
Sustainability Report 2020

Onze weg naar een 
Duurzame Toekomst



Omdat wij onze relatie met mens 
en klimaat serieus nemen.



Duurzaamheid zit van binnen
EEN INTRODUCTIE VAN ONZE DIRECTEUR

De Intrapec Group gaat voor duurzaamheid!

Als u mij drie jaar geleden had gevraagd hoe 
duurzaam de Intrapec Group destijds was, dan had ik 
echt even moeten nadenken alvorens ik een antwoord 
had kunnen bedenken. Tegenwoordig is dat anders. 

Inmiddels, drie jaar verder, is ‘sustainability’ 
niet meer weg te denken binnen onze eigen 
bedrijfscultuur. Intrapec zorgt ervoor dat al het 
‘afvalmateriaal’ van golfkarton weer 100% wordt 
gerecycled zodat er op een circulaire manier nieuw 
plaatmateriaal van gemaakt kan worden. Daarnaast 
worden onze inkten op waterbasis door onze eigen 
waterzuiveringsinstallatie gezuiverd zodat het 98% 
schone afvalwater afgevoerd kan worden via het riool. 
Op de werkvloer is alles elektrisch en inmiddels is 
ook ons autopark voor 85% vervangen door elektrisch 
aangedreven auto’s. In december 2019 hebben we 
een ‘solardak’ met 1.536 zonnepanelen in gebruik 
genomen waarmee we elektrisch energieneutraal zijn 
geworden.

We proberen voor onze medewerkers een gezond 
en veilig werk- en leefklimaat te organiseren waarbij 
de veiligheid en gezondheid van de medewerkers 
voorop staat. Planmatig verbeteren we de 
werkomstandigheden en doen we ons uiterste best 
om via de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
structureel zaken te verbeteren op de korte en lange 
termijn. Inmiddels zijn we voor het eerst ISO 9001 
gecertificeerd waardoor we goed in beeld hebben hoe 
de procedures lopen binnen de Intrapec Group. 

Met de stichting ‘New Day Impact’, nauw verbonden 
aan onze onderneming, strekken we onszelf uit naar 
onze medemens in Albanië, Kosovo en Brazilië.  
Deze stichting voor ontwikkelingssamenwerking 
heeft inmiddels de nodige huizen, multifunctionele 
centra, en een school in de hiervoor genoemde 
landen gebouwd. Er lopen prachtige onderwijs- en 
welzijnsprojecten en deze projecten worden gerund 
door vele mooie en betrouwbare partners.

In de gemeente Rheden proberen we middels het 
voorzitterschap van de Ondernemersclub Rheden 
(OCR) ons steentje bij te dragen aan een positievere 
leef- en werkomgeving voor de betrokken bedrijven 
en de mensen in deze gemeente. De OCR is naast een 
netwerkclub voor de grotere bedrijven in de regio, ook 
maatschappelijk betrokken. De zeventien Sustainable 
Development Goals zijn steeds meer een maatstaf 
voor onze onderneming en zeker ook voor de OCR.

What is next? 

Inmiddels hebben we geleerd dat verduurzamen 
een continu proces is dat eigenlijk nooit stopt. Wij 
kunnen en willen dan ook nog veel beter. Om te 
verduurzamen, moet worden doorgrond waar we nu 
staan om vervolgens doelen te kunnen stellen die zijn 
opgesteld om het gewenste resultaat te bereiken. 
Sustainability is niet meer weg te denken uit het 
hedendaagse businessmodel; niet zozeer omdat 
het moet, maar eigenlijk vooral omdat we graag 
op de langere termijn, met in acht neming van de 
Sustainable Development Goals, het welzijn van deze 
wereld willen veiligstellen.

We zijn trots op het sustainability report dat nu voor u 
ligt en we gaan de aankomende jaren aan de slag om 
de gedefinieerde doelen te bereiken!

Paul de Lange
DGA Intrapec Group

Februari 2021
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Intrapec GroupIntrapec Group, uitgepakt

6

INTRAPEC
DISPLAY BV

INTRAPEC
PACKAGING BV

INTRAPEC
PACKAGING
SUPPLIES BV

€12.346.466 
omzet in 202050 werknemers, 45 FTE

13.000 m2 productiehal 
gevestigd in Spankeren

Levert in Nederland, België, Italië, 
Duitsland, Zweden & Roemenië

Familiebedrijf 

opgericht in 19839.665.703 m2 
karton verwerkt in 2020

Bestaande uit 4 bedrijven

Sinds onze oprichting, op 1 september 1983, is Intrapec specialist in het ontwerpen 
en vervaardigen van klantspecifieke verpakkingen van golfkarton voor onder andere 
de verwarmings- en foodbranche. Van een kleine verpakking in full color uitvoering tot 
een grote verzenddoos in flexodruk die uw product tijdens het transport beschermt: 
de Intrapec Group heeft voor iedere verpakkingsvraag de juiste oplossing. Tevens is 
Intrapec sinds een aantal jaren ook specialist in packaging supplies en displays. 

360 tevreden klanten 
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Sustainable Development Goals 

In 2015 hebben de Verenigde Naties een plan ontwikkeld om 
de wereld te verbeteren en te zorgen voor vrede, welvaart en 
een gezonde planeet. 193 lidstaten van de UN zijn gezamenlijk 
tot een plan voor duurzame ontwikkeling gekomen, waarin 
het heden en de toekomstige situatie centraal staan. Het 
concrete resultaat van dit plan is uitgewerkt in 17 verbonden 
doelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) die samen het 
fundament van dit wereldwijde partnerschap vormen.

De doelen kunnen worden berschouwd als een ‘mondiaal 
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de 
klimaatcrisis’. Het is een roep om actie door alle landen – arm, 
rijk en middeninkomen – om welvaart te bevorderen terwijl de 
planeet wordt beschermd. Ieder doel is gericht op het verbeteren 
van een specifiek element van de verduurzaming van de aarde, 
maar veel doelen zijn nauw met elkaar verbonden. 

SDG’s als basis voor de strategie

Intrapec gebruikt deze doelen als basis voor de duurzame impact 
strategie die binnen het bedrijf van kracht is. Niet alle doelen 
vallen binnen de scope van onze bedrijfsvoering. De doelen die 
het meest van toepassing zijn voor Intrapec worden als basis voor 
onze duurzaamheidsstrategie gebruikt. Op de rechterpagina 
staan de doelen waar wij op rapporteren.  

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Hoe haalt Intrapec haar Doelen?

Beëindig honger en promoot duurzame landbouw
 

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor 
alle leeftijden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en 
bevorder levenslang leren voor iedereen 

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en 
moderne energie voor iedereen 
 

• New Day ImpactBeëindig armoede overal en in al haar vormen

• New Day Impact

• Intrapec Solar
• Elektrisch wagenpark

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te 
bestrijden

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van 
ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming 
en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan 
biodiversiteit een halt toe

 
 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische 
groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk 
voor iedereen

 
 
Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

 
 

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd 
partnerschap voor duurzame ontwikkeling 
 

• FSC®

• Circulaire  
Productie

• Rheden4theGoals
• New Day Impact

• Intrapec Vitaal

• VeluwezOOOm
• New Day Impact

• Donut Economie

• FSC®

WAARDIG
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Duurzame Impact Strategie

WAARDIG

“Our negative 
footprint will be so 
small, we won’t be 

tracked at all.”

Wilco Vriezekolk 
Productontwikkelaar

Het is tijd dat bedrijfsmodellen veranderen van een lineair model, 
waarbij materialen worden gewonnen, gemaakt en verspild, naar 
een circulair model, waarbij afval dient als grondstof voor een nieuw 
product. Op deze manier wordt de negatieve impact op het klimaat 
substantieel verminderd. Om dit te bewerkstelligen hebben wij 
een duurzame impact strategie ontwikkeld die dient als fundering 
voor positieve verandering. Deze strategie zal tevens de rode draad 
vormen van dit rapport.

People, Planet, Prosperity
Onze duurzame impact strategie is gebaseerd op drie pijlers: People, 
Planet, en Prosperity. Deze pijlers, ook wel de drie P’s genoemd, 
zijn welbekende richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en dienen in balans te zijn. In onze duurzame 
impact strategie geven wij vorm aan de drie P’s door ze te koppelen 
aan onze visie, concrete doelstellingen en de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Met de pijler ‘People’ bedoelen wij onze impact op mensen binnen 
en buiten onze organisatie. Dit betreft het verbeteren van welzijn 
van onze werknemers, maar ook het structureel bijdragen aan 
ontwikkelingshulp op het gebied van zorg, welzijn en educatie. 
Daarnaast ligt de focus op het bieden van mogelijkheden binnen de 
lokcale gemeenschap

De pijler ‘Planet’ staat voor onze impact op de aarde en hoe we  
kunnen bijdragen aan een beter milieu. Aan de ene kant zullen we 
onze negatieve impact moeten verlagen, zoals het verminderen (of 
zelfs elimineren) van CO2 uitstoot, afval en fossiele energie. Aan de 
andere kant zullen we onze positieve impact moeten vergroten.

De derde pijler ‘Prosperity’ is gericht op het voortbrengen van 
welvaart binnen het economische systeem. Het omschakelen naar 
een circulaire economie en een juiste verdeling van welvaart staan 
hierin centraal. 

De Intrapec Group is toegewijd om een positieve impact te creëren. Wij geloven 
in het motto “business as a force to do good” en daarmee hopen wij een 
voorbeeldfunctie te zijn voor andere mkb bedrijven om samen zoveel mogelijk 
positieve impact te creëren. 

People, Planet, Prosperity

People

Prosperity

Planet

Wij focussen ons op het creëren van zoveel mogelijk waarde binnen alle drie de 
pijlers. Wij geloven in een synergie tussen de drie pijlers omdat ze alle drie sterk 
met elkaar verbonden zijn en alleen samen voor een grotere totale uitkomst kunnen 
zorgen. In het figuur hieronder is onze duurzame impact strategie, gekoppeld aan de 
SDG’s, grafisch weergegeven.



People

‘‘Bij de Intrapec Group 
staat de mens centraal’’
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People
Mens op nummer 1

Bij Intrapec heeft de mens altijd centraal gestaan. 
Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie zal 
in dit hoofdstuk worden ingegaan op het belang van 
mens en medewerker binnen Intrapec. Duurzaamheid 
wordt vaak direct gerelateerd aan de planeet en het 
onderhouden daarvan. Er wordt over het algemeen 
minder aandacht besteed aan sociale duurzaamheid 
terwijl dit misschien wel net zo belangrijk of zelfs 
belangrijker is. Uiteindelijk begint duurzame 
verandering bij ons zelf. Vandaar dat we beginnen met 
sociale duurzaamheid. 

Sociale duurzaamheid 

Sociale duurzaamheid is een van de drie pilaren 
binnen de duurzaamheidsstrategie van Intrapec. 
Hierbij gaat het niet alleen om de werknemer 
zelf, maar ook om het stimuleren van sociale 
ontwikkeling in eigen land of in het buitenland, in 
bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. Voorbeelden van 
dit soort ontwikkelingshulp zijn het verminderen van 
armoede en ongelijkheid, en het bevorderen van de 
gezondheid van mensen over de hele wereld. Om op 
een duurzame manier te blijven groeien, onderneemt 
Intrapec verschillende acties om de sociale 
ontwikkeling te stimuleren.

Status quo

Om doelen te kunnen stellen en ambities uit te 
spreken, is het van belang om eerst de huidige status 
vast te stellen met betrekking tot Intrapec’s impact op 
mens, gemeenschap en maatschappij. De volgende 
thema’s zijn bepaald om de status quo te analyseren; 
de eigen werknemer, medemenselijkheid en lokale 
impact. Op deze manier wordt de totale impact van 
Intrapec op de sociale duurzaamheid beoordeeld.

De Eigen Werknemer
People Planet Prosperity

Binnen Intrapec is het welzijn van de werknemer prioriteit. Er worden verschillende 
activiteiten ondernomen om te zorgen dat de werknemer veilig, gezond en gelukkig 
is. Ook vinden we persoonlijke ontwikkeling belangrijk en proberen we zo het 
volledige potentieel uit iedere werknemer te krijgen. 

Intrapec vitaal

Zonder gezonde en veilig werkende werknemers 
kan Intrapec haar werk niet doen. Intrapec Vitaal is 
gelanceerd om de gezondheid van het personeel te 
bevorderen. Binnen dit project, in samenwerking met 
The Vital Company, krijgt de werknemer de kans om 
zijn of haar huidige gezondheid in kaart te brengen.

The Vital Company meet, 
verbetert, en bewaakt de 
inzetbaarheid, fysieke en 
psychische gezondheid en  
fitheid van ons personeel. Allereerst krijgt ons 
personeel een vragenlijst over hun gezondheid.
Vervolgens krijgen ze een uitnodiging om deel te 
nemen aan het preventief medisch onderzoek. De 
health check geeft inzicht in alle gezondheidsrisico’s. 
Denk hierbij aan zaken als cholesterol, bloeddruk, 
hartrisico en longfunctie. 

Wanneer de resultaten bekend zijn, worden per 
medewerker de vragenlijst en de health check 
uitvoerig besproken. Hierna is er nog de mogelijkheid 
tot een vervolgafspraak om de voortgang te 
bespreken. Door middel van deze intensieve 
begeleiding en monitoring van ieders eigen 
gezondheid hopen we de algehele gezondheid 
en daarmee inzetbaarheid te verhogen. Dit is een         
win-winsituatie voor beide partijen.  

We hopen met Intrapec Vitaal een algemene 
verbetering van de gezondheid te bewerkstelligen 
door het belang van een goede gezondheid te 
benadrukken en onze werknemer intrinsiek te 
motiveren om fit te blijven. Voorkomen is simpelweg 
beter dan genezen.  

Veiligheid van de medewerker

Om de veiligheid van de werknemer te waarborgen laat Intrapec iedere drie jaar een Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Hierbij wordt het gehele productieproces beoordeeld op alle risico’s. Deze 
risicoanalyse wordt gedaan binnen de volgende thema’s: inrichting arbeidsplaats, bedrijfshulpverlening, 
arbo- en verzuimbeleid, machineveiligheid, blootstelling aan schadelijke elementen, bijzondere groepen 
medewerkers, en psycho sociale arbeidsbelasting. 

Slechts één knelpunt werd in 2020 met het risico ‘zeer hoog’ bestempeld. Dit had te maken met het 
geluidsniveau en blootstellingsduur binnen de productie. Intrapec heeft hier direct en adequaat op gereageerd 
door gehoorbescherming te verplichten. De overige knelpunten waren voornamelijk van laag risico, maar ook 
hier zal Intrapec naar handelen. Door per thema alle knelpunten te identificeren en op basis daarvan nieuwe 
actiepunten op te stellen, zijn wij constant alert op de veiligheid van onze medewerkers. Dit is een continu 
proces aangezien de werkplek en medewerkers steeds blijven veranderen en aangezien het altijd beter kan.
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Medemenselijkheid

New Day Impact

Al jaren heeft Intrapec een nauwe 
samenwerking met New Day Impact 
(NDI). Deze organisatie, gevestigd in 
Apeldoorn, streeft naar structurele en 
duurzame ontwikkeling op het gebied 
van zorg, welzijn of educatie. De 

stichting probeert armoede en onrecht tegen te gaan, 
maar probeert daarnaast ook een gevoel bij individuen 
aan te wakkeren om zelf bij te dragen aan een sociaal 
duurzamere wereld waarin welvaart, gelijkheid en 
veiligheid de norm zijn. Sinds 5 jaar mag Intrapec zich 
met trots een van de NDI Businesspartners noemen. 
Dit is een groep van maatschappelijk betrokken 
ondernemers die structureel een bijdrage leveren 
aan New Day Impact. Deze partners ondersteunen 
NDI financieel, maar ook door middel van expertise, 
diensten en faciliteiten. 

NDI focust zich met haar projecten voornamelijk op 
Albanië en Kosovo. Een voorbeeld waarmee NDI 
SDG 4 Kwaliteitsonderwijs aangrijpt om ontwikkeling 
te stimuleren is de bouw van een basisschool in het 
dorpje Bitaj, Albanië. Intrapec draagt structureel bij 

aan dit soort projecten. Hiermee vergroten we onze 
positieve sociale impact en bouwen we structureel aan 
een duurzame en verbeterde toekomst van een ander.

De projecten worden niet alleen financieel 
ondersteund. NDI neemt ook verschillende 
business partners mee, regelmatig vanuit Intrapec’s 
contacten, om hen inzicht te geven in de urgentie van 
ontwikkelingshulp. Hierdoor kunnen zij op hun beurt 
een verschil maken, waar dan ook op de wereld. Dit 
doet NDI middels het organiseren van Businesswise 
reizen. Gedurende deze reizen neemt de stichting 
zakenrelaties mee naar ontwikkelingslanden om 
ze daar te laten ervaren hoe schrijnend de situatie 
kan zijn. Deze zakenrelaties komen vaak vanuit 
onze contacten. Op deze manier proberen wij een 
betrokken zakengemeenschap te creëren om sociale 
duurzaamheid te stimuleren. 

Naast de bovengenoemde bijdragen aan NDI, heeft 
Intrapec een werknemer in dienst die zich parttime 
mag bezighouden met het reilen en zeilen van de 
stichting.

Intrapec probeert door middel van steun aan ontwikkelingsorganisaties haar steentje 
bij te dragen aan de ontwikkeling van minder welvarende landen om zo direct impact 
te hebben op mens, gemeenschap en maatschappij. De meest belangrijke partner op 
dit gebied is New Day Impact, een ontwikkelingsorganisatie die voornamelijk actief is 
in Albanië en Kosovo.

People Planet Prosperity
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Lokale Impact
Gemeente Rheden 

Intrapec ziet het als haar verantwoordelijkheid om 
bij te dragen aan het algehele welzijn van de lokale 
gemeenschap. Intrapec is sinds 2015 gevestigd 
in Spankeren in de gemeente Rheden en wil ook 
in deze regio van waarde zijn. Wethouder Ronald 
Haverkamp gaf in 2014 al aan erg blij te zijn met de 
komst van Intrapec naar Spankeren. Hij benadrukte 
de werkgelegenheid die het bedrijf met zich mee 
nam. Tot op de dag van vandaag heeft Intrapec 50 
medewerkers in dienst waarvan er 25 woonachtig zijn 
in en rondom gemeente Rheden. Naast de functionele 
voordelen die de komst van het bedrijf met zich mee 
nam, wees dhr. Haverkamp ook op het esthetische 
aspect: 

‘’De locatie was een rotte plek geworden waar nu weer 
nieuw leven in geblazen wordt. Dat de locatie weer 
een invulling krijgt is ook goed voor de uitstraling van 
de directe omgeving op en rond het terrein.’’

Ondernemers Club Rheden 

Intrapec is lid en tevens voorzitter van de 
Ondernemers Club Rheden. Vanuit deze club doet 
Intrapec mee aan een project waarbij MBO leerlingen 
worden voorzien van een stageplek. Als gevolg van 
COVID-19 zijn de stageplekken in de regio deze jaren 
schaars. Intrapec wil bijdragen aan het tackelen van dit 
probleem door lokale studenten de kans te bieden om  
stage te lopen. 

Triple Helix VeluwezOOOm

Daarnaast heeft Intrapec de afgelopen jaren aan 
het project ‘Dream Job’ deelgenomen. Dit project 
is onderdeel van de Triple Helix VeluwezOOOm 
samenwerking. 

Sinds 2016 is de gemeente 
Rheden een nieuwe 
economische weg ingeslagen 
waarbij de nadruk wordt 
gelegd op een nauwe 
samenwerking tussen 
Onderwijs, Ondernemer 
en Overheid. Triple Helix 
VeluwezOOOm brengt 
hiermee sociaal bewogen ondernemers uit de regio 
samen om zo hun aandeel te kunnen leveren als 
sociaal entrepreneur. 

Dit sluit naadloos aan bij onze sustainable impact 
strategie die onder andere is gericht op het creëren 
van sociale impact. Project Dream Job is specifiek 
gericht op het overbruggen van de stap voor 
jongeren van school naar werk, om zo de kansen op 
de arbeidsmarkt te verhogen. Deze jongeren zijn 
vaak al langdurig werkloos. Het project stimuleert het 
betrekken van deze jongeren in de samenleving door 
ze te koppelen aan bedrijven binnen de gemeente. 
Intrapec maakt deel uit van het ontwikkelingstraject 
door de jongeren een leerzame werkplek aan te 
bieden. Naast praktijkervaring krijgen de jongeren 
ook onderwijs vanuit de gemeente. Dit traject van 12 
weken biedt regelmatig zicht op een vaste baan.

Zoals blijkt uit de bovenstaande voorbeelden 
onderneemt Intrapec verschillende activiteiten om ‘iets 
terug te doen’ voor de gemeente Rheden. Ook de 
komende jaren zal Intrapec haar best doen betrokken 
te blijven bij sociale projecten binnen de gemeente.

Het is mooi om te zien dat ook de gemeente Rheden 
de waarde van de Sustainable Development Goals 
erkent. Sterker nog, de gemeente ontving op 18 
januari 2019 de award voor meest inspirerende Global 
Goals gemeente van Nederland. De jury gaf destijds 
aan dat Rheden al voldoet aan de verwachtingen 
van het toepassen van de Global Goals binnen de 
lokale overheid van 2030. De doelen worden door 
de gemeente omarmd om bij te dragen aan een 
duurzamere wereld. Hier vloeien veel projecten uit 
voort waar Intrapec in de toekomst graag betrokken 
bij wil zijn. We vinden het belangrijk dat de gemeente 
en Intrapec op een lijn liggen op gebied van duurzame 
ontwikkeling. Dit maakt een soepele samenwerking 
met veel creativiteit mogelijk. Door nauw samen te 
werken hopen we extra positieve impact te creëren 
binnen de gemeente en een voorbeeld te zijn voor 
andere gemeenten binnen Nederland. 

Een nieuwe samenwerking is direct gerelateerd aan 
Rheden4GlobalGoals. Onze directeur, Paul de Lange, 
zal dit jaar deelnemen aan VeluwezOOOm Got 
Talent. Dit is een initiatief dat leerlingen, studenten 
en schoolverlaters ondersteunt om een ondernemend 
sociaal project in gang te zetten, te zoeken naar 
een droombaan en een eigen onderneming te 
starten. Deze deelnemers krijgen de kans om in 
beeld te komen bij onderneming, bedrijf, instituut, 
en omwonenden. Als gastspreker gaat Paul in op 
het gebruiken van talent om ook andere mensen te 
helpen. Dit is bedoeld als inspiratie voor de achttien 
deelnemers om ze zo aan het denken te zetten.
Dit project haakt in op duurzaamheidsdoelen 17: 
‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’ en 4: 
‘Kwaliteitsonderwijs’. In de toekomst hoopt Intrapec 
vaker bij te dragen aan de projecten vanuit de 
Gemeente Rheden om aandacht te vestigen op de 
duurzame ontwikkelingsdoelen. 

Gemeente Brummen 

Naast de projecten binnen de eigen gemeente, 
is Intrapec sinds kort ook actief in de Gemeente 
Brummen. Project WerkFit vestigt haar aandacht op 
inwoners van Brummen die een uitkering krijgen 
en zonder werk zitten. Middels een Participatiewet-
uitkering helpt de gemeente deze mensen richting 
een betaalde baan. Hiernaast voorziet de gemeente 
mensen met een indicatie voor de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW) van een werkplek. 

Intrapec zal twee werkplekken openstellen voor deze 
werkzoekenden. Hierbij werken wij samen met de 
jobcoach die hem of haar ondersteunt in het proces, 
om zo een optimaal resultaat te behalen. Door dit 
nieuwe project breiden wij onze lokale impact uit naar 
twee gemeenten.

People Planet Prosperity
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Planet
‘‘Van het verkleinen van 

negatieve impact, 
naar het vergroten van 

positieve impact.’’
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Planet CO2-Footprint 
Verandering is noodzaak

Het gaat niet goed met de aarde. De huidige trend 
van het uitputten van de aarde heeft schrijnende 
gevolgen voor het klimaat en de biodiversiteit. 
We zijn door onze zogeheten ‘planetaire grenzen’ 
heen. Met name de grenzen van biodiversiteit, 
klimaatverandering en stikstofuitstoot zijn ver 
overschreden. Deze alarmerende trend kan een gevaar 
gaan vormen voor toekomstige generaties. 

Een andere meetlat die de negatieve trend goed 
weergeeft is ‘World Overshoot Day’. Hierbij wordt 
gemeten hoeveel grondstoffen verbruikt worden en 
hoeveel de aarde per jaar kan produceren. Dit jaar 
zijn we in augustus al door de grondstoffen heen die 
de aarde per jaar kan genereren. Nederland zelfs al in 
april. 

Kortom, er moet verandering komen, en daarin 
speelt iedereen een belangrijke rol. Ook Intrapec kan 
hier niet in achterblijven. Daarom gaan wij voor een 
duurzamere bedrijfsvoering en stellen wij ambitieuze 
doelen die bijdragen aan een betere wereld.

Klimaatpositief in 2050
 
Ons ultieme doel is om alle uitstoot van Intrapec terug 
te dringen en uiteindelijk volledig klimaatpositief 
te opereren. Dit begint met het verlagen van onze 
negatieve impact op het milieu om vervolgens onze 
positieve impact te vergroten. Wij gaan laten zien dat 
het anders kan: een bedrijfsvoering die gebaseerd 
is op duurzaamheid, waarbij de aarde niet wordt 
uitgeput maar juist hersteld. 

Hoe gaan we vooruit? 

Om vooruitgang te boeken zullen we eerst moeten 
weten hoe we er nu voor staan. Hierin is de eerste stap 
om de CO2-uitstoot te berekenen en de supply chain 
te analyseren. Ook is het belangrijk om te kijken wat 
er nu al goed gaat, zoals de aanleg van ons zonnedak. 
De status quo zal in de komende pagina’s worden 
weergegeven. 

Op basis van deze analyse kunnen we goede en 
ambitieuze doelen stellen. Alle doelen samen 
vormen onze route naar ‘Klimaatpositief in 2050’, 
waarin we met terugwerkende kracht alle uitstoot 
gecompenseerd willen hebben. Een enorme 
uitdaging. Maar we beseffen dat de noodzaak 
simpelweg te hoog is. 

‘‘There is no Plan B, 
because we do not have a Planet B’’ 

Ban Ki-moon 

Het is dan ook geen vraag meer of we klimaatpositief 
worden, maar wanneer. In dit hoofdstuk laten wij zien 
hoe wij ons ambitieuze doelen vormgeven.

People Planet Prosperity

Om doelen te kunnen stellen en progressie te monitoren, is het van belang om de 
ecologische voetafdruk te berekenen. Het berekenen van de totale CO2-footprint is 
een complex proces. Om toch tot een goede inschatting te komen, maken we gebruik 
van het Greenhouse Gas Protocol, wereldwijd het meest gebruikte protocol om 
CO2-footprint te berekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2) CO2-uitstoot 
vormen de basis voor de berekening van onze totale CO2-footprint. Scope 1 omvat 
de directe uitstoot van broeikasgassen waarvan het bedrijf de bron is. De uitstoot die 
wordt gegenereerd om elektriciteit te maken, wordt aangekaart in scope 2. Scope 3 
omvat alle uitstoot waar een bedrijf verantwoordelijk voor is buiten de muren van het 
eigen bedrijf. Het gaat hierbij om de uitstoot binnen de gehele waardeketen. Deze 
scope is optioneel en wordt niet meegenomen in dit report. 

Verbruik Meeteenheid CO2-uitstoot - kg CO2 Intrapec’s Tevredenheid

 Vracht 367.710 km 0,749 kg CO2/km 275.010

 Gas 54.494 m3 1,884 kg CO2/m3 103.620

 Vervoer 6.800 km         
295.943 km    
85.000 km      

vliegtuig 
woon-werk
buitendienst

0,200 kg CO2/km
0,196 kg CO2/km
0,196 kg CO2/km

1.360 
58.005
16.660
76.025

 Water 423 m3 0,298 kg CO2/m3 126 

 Elektra 495.681 kWh
493.448 kWh
2.233 kWh

verbruikt
opgewekt

0,556 kg CO2/kWh

1.241

 Totaal 456.022

456.022 kg CO2

Ecologische Footprint De Intrapec Group
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Vracht - 60,3%

16,7% - Vervoer

22,7% - Gas

Water - 0,02%
0,3% - Elektra



People Planet Prosperity

98% Gezuiverd Water 

100% 
recyclebaar karton

Onze Supply Chain

Gas en ElektraZon

Bomen

Karton

Water

Karton

Inkt

LijmZetmeel

Restkarton

Ons restafval wordt gerecycled om vervolgens te 
dienen als grondstof voor nieuw karton. Na zeven keer 
te zijn gerecycled, valt houtvezel af als pulp. Dit wordt 
vervolgens in verbrandingsovens verbrand om energie 
op te wekken.  

Al onze leveranciers van karton zijn FSC® 

gecertificeerd. Dit keurmerk verzekert dat de 
grondstoffen, zoals de pulp van bomen, afkomstig 
zijn uit duurzaam beheerde bossen. FSC® stelt 
wereldwijde standaarden en geeft de zekerheid dat 
de grondstoffen gebruikt in papieren en kartonnen 
producten niet afkomstig zijn uit ‘oerbos’ of uit 
plantages waarvoor tropisch regenwoud is gekapt.

Karton bestaat uit verschillende lagen papier die 
aan elkaar zijn vast gelijmd. Lijm vormt dan ook 
een belangrijk bestandsdeel voor ons product. 
Watergedragen lijmen op basis van biologisch 
afbreekbare stoffen als zetmeel en gelatine verlagen 
de impact op de natuur.

Inkt speelt een belangrijke rol in ons productieproces. 
Wij gebruiken inkt op waterbasis om onze 
verpakkingen te bedrukken. Deze inkt is voor 80% 
hernieuwbaar. Het afvalwater zuiveren wij middels 
onze eigen waterzuivering. Het water dat in het riool 
wordt afgevoerd is daarmee 98% gezuiverd.

Transport

Het karton dat wij verwerken wordt aangeleverd 
door vrachtwagens. Wij zelf leveren onze producten 
vervolgens ook uit in vrachtwagens. Onze logistieke 
partner streeft naar duurzaamheid door de 
bezettingsgraad te maximaliseren en te kiezen voor 
duurzame vrachtwagens. Per jaar wordt er zo’n 370.000 
kilometer gereden. Intrapec beschikt zelf ook over een 
wagenpark. Sinds 2020 zijn we overgeschakeld naar 
een elektrisch wagenpark. Slechts twee voertuigen zijn 
nog hybride, de rest is al volledig elektrisch.    

Om onze fabriek draaiende te houden, zijn gas en 
elektra essentieel. Voorlopig zijn we nog aangesloten 
op het gasnetwerk, maar in de toekomst hopen 
wij middels een warmtepomp onze fabriek warm 
te houden. Wel zijn we sinds november 2019 
energieneutraal. Dit wil zeggen dat onze 1.536 
zonnepanelen voldoende stroom leveren om aan onze 
vraag te voldoen.

70%

30%

Hieronder is een versimpelde weergave van onze supply chain weergegeven.

Intrapec Group Duurzaamheidsrapport 2020 27Intrapec Group Duurzaamheidsrapport 202026



Forest Stewardship Council®

FSC®

Zoals hiervoor al is benoemd, zijn onze leveranciers FSC® gecertificeerd. 
Dit keurmerk zal hier worden benadrukt omdat niet alleen de industrie, 
maar ook de consument tegenwoordig te maken heeft met het FSC®-
logo. Wanneer het FSC®-logo op een product te zien is, betekent dit dat 
het hout dat is gebruikt om papier of karton te maken, afkomstig is uit 
een duurzaam beheerd bos. Ontbossing en het verlies van biodiversiteit 
worden op deze manier een halt toegeroepen. FSC® is slechts 25 jaar 
geleden begonnen met als doel wereldwijd de bossen te beschermen. 
Tegenwoordig is al meer dan 200 miljoen hectare gecertificeerd in 82 
landen. FSC® is inmiddels niet meer weg te denken uit de papier-, karton-, 
en houtindustrie. 

Een milieukeurmerk als FSC® helpt de consument en onze klanten met het 
maken van een duurzame keuze. Dit keurmerk is te herkennen aan het logo 
hieronder en zal je vast niet ontgaan zijn: 

Duurzaam behoud 

Door alleen FSC® gecertificeerd karton te verwerken, helpen wij mee 
met het behouden van bossen. Het klinkt misschien vreemd maar juist 
doordat wij waarde geven aan het bos, door het maken van hoogwaardige 
verpakkingen op een duurzame manier, worden de bossen uiteindelijk 
beter beschermd en zal de groei van meer bos alleen maar worden 
aangemoedigd. 

‘‘Forests For All 
Forever®’’

Biologisch afbreekbaar

Daarnaast is karton snel biologisch 
afbreekbaar en vormt het een 
duurzaam alternatief voor alle plastic 
verpakkingen, die nu voor enorme 
schade zorgen met al het plastic 
zwerfafval in oceanen en op het 
land. Karton en papier zijn het beste 
alternatief voor plastic, dus zal de 
vraag naar kartonnen en papieren 
verpakkingen alleen maar stijgen. 

Als deze vraag op een duurzame 
manier wordt opgevangen, 
bijvoorbeeld via FSC® gecertificeerd 
duurzaam bosbeheer, zal dit er juist 
voor zorgen dat er meer bossen 
geplant worden en ook nog eens 
voor de lange termijn behouden 
zullen worden. Met een FSC® 
certificering alleen zijn niet meteen 
alle problemen opgelost, maar het 
is wel een stap in de juiste richting 
naar een duurzame en circulaire 
economie. 

SDG 15

Kortom, de FSC® 
certificering is 
een duurzame 
ontwikkeling voor 
het leven op het 

land (SDG15) en zorgt wereldwijd 
voor positieve impact. De FSC® 
certificering is niet het eindstation, 
maar wel een goed begin op 
weg naar een beter milieu en een 
economie die kostbare grondstoffen 
herstelt en niet vernietigt. Doordat 
100% van onze leveranciers FSC® 
gecertificeerd zijn, hebben onze 
klanten de zekerheid dat de bossen 
beschermd worden en er geen 
roofbouw op de planeet wordt 
gepleegd. 
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Onze Route naar Klimaatpositief

2022

2030

2050

2025

GASLOOS
‘‘Geen gasrekening meer’’ 

• Van het gas af door warmtepomp 
installatie

• Isolatie van vloeren, daken en 
muren

• 10.000 zonnepanelen aangelegd 
met Intrapec Solar

• Uitrol van eigen 
duurzaamheidsproject in een 
derdewereldland

• Laadpalen uitbreiden naar 
minimaal 14

ENERGIEPOSITIEF
‘‘Meer opwekken dan verbruiken’’

• Zonnepanelen op het gehele dak
• Huidige verlichting vervangen 

voor slimme LED verlichting
• Dakisolatie
• Start met de ontwikkeling van 

een duurzame productlijn
• Plasticloze kantine en duurzame 

koffie
• Aanleg ‘tiny forest’ op terrein

KLIMAATNEUTRAAL
‘‘CO2-uitstoot gecompenseerd’’ 

• Alle directe CO2-uitstoot 
gecompenseerd via duurzame 
bosprojecten  

• 20.000 zonnepanelen aangelegd
• Minimaal 30 laadpalen 
• Eco-productlijn met de meest 

innovatieve en duurzame 
verpakking 

• 100% duurzame leveranciers 

KLIMAATPOSITIEF
‘‘Alle uitstoot die ooit is gemaakt door 
Intrapec is met terugwerkende kracht 
gecompenseerd’’

• Volledig klimaatneutraal transport 
en vervoer (elektrisch / waterstof)

• 100.000 zonnepanelen aangelegd
• 200 hectare duurzame bosprojecten
• 100% circulair productieproces 

People Planet Prosperity

Nu de status quo is vastgesteld, kunnen er ambitieuze doelen worden gesteld. “The 
time for bold action on climate change is now.” Onze bold actions zijn hieronder 
toegelicht. Deze actiepunten vormen de leidraad voor onze route van energieneutraal 
naar klimaatpositief. We beseffen dat alleen klimaatneutraal niet genoeg is. Om deze 
reden gaan wij zelfs voor klimaatpositief, waarbij de volledige uitstoot van Intrapec 
met terugwerkende kracht wordt gecompenseerd.  
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People Planet Prosperity

Duurzame Energie 
Intrapec Solar

Met trots kunnen we meedelen dat we op 22 
november 2019, in samenwerking met onze partners 
Pondera en Ovento, 1.536 zonnepanelen op ons 
dak hebben geïnstalleerd. Daarmee zijn we volledig 
elektrisch energieneutraal geworden. Dit is een 
prestatie waar we erg trots op zijn. Met dit succesvolle 
project laten we zien hoe je als bedrijf direct kan 
bijdragen aan de nationale doelstellingen voor 
duurzame energie.  

Paul de Lange, directeur Intrapec Group:
 

“Als bedrijf is dit een prachtige kans om ook iets 
tegen klimaatverandering en voor het milieu te 
doen. Wij vinden het daarom ook erg belangrijk 
om ons steentje bij te dragen. Los hiervan lonen 
milieu-investeringen ook”   

Samenwerken
 
Om dit grote zonnedak te realiseren, zijn partners 
nodig die beschikken over de vereiste kennis 
en expertise. Pondera, Ovento en de Intrapec 
Group hebben de handen ineengeslagen. Deze 
samenwerking heeft geleid tot de succesvolle 
realisatie van het zonnedak. Door verschillende 
expertises en netwerken bij elkaar te brengen, kan veel 
worden bereikt binnen de energietransitie.

Dit laat ook zien dat samenwerken loont, wat 
tevens aansluit op SDG 17; Partnerschappen 
om doelstellingen te bereiken. Alleen door 
samenwerkingen en partnerschappen aan te gaan, 
kunnen onze gezamenlijke doelen worden behaald. 
Vanuit dit gedachtegoed is Intrapec Solar opgericht; 
het samenwerkingsverband tussen Pondera, Ovento 
en Intrapec. 

Andere daken benutten

We stoppen niet alleen bij het realiseren van ons 
eigen zonnedak, maar gaan met Intrapec Solar nog 
een stap verder. We willen dit succes, onze ervaring 
en de kennis van zaken namelijk delen met andere 
bedrijven door ze te helpen met het realiseren van 
hun eigen zonnedaken. 

“Ik roep bedrijven op die een groot 
dakoppervlak hebben zich te verdiepen in deze 
eenvoudige aanpassing. Het voelt goed om 
klaar te zijn voor de toekomst en een positieve 
bijdrage te leveren aan het milieu”  
- Paul de Lange

Er zijn nog talloze (bedrijfs)daken onbenut en wij 
zien hier een enorme kans om de energietransitie 
te versnellen. Waarom wordt er landbouwgrond 
gebruikt voor de productie van zonne-energie als 
het ook gemakkelijk op daken kan?

“Ik ben blij dat er ondernemers zijn die 
dergelijke initiatieven nemen. Er liggen genoeg 
daken onbenut. Hier wordt aangetoond dat 
het mogelijk is om het nuttig in te zetten.”      
- Dorus Klomberg, wethouder gemeente Rheden

Samen investeren in duurzame energie
 
Het succes van de snelle aanleg van ons 
zonnedak is mede behaald door een innovatieve 
vorm van financiering. Een deel van het 
investeringsbedrag is namelijk opgehaald 
via Zonnepanelen Delen. Hierbij kunnen 
particulieren investeren in de aanleg van 
zonnepanelen, zonder dat de zonnepanelen op 
hun eigen dak worden geplaatst. Een win-win. 
De meeste bedrijven hebben veel ruimte over 
op hun daken om zonnepanelen aan te leggen. 
Door te investeren via Zonnepanelen Delen 
kunnen ook particulieren gebruik maken van 
de ruimte op de daken van bedrijven. Zo kan 
iedereen meewerken aan de energietransitie en 
een duurzame toekomst. 

Elektrisch rijden

Zoals eerder is vermeld, vormt transport 
een groot deel van onze CO2-uitstoot. Onze 
logistieke partners zijn sprongen aan het maken 
op het gebied van verduurzaming door hierin te 
investeren.

Ook intern gebruiken wij voertuigen als heftrucks 
en auto’s. Aangezien wij onze ecologische 
voetafdruk willen verlagen, proberen we over 
te schakelen van voertuigen aangedreven 
door fossiele brandstoffen, naar elektrische 
voertuigen. 

Sinds vorig jaar zijn al de voertuigen die Intrapec 
intern gebruikt volledig elektrisch. In 2020 zijn er 
vier volledig elektrische auto’s aangeschaft voor 
de buiten- en binnendienst. Daarnaast zijn er 3 
laadpalen geïnstalleerd die ons voorzien van 6 
laadplekken.
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Prosperity

‘‘Waste isn’t waste 
until we waste it’’
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Prosperity
Met de pijler prosperity bedoelen wij het vermogen 
om als bedrijf winst te maken zonder de sociale 
fundering van de samenleving aan te tasten of de 
ecologische grenzen te overschrijden. Deze pijler is 
meer gericht op het duurzame business model die 
de economische groei loskoppelt van sociale en 
ecologische beschadiging. Sterker nog, hoe mooi zou 
het zijn om de economische, sociale en ecologische 
groei parallel te laten bevorderen? Hoe gaan wij 
als bedrijf zorgen dat we de doelen voor people en 
planet bereiken en tegelijkertijd op de lange termijn 
financieel gezond blijven?

Karton = duurzaam

Toen in 1983, Dick de Lange en Nic Lammers Intrapec 
Verpakkingen B.V. oprichtten, was klimaatverandering 
nog onderbelicht in het bedrijfsleven. Op dat 
moment was de duurzame aard van karton geen 
doorslaggevende factor voor de oprichting van 
het bedrijf. Nu, bijna 40 jaar later, blijkt de keuze 
voor karton een hele verstandige te zijn geweest. In 
tegenstelling tot vele andere alternatieven is karton 
een duurzaam product dat tot wel zeven keer opnieuw 
is te recyclen. Ook de lijm en inkt die worden gebruikt 
voor de productie van verpakkingen zijn geschikt voor 
hergebruik. 

Het duurzame karakter van karton verspreidt zich 
tegenwoordig snel. Consumenten worden steeds 
bewuster van de nood van duurzaamheid en 
bedrijven innoveren steeds sneller. Papieren zakken 
vervangen langzamerhand de plastic zakjes in winkels, 
de kartonnen doos is de duurzame en circulaire 
verpakking voor de vele pakketjes en er worden nu 
zelfs bedden van karton gemaakt. Deze circulaire 
trend in de industrie is voor ons sinds een aantal 
jaren bekend en wij proberen dit dan ook naar ons 
voordeel te zetten. Wij willen de kansen van karton 
optimaal benutten om daarmee duurzame groei door 
te maken en het imago van de verpakkingsindustrie te 
verbeteren. 

In het hoofdstuk prosperity wordt ingegaan op 
de donut economie en hoe een circulair business 
model ons zal helpen om onze doelen te bereiken. 
De belangrijkste SDG’s die binnen prosperity van 
belang zijn; 8: Eerlijk werk en economische groei, 
12: Verantwoorde consumptie en productie, en 17: 
Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken. 
Wij willen groeien door verantwoord te produceren, 
verantwoorde consumptie te stimuleren en duurzame 
klanten te steunen.

Donut Economie 

Safe and just space for humanity

De donut economie is voor ons het raamwerk om te streven naar welvaart op zowel sociaal, ecologisch, en 
financieel vlak. De donut economie is in 2017 ontwikkeld door Oxford-econoom Kate Raworth. Zij stelt dat de 
grootste uitdaging van de 21e eeuw ligt in het niet overschrijden van de ecologische grenzen en tegelijkertijd 
het niet te kort te doen aan de sociale fundering die nodig is voor een duurzame samenleving. 

Het veilige gebied waar we als samenleving naar moeten streven, noemt zij ‘the safe and just space for 
humanity’. Deze theorie staat centraal binnen de duurzame impact strategie van Intrapec. De sociale 
fundering proberen wij te bewerkstelligen door activiteiten binnen de pijler people. Daarnaast blijven wij 
binnen de ecologische grenzen van de aarde door binnen de pijler planet bewust na te denken en actie te 
ondernemen met betrekking tot het klimaat.

WAARDIG
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Raworth, Kate, 2017. Doughnut economics: seven ways to 

think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing.
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Inspiratiebron voor Industrie
WAARDIG

Voorlopers
People Planet Prosperity

Het aantal start-ups dat inspeelt op duurzaamheid stijgt de afgelopen jaren enorm. 
Steeds meer van onze verpakkingen zijn tegenwoordig dan ook bestemd voor 
duurzame producten met een speciaal business model. Intrapec is trots leverancier 
van duurzame bedrijven en zal met hen samenwerken om de volledige waardeketen 
te verduurzamen.

Om een donut economie te bereiken, is iedereen nodig. Van onze leveranciers tot 
klanten, en van lokale gemeentes tot aan Brussel. Iedereen moet veranderen om 
binnen de veilige zone van de donut economie terecht te komen. Intrapec streeft 
ernaar om dit op twee manieren te doen.

Rebottled 
 
Intrapec levert verpakkingen voor het ‘ge-upcyclede’ 
glaswerk van Rebottled. Dit bedrijf deelt onze 
circulaire visie. Het bedrijf focust zich op hoe glazen 
producten kunnen worden gebruikt voordat ze worden 
verspild. Binnen de glasindustrie worden bierflesjes 
hergebruikt, terwijl wijnflessen worden weggegooid. 
Rebottled gebruikt deze ‘nutteloze’ wijnflessen om 
hier glazen producten van te maken. Door dit sterke 
business model wordt veel energie bespaart en wordt 
vervuiling voorkomen. Meer dan 170.000 flessen zijn 
door Rebottled al ‘gered’. 

Naast het circulaire aspect hecht het bedrijf ook veel 
waarde aan de mens. Net als de Intrapec Group helpt 
Rebottled om mensen een betere kans te geven op de 
arbeidsmarkt. 

Intrapec waardeert de sociale en ecologische 
inspanningen van haar klanten en is dan ook trots om 
deze bedrijven te voorzien van kwalitatieve, circulaire 
verpakkingen.

Horizontaal

We willen een leider worden binnen de branche. 
Hiermee proberen we onze concullega’s aan 
te sporen om dezelfde weg in te slaan. Wij, als 
kartonindustrie, zijn de duurzame oplossing binnen 
de verpakkingsbranche. Het feit dat wij een alternatief 
kunnen bieden voor plastic kan de koers van de 
verpakkingsindustrie disruptief veranderen. We zijn 
inmiddels al goed op weg, maar het moet en kan 
sneller. We proberen dit door binnen onze branche 
leider te zijn in duurzaam verpakken. Echter hebben 
we de volledige waardeketen nodig om echt een 
koerswijziging aan te brengen. Dit brengt ons bij de 
verticale as.

Verticaal

We willen niet alleen onze branche maar ook onze 
volledige supply chain aansporen om mee te doen.  
We zijn hier al concreet mee bezig omdat we zien dat 
het aantal duurzame klanten blijft stijgen. Daarnaast 
proberen we onze klanten ook te inspireren om te 
verduurzamen. Door kennis met onze klanten te 
delen over het positieve effect van duurzaamheid 
op de gehele bedrijfsprestatie, hopen wij ook onze 
klanten die nog niet bezig zijn met duurzaamheid te 
inspireren. Wij bieden hier dan ook altijd onze consult 
aan. 

Waka Waka 

De zon is de grootste natuurlijke energiebron die 
er is. Zonlicht is er in overvloed, het is duurzaam en 
het is overal beschikbaar. Het is dé oplossing voor 
iedereen die stroom nodig heeft, ook wanneer er geen 
stopcontact in de buurt is. Waka Waka maakt gebruik 
van deze oplossing. Het bedrijf levert producten die 
zonlicht omzetten in electriciteit en dit tevens kunnen 
opslaan. Deze producten kunnen van grote waarde 
zijn voor mensen in derdewereldlanden die niet zijn 
aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Met dit mooie product wordt dus schone energie 
opgewekt waarbij met name arme mensen in 
afgelegen gebieden geholpen zijn. Zo hebben 
kinderen in derdewereldlanden al bijna 1.5 miljard uur 
meer kunnen studeren door de Waka Waka producten.
Intrapec is trots leverancier van een bedrijf als Waka 
Waka en deelt de duurzame visie van het bedrijf.
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COVID-19 BUILD BACK BETTER

Corona heeft vanaf begin 2020 een enorme impact gehad op de 
samenleving. Veel Nederlanders hebben een lastig jaar met veel 
tegenslagen gekend. De enige die misschien echt baat bij de 
pandemie heeft gehad is de aarde. 

Wij hebben binnen de Intrapec Group door strenge maatregelen 
en oplettendheid gelukkig weinig besmettingen gekend. Daarnaast 
is de food industrie een relatief hoog percentage van onze omzet 
en zijn wij er zo, financieel gezien, niet op achteruit gegaan. We 
beseffen ons ter degen dat veel bedrijven en individuen dit ‘geluk’ 
niet hebben gehad. Vandaar dat we omzien naar alles en iedereen 
om ons heen.

Positieve lessen

COVID-19 heeft verschrikkelijke dingen teweeg gebracht. Echter 
denken wij ook dat er zeker positieve lessen uit te trekken zijn. Het 
afgelopen jaar heeft namelijk aangetoond dat wanneer het echt 
noodzakelijk is om maatregelen te nemen en op te volgen, dit 
ook echt mogelijk is. Door met het hele land actie te ondernemen 
hebben we laten zien dat het ook anders kan. De totale CO2 uitstoot 
is in de wereld met bijna 10% gedaald ten opzichte van 2019. 

Wij vinden dat de samenleving deze crisissituatie moet gebruiken 
om beter uit de strijd te komen: Build Back Better. We hebben 
laten zien dat we de curve van besmettingen kunnen afvlakken door 
drastische maatregelen te nemen. Laten we de CO2 curve net zo 
afvlakken door ons bewust te zijn van de gevolgen en nu actie te 
ondernemen op weg naar een duurzame samenleving.

We roepen iedereen op om met ons het gesprek aan te gaan en  
samen tot nieuwe ideeën te komen en elkaar te inspireren. 

Samengevat 
Samen nog meer impact 

We hopen met deze uiteenzetting van ons bedrijfsmodel en ambitieuze doelen andere bedrijven te inspireren. 
Binnen onze sector zijn we een van de eerste MKB’ers die een duurzaamheidsrapport heeft laten opstellen. 
Hiermee hopen wij onze concullega’s aan te sporen om ook bezig te gaan met duurzaamheid. Samen kunnen 
we namelijk een nog grotere positieve impact creëren. Met ons bedrijfsmodel hopen wij het juiste voorbeeld 
te geven aan de rest van de industrie. We zijn nog lang niet perfect, maar we zetten nu wel de juiste doelen en 
hebben de drive om steeds duurzamer te worden. Concepten als de Sustainable Development Goals, Donut 
Economie, Circulaire Economie, en het People, Planet, Prosperity raamwerk zijn erg waardevol gebleken bij het 
opstellen van een duurzaamheidsstrategie.   

Sustainable Development Goals

Ons bedrijfsmodel sluit aan bij meerdere SDG’s. Bij het ene doel meer impact dan de ander, maar door een 
brede interne (bijv. Intrapec Vitaal) en externe (bijv. New Day Impact) focus creëren we een positieve impact op 
meerdere vlakken. Tevens hebben we de SDG’s gekoppeld aan het raamwerk van People, Planet, Prosperity. 
Deze koppeling laat precies zien welke SDG’s bij welke processen een rol spelen, ingedeeld bij People, Planet of 
Prosperity. Dit zorgt ervoor dat we concreet invulling kunnen geven aan de SDG’s.

Donut economie 

We sluiten ons tevens aan bij de donut economie. Dit is een stap verder dan de circulaire economie, omdat hierin 
zowel de sociale als planetaire grenzen worden meegenomen. Dit raamwerk laat de urgentie van een duurzamere 
toekomst goed zien en geeft houvast om zowel voor de mens als de aarde binnen de gestelde grenzen te blijven. 
Onze planetaire grenzen zijn alarmerend overschreden. Dat we moeten veranderen staat vast. Wij laten zien dat 
verduurzaming gemakkelijk kan, maar dat je ook ambitieuze doelen moet stellen om binnen de grenzen van de 
aarde te kunnen blijven. Wij hebben als doel om volledig klimaatpositief te zijn in 2050. Een enorme opgave, 
maar de noodzaak is duidelijk. Niets doen is geen optie meer.

P Mens op nummer 1. Intrapec Vitaal, Steun aan Stichting New Day Impact, Veilig 
Werkklimaat, Lokale Impact door Partnerschappen binnen de Gemeente Rheden. 

P Duurzaam bedrijfsmodel. Karton als alternatief voor Plastic, , Duurzame Leider binnen 
de Industrie, Donut Economie & Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen Leidraad

P Op naar klimaatpositief! Klimaatpositief in 2050 met tussentijdse Doelstellingen, Intrapec 
Solar, FSC® Gecertificeerd, stimuleren van Elektrisch rijden.
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Klimaatpositief Rapport
Dit rapport is klimaatpositief. Er is namelijk 10 keer meer CO2 uitstoot 

gecompenseerd (1.200 kg) dan dat is verbruikt voor de productie van dit 
rapport (120 kg). De uitstoot is gecompenseerd in Oeganda door middel van  

duurzame bosprojecten, gefaciliteerd door de Trees for All stichting.

www.intrapecgroup.com


