze producten aan alle gestelde eisen en nor-
meringen. Dat wij al vanaf 2004  ISO 9001 en 
ISO 14001 gecertificeerd zijn, geeft aan dat het 
kwaliteits- en milieumanagementsysteem binnen 
de organisatie juist gedocumenteerd en geïmple-
menteerd is. 

Omdat wij overtuigd zijn van de hoogwaardige 
kwaliteit van onze nieuwe bureaustoelen, geven 
wij daar tien jaar garantie op waarvan drie jaar 
volledig. Dit is aanzienlijk langer dan de wettelijke 
eis.

Uitvoerig getest
Onze kantoorstoelen, 24/7-stoelen en ESD/Clean-
room stoelen worden getest op veiligheid tijdens 
gebruik. Onderdelen waarop getest wordt, zijn 
sterkte, stijfheid en stabiliteit. Bij een positief testre-
sultaat vindt certificering plaats door de TÜV Rhein-
land. Daarnaast controleren wij onze producten op 
emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Deze ‘Schadstoffprüfung’ wordt jaarlijks herhaald. 
De kunststofonderdelen waarmee de gebruiker in 
contact komt, worden gecontroleerd op de aanwe-
zigheid van mogelijk schadelijke weekmakers. In 
de afgelopen jaren hebben onze producten deze 
keuringen probleemloos doorstaan. 
Ten slotte zijn we in 2014 ook gestart met het Crad-
le-to-Cradle certificeringstraject. Daarin is veel 
aandacht voor de inzet van schone, niet-toxische 
materialen. Wij zijn er trots op te melden dat wij in 
april 2015 het C2C Bronze Certificate voor de Axia 
2.0 bureaustoelen hebben ontvangen. 

Strenge normen
Al onze stoelen voldoen aan de meest recente 
normen en veiligheidskeurmerken. Om hieraan te 
blijven voldoen worden er in de praktijk regelmatig 
aanpassingen gedaan. Zo is recentelijk een waar-
schuwingssticker onder de stoel toegevoegd voor 
het demonteren van de gasveren. In verband met 
de hoge druk binnen de gasveer mag dit alleen 
door vakkundig personeel gedaan worden. Ook 
hebben we een nieuwe afdekkap gemaakt. Dit is 
een extra beveiliging die voorkomt dat iemand zijn 
vingers tussen de bewegende delen van het me-
chaniek kan krijgen.

Positieve bijdrage 
Door de modulaire opbouw en het gepatenteer-
de bewegingsmechaniek is de Axia voor elke ge-
bruiker een aanwinst. Hij levert elke dag een bij-
drage aan welzijn, gezondheid en productiviteit. 
Dat hebben we met ons product en onze filosofie 
inmiddels ruimschoots bewezen. Zo biedt iedere 
Axia bureaustoel de juiste ondersteuning voor het 
lichaam tijdens het intensieve kantoorwerk. Door 
deze goede ondersteuning worden klachten aan 
rug, nek, bekken en armen voorkomen. Daardoor 
draagt de stoel tevens positief bij aan de verla-
ging van het ziekteverzuim.
Een goede bureaustoel is echter niet genoeg. Hij 
moet ook goed gebruikt worden. Wij streven er-
naar om iedere gebruiker een persoonlijke zitin-
structie te geven. Zo wordt een soepele overgang 
naar een comfortabele en juist ingestelde werk-
plek gegarandeerd.

BMA Ergonomics is een maatschappelijk betrok-
ken onderneming en zoekt actief naar mogelijk-
heden om mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk te helpen. Wij creëren duurzame ar-
beidsplaatsen en werkervaringsplekken voor hen. 
Zo kunnen zij in een zo normaal mogelijke werk-
omgeving een positieve bijdrage leveren aan het 
resultaat van BMA. Op deze basis hebben wij al 
jaren een samenwerkingsverband met Synergon. 
Dit is een externe sociale werkplaats in Gronin-
gen. In een beschermde omgeving wordt hier een 
deel van ons kussenassortiment geproduceerd. 
Tevens werken wij voor intern productiewerk  
samen met WEZO Groep.

De Normaalste Zaak
Vanwege onze inspanningen op het gebied 
van stages, werkervaringsplaatsen, samenwer-
king met WEZO Groep en mogelijkheden voor  
aangepast werk, werden we vorig jaar benaderd 
om deel te nemen aan De Normaalste Zaak. Dit 
netwerk van MKB-ondernemers en grote werkge-
vers vindt het ‘de normaalste zaak’ dat iedereen 
de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen 
aan de arbeidsmarkt. Natuurlijk hebben we ons 
hierbij direct aangesloten. Deelname zien we als 
een kans om elkaar te inspireren en van elkaar 

te leren om samen te zoeken naar nieuwe moge-
lijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt voor 
mensen met een arbeidsbeperking te verkleinen.

Kansen voor iedereen
In onze fabriek in Zwolle wordt het assembla-
gewerk gedaan. Dit is goed op te splitsen in 
kleinere taken en af te stemmen op individuele  
capaciteiten. Het is daarom ook geschikt werk voor  
mensen met een beperking. 

WEZO heeft een aantal medewerkers permanent 
bij BMA gedetacheerd. Daarnaast bieden wij  
stages en werkervaringsplekken aan mensen met 
een beperking. Deze medewerkers blijven een 
aantal maanden bij ons. Op deze manier krijgen 
zij de kans werkritme en werkervaring op te doen. 
Zowel de stagiairs als de gedetacheerde mede-
werkers krijgen binnen BMA een eigen persoon-
lijke begeleider. Voor BMA is het eigenlijk heel 
simpel: maatschappelijk verantwoord onderne-
men hoort er gewoon bij. Wij hebben overwegend 
positieve ervaringen met inclusief ondernemen, 
maar uiteraard loopt het ook wel eens anders 
dan gedacht. Het geeft ons als bedrijf in ieder 
geval een heel voldaan gevoel om iets te kunnen  
betekenen voor de maatschappij.

Veiligheid en gezondheid van klantenInzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

NIEUWE DOELSTELLING: 
HET WERK EN DE ORGANISATIE ZO  
INRICHTEN DAT BMA EEN INCLUSIEF ONDERNE-
MER IS WAARBIJ WE MAXIMAAL GEBRUIK MAKEN 
VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN HET PERSONEEL 
EN HET POTENTIEEL OP DE ARBEIDSMARKT.
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29  

60 LEVERANCIERS  

13  1  

Azië Europa

STAAL

ALUMINIUM 

POLYPROPYLEEN (PP)

POLYAMIDE (PA)

POLY-URETHAAN (PUR)

TEXTIEL / LEER

DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
INTENSIEF SAMENWERKEN MET LEVERANCIERS 
OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

GEREALISEERD: 
VERMINDEREN VAN VERPAKKINGSMATERIALEN 
EN MAATREGELEN T.B.V. ENERGIEBESPARING 
ZIJN VOORBEELDEN VAN GEREALISEERDE 
DUURZAAMHEIDSPROJECTEN.
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Meer dan 90% van de milieubelasting van een 
bureaustoel is te herleiden naar de productie van 
de onderdelen en de grondstoffen die daarvoor 
worden gebruikt. Daarom is er veel aandacht voor 
materiaalkeuze en leveranciersselectie. De Axia 
bureaustoel is opgebouwd uit zuivere en gezonde 
materialen. De stoelen zijn zo ontwikkeld dat ze bij 
afdanking weer goed te recyclen zijn. De produc-
tie van de onderdelen vindt hoofdzakelijk plaats 
in West-Europa. In fabrieken waar met aandacht 
voor mens en milieu wordt geproduceerd.

Ketenregisseur
BMA is een zogenaamde ‘ketenregisseur’. Wij 
ontwerpen de geometrie van de onderdelen en 
selecteren samen met onze partners de meest 
geschikte materialen en productiemethode.  
Vervolgens worden alle onderdelen in de fabriek 
in Zwolle geassembleerd tot volledige stoelen. 
Deze worden geleverd aan de klant en vele jaren 
gebruikt. Uiteindelijk komen de stoelen dank-
zij de gegarandeerde restwaarde van BMA naar 
de fabriek retour. Complete stoelen en bruikbare  
onderdelen krijgen een tweede leven. BMA is van 
mening dat iedere partij in de keten waarde kan 
en moet toevoegen. Door een holistische keten-
benadering kan BMA op een duurzame wijze de  
 

totale keten inrichten. Zo worden mens en milieu 
minimaal belast!

Zorgvuldige selectie
BMA selecteert haar leveranciers zorgvuldig. Aan 
de hand van een checklist beoordelen we poten-
tiële leveranciers op een aantal punten. De be-
oordeling vindt plaats op verschillende niveaus: 
algemeen, ISO 9001 en 14001, inkoop, logistiek 
en kwaliteit. 

De afgelopen twee jaar hebben we vijf nieuwe 
leveranciers geselecteerd. Al deze leveranciers 
hebben een positieve beoordeling ontvangen. 
BMA beschikt op dit moment over een netwerk 
van zestig leveranciers, waarvan 30 vaste. Zij 
leveren 90% van onze onderdelen, 81% van de 
grondstoffen komt uit Europa.

Milieubewustzijn
BMA kiest voor leveranciers die milieubewust 
handelen. Om dit te beoordelen vullen onze  
-leveranciers elk jaar een inventarisatie-/beoor-
delingslijst in. Bij de beoordeling kijken we naar 
inventarisatie, doelstellingen en registratie. Wij 
verwachten van onze leveranciers dat zij doelstel-
lingen formuleren op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.

Respect voor mensenrechten
BMA eist van haar leveranciers dat ze de funda-
mentele mensenrechten erkennen en dat ze hun 
medewerkers eerlijk en respectvol behandelen. 
Hier worden zij ook op beoordeeld. Leveranciers 
die zaken doen met landen waar schendingen 
van mensenrechten voorkomen, worden getoetst 
aan de voorschriften van de SA8000. Dit is de in-
ternationaal meest gekende norm op het gebied 
van MVO. Het is een standaard die helpt bij het 
tot stand brengen en het garanderen van eerlijke 
en fatsoenlijke werkomstandigheden in de gehele 
productieketen.

Certificaat voor beste leverancier
De drie leveranciers die het beste scoren op in-
koop, logistiek, kwaliteit, milieu en ontwikkeling 
ontvangen van BMA een bronzen, zilveren of 
gouden certificaat. Deze uitreiking vindt elk jaar 
plaats. 

In 2013 waren de winnaars Gabriel A/S (brons), 
Hydroform Beheer BV (zilver) en Timmerije BV 
(goud). In 2014 hebben we de certificaten over-
handigd aan Wicro Plastics BV (brons), Timmerije 
BV (zilver) en Stabilus GmbH (goud).

Duurzaam inkopen / ketenverantwoordelijkheid
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DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
VERLENGEN LEVENSDUUR VAN DE AXIA 
BUREAUSTOELEN D.M.V. AXIA SECOND LIFE

GEREALISEERD: 
DE AFGELOPEN TWEE JAAR HEBBEN WE RUIM 
3800 AXIA SECOND LIFE STOELEN VERKOCHT

NIEUWE DOELSTELLING: 
VERMARKTEN VAN CIRCULAIRE 
PRODUCTEN EN DIENSTEN
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Circulaire producten en diensten,
sluiten van de kringloop

1: Axia bureaustoelen 
De Axia bureaustoel is speciaal ontwikkeld om 
rug, nek, bekken en armen optimaal te ondersteu-
nen tijdens beeldschermwerk. Dit garandeert een 
gezonde en productieve werkhouding. 
De Axia is ook een circulaire bureaustoel. De ma-
terialen van de stoel zijn gekozen om de hoog-
waardige kwaliteit. Bovendien is de stoel zo ont-
worpen dat deze aan het eind van de levenscyclus 
eenvoudig kan worden gedemonteerd en herge-
bruikt. Dit is te danken aan het ontwerpprincipe 
Design for Disassembly. Een nieuwe Axia bestaat 
voor meer dan de helft uit recyclaat en kan volle-
dig worden gerecycled. Al met al, een gezond en 
schoon product dat op een verantwoorde manier 
wordt geproduceerd.

BMA is altijd op zoek naar circulaire oplossingen. 
Stoelen afdanken doen we dan ook al lang niet 
meer. Bij ons krijgen stoelen juist een tweede le-
ven. Hiervoor zijn verschillende circulaire produc-
ten en diensten ontwikkeld. 

Op deze manier sluiten we de kringloop steeds 
verder. Een mooie aanvulling hierop is het Crad-
le-to-Cradle certificaat dat we onlangs hebben 
ontvangen. Hét bewijs dat we bij BMA werken vol-
gens het principe dat afval niet bestaat. 

2: Axia Restwaardegarantie
Bij de aankoop van nieuwe stoelen biedt BMA 
een terugkoopgarantie aan. Door stoelen terug 
te kopen zijn we ervan verzekerd dat ze milieu-
vriendelijk worden verwerkt. Zo wordt meer dan 
90% van de teruggehaalde stoelen opgeknapt 
om een tweede leven te krijgen. Onze stoelen zijn 
voor 99% recyclebaar. Onderdelen die niet meer 
bruikbaar zijn, gaan terug naar de leverancier om 
daar milieuvriendelijk te worden verwerkt. Klein 
materiaal dat direct kan worden hergebruikt, gaat 
rechtstreeks de productie weer in. Iedere nieuwe 
Axia, ongeacht configuratie, bestaat dan ook voor 
meer dan de helft uit recyclaat.

3: Axia Revitalisatie
Dankzij de kwalitatief hoogwaardige materialen is 
de technische levensduur van de Axia bureaustoel 
veel langer dan de economische levensduur van 
7 tot 10 jaar. Door de modulaire opbouw van de 
Axia kunnen versleten of defecte onderdelen tij-
dens een revitalisatiebeurt eenvoudig worden ver-
vangen. Zo gaat de Axia weer jaren mee en be-
sparen we op materiaal, CO2-uitstoot en kosten. 

4: Axia Smart Use
Een belangrijk onderdeel van de circulaire eco-
nomie is dat het gebruik van producten centraal 
staat en niet zozeer het bezit. De producten zelf 
blijven eigendom van de leverancier, zodat hij kan 
toezien op het behoud van producten in de kring-
loop. Dit staat bekend als het pay-per-use-princi-
pe. De gebruiker betaalt bij BMA dus niet voor de 
stoel maar voor zitcomfort. Dat noemen wij slim 
gebruik ofwel Smart Use.

5: Axia Second Life
De meeste stoelen worden na tien jaar afgedankt, 
terwijl ze eigenlijk veel langer mee kunnen gaan. 
Daarom neemt BMA alle stoelen aan het eind 
van de gebruiksperiode in. De stoelen worden in 
onze fabriek technisch nagekeken en gereinigd. 
En defecte onderdelen worden eventueel vervan-
gen. Kortom, de stoel krijgt een tweede leven als 
volwaardige, ergonomische bureaustoel met ga-
rantie. Onderdelen die niet meer bruikbaar zijn, 
worden gescheiden naar materiaalsoort en zo 
hoogwaardig mogelijk in de materiaalkringloop 
teruggebracht.
 
 DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
 INTRODUCTIE VAN DE AXIA SMART USE

 NIET GEREALISEERD: 
 ONLANGS GEÏNTRODUCEERD ALS EEN  
 VAN ONZE CIRCULAIRE PRODUCTEN 
 EN DIENSTEN.



DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
CONTINUEREN OMZET EN VERBETEREN VAN DE  
WINSTGEVENDHEID MET 15%.

NIET GEREALISEERD: 
MET ENERZIJDS STIJGENDE KOSTEN EN 
ANDERZIJDS EEN VERLAAGDE OMZET, 
ZIJN WE TEVREDEN DAT DE 
WINSTGEVENDHEID VRIJWEL GELIJK IS 
GEBLEVEN.

FINANCIËLE CIJFERS X EUR. 1.000
2013 2014

Activa          9,998   9,844
Omzet 17,337 17,624
Kosten 16,434 17,124
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BMA Sales BV
Amsterdam (NL)

BMA Ergonomics GmbH
Essen (DE)

BMA GROEP BV AMSTERDAM

BMA Ergonomics NV
Roosdaal (BE)

BMA ERGONOMICS BV

Ten tijde van de verslaggevende periode kent BMA de onderstaande structuur.
Per 1 juni 2015 heeft er een overname plaatsgevonden door SB Seating Group Co AS.

Dit betreft al onze entiteiten en deze zijn dan ook onderdeel van dit verslag.

BMA Ergonomics zet zich al decennialang in voor 
het verbeteren van de zithouding op het werk. 
Sterker nog, dat is onze missie! Als producent-ont-
wikkelaar van ergonomisch zitmeubilair hebben 
wij een breed assortiment aan verantwoord zit-
meubilair voor alle mogelijke werkplekken. Naast 
Axia kantoorstoelen (bureaustoelen en bezoekers-
stoelen) leveren wij bijvoorbeeld ook stoelen voor 
de 24-uurs markt en stoelen die geschikt zijn voor 
ESD-ruimtes en Cleanrooms.

Dit verklaart gelijk onze diversiteit aan klanten. Van 
grote organisaties en mkb-bedrijven tot zzp’ers en 
thuiswerkers. Gezonde mensen of mensen met 
medische klachten: iedereen kan gezond zitten 
op een Axia. 

Het hoofdkantoor van BMA is gevestigd in Zwol-
le. Productontwikkeling, Operations en Verkoop  
vinden hier plaats. BMA heeft in België en Duits-
land een eigen verkooporganisatie. Bovendien 
hebben we in zowel Engeland als Finland een 
partner. Via deze vestigingen worden onze pro-
ducten verkocht in grote delen van Europa. 

Dealerkanaal
In Nederland en Duitsland vinden onze produc-
ten hun weg naar de eindklant via een exclusief 
dealerkanaal. Voor het verbeteren en ondersteu-
nen van onze dealerkanalen hebben we dealer-
managers aangesteld. Daarnaast organiseren wij 
voor Nederlandse dealers tweemaal per jaar een  
dealerbijeenkomst. 

Raad van Commissarissen (tot aan 01-06-15):
De RvC wordt gevormd door: 
René Wolfkamp (voorzitter) - Directeur van  
Wadinko NV 
Raymond Kuijten - ABN AMRO Participaties
Prof. Dr. Ir. Richard Goossens - Professor in 
Physical Ergonomics aan de faculteit Industrieel 
Ontwerp van de TU Delft.

Directie & landen managers: 
Algemeen Directeur: Koen van Eig
Operationeel Directeur: Sonja van der Voort
Directeur BMA België: Marc Timmermans 
Verkoopleider BMA Duitsland: Frank v.d. Bergh

Over BMA Ergonomics



DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
INTRODUCTIE VAN DE AXIA SMART CLOUD

GEREALISEERD: 
INMIDDELS ZIJN ER (INTER) NATIONAAL 
DIVERSE PROJECTEN OPGELEVERD

DOELSTELLING EERSTE VERSLAG: 
INTRODUCTIE VAN DE AXIA 2.0

GEREALISEERD: 
INMIDDELS ZIJN ER RUIM 7.000 AXIA 2.0
BUREAUSTOELEN GELEVERD
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Op onze vestiging in Zwolle vinden alle hoofdac-
tiviteiten plaats. Strategie en beleid worden vanuit 
Nederland, na een kleine lokale aanpassing, door-
gevoerd in de vestigingen in België en Duitsland. 
In dit verslag publiceren wij daarom ook de be-
schikbare kwantitatieve gegevens van deze ves-
tigingen.

Omdat de afzet in Engeland en Finland via een 
onafhankelijke, exclusieve partner geregeld wordt, 
vallen zij buiten dit verslag. BMA heeft beleids-
technisch gezien geen invloed op de strategie in 
deze landen.

GRI
Bij het schrijven van dit verslag hebben wij de 
richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), 
versie G4 als uitgangspunt genomen. Hierbij rap-
porteren wij op core-niveau. U kunt de GRI-tabel 
vinden op www.bma-ergonomics.com/down-
loads/rapporten/gri-tabel.

ISO 26000
Dit is een internationale richtlijn voor 
het  implementeren van MVO in een  
organisatie. ISO 26000 kent vier be-

langrijke onderdelen en benoemt zeven gene-
rieke MVO-principes. Deze principes vormen de 
basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een 
organisatie. Een overzicht van de betreffende on-
derdelen en MVO-principes is hieronder vermeld. 
Tevens is hierbij aangegeven op welke plek in dit 
verslag de onderbouwing per onderdeel en princi-
pe verwerkt is.

• MVO principes:
1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en  
    verantwoording afleggen): Over dit verslag
2. Transparantie: Over dit verslag
3. Ethisch gedrag: Duurzaam inkopen / 
    ketenverantwoordelijkheid
4. Respect voor stakeholderbelangen: 
    Stakeholders, Materialiteitsmatrix
5. Respect voor wet- en regelgeving: Veiligheid  
    en gezondheid van klanten
6. Respect voor internationale gedragsnormen:  
    Overige informatie
7. Respect voor mensenrechten: Duurzaam 
    inkopen / ketenverantwoordelijkheid

• Stakeholders: stakeholders p.8/9

• MVO-kernthema’s:  Materialiteitsmatrix  p.10

•  Implementatie:  
Materiaalgebruik, Emissies / CO2, Werkgelegen-
heid, Arbeidsomstandigheden en veiligheid & 
gezondheid van medewerkers, Duurzame inzet-
baarheid, Inzet van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, Veiligheid en gezondheid van 
klanten, Duurzaam inkopen / ketenverantwoorde-
lijkheid, Circulaire producten en diensten.

Ernst & Young
Dit verslag is mede tot stand gekomen 
met de hulp van Ernst & Young Neder-

land LLP, die ons inhoudelijk heeft geadviseerd.

Overige informatie NIEUWE DOELSTELLING: 
INTRODUCEREN VAN HET INNOVATIEVE 
PRODUCT DE AXIA SMART ACTIVE OP
DE MARKT.



Bekijk dit verslag online op: www.bma-ergonomics.com/duurzame-bureaustoel
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