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Head of Quality, Safety and Environment

Het Belgisch familiebedrijf DBP Plastics

De productielocatie van DBP Plastics in

produceert ruim 70 jaar duurzame, plastic

Wilrijk (Antwerpen) is BRC-Packaging AA+

spuitgietproducten. De producten worden

en ISO 9001 gecertificeerd en hanteert

gepersonaliseerd door gebruik van kleur,

onderstaande scope:

opmaak of verpakking. Hiervoor beschikt
het bedrijf over een eigen toolshop, 20

•

DESIGN & DEVELOPMENT

spuitgietmachines, een kleurlabo en heeft

•

INJECTION MOULDING OF PRODUCTS

het 40 jaar ervaring in in-mould-labeling

in direct contact with food (Amuse

en retail verpakking. De focus ligt op

range and private label), including in-

bewaren van voeding.

mould-labeling.

Via internationale retailers komt het eind-

De onafhankelijke paswerkerij, waar de

resultaat terecht bij de consument. 30%

matrijzen geproduceerd en onderhouden

hiervan onder het eigen merk Amuse en de

worden voor DBP Plastics en derden, valt

overige 70% onder het merk van de klant.

onder DBP Plastics NV.

De Amuse Innovation Academy waakt
erover dat toekomstige trends vroegtijdig
worden opgemerkt en dat er in functie
daarvan en in samenspraak met de klant

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact

nieuwe

opnemen met Alfred Olthof, Head of

Ontdek

producten
via

tot

leven

komen.

amuseyourday.com

het

Quality, Safety and Environment.

volledige assortiment dat vanaf april
2018 verkocht wordt via Belgische en

T
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Voor DBP bestaat goed bestuur behalve de wettelijke verplichtingen, vooral uit transparante
en duidelijke communicatie met alle stakeholders. Om dit te realiseren wordt er tijd vrij
gemaakt voor:
•

•

MANAGEMENT MEETING Een meeting

•

COMITÉ VEILIGHEID & GEZONDHEID

waar verschillende leidinggevenden

Comité waarin werkgever en werk-

hun verantwoordelijkheid voor hun

nemers diverse acties vastleggen ter

afdeling opnemen en toelichten aan

bevordering van het welzijn en de

directie.

veiligheid van iedere werknemer.

RAAD VAN BESTUUR Op basis van

•

FAALKOSTEN TRAININGEN De half-

een analyse van facts and figures

jaarlijkse faalkosten trainingen zijn

bepaalt deze de strategie voor een

voor alle medewerkers een moment

futureproof bedrijf.

van dialoog tussen werkgever en
werknemer over alle afdelingen heen.
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SEDEX is een beveiligde online database,

SMETA staat voor Sedex Members Ethical

die bedrijven helpt om ethische risico’s

Trade Audit en is een compilatie van best

in logistieke ketens te identificeren,

practices in audittechnieken. Het is geen

te beheren en te corrigeren. SEDEX

klassieke norm, maar een methodologie

betrekt alle onderdelen van de logistieke

waarbij een site geauditeerd wordt tegen

keten in het proces om verbeteringen

de lokale wetgeving en regelgeving en de

en

ETI Base Code.

samensmelting

van

verantwoorde

business praktijken door te voeren.
De 26.000 SEDEX leden zijn verspreid

Een SMETA audit kan over 2 van de 4 pijlers

over 150 landen en vele verschillende

of over alle 4 de pijlers gevoerd worden:

bedrijfssectoren.

•

2 PIJLER AUDIT Arbeid, Veiligheid en
Welzijn.

•

4 PIJLER AUDIT Arbeid, Veiligheid en
Welzijn, Milieu en Business Ethiek.

DBP Plastics NV is SEDEX lid onder

DBP Plastics NV heeft een 4 pijlers SMETA

bedrijfsreferentie ZC1046760 en locatie

audit laten uitvoeren, rapport referentie

referentie ZS1043500.

CSR201602036 en geen openstaande
verbeterpunten.
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BSCI is een door bedrijven aangestuurd

BSCI is een initiatief van Amfori een

initiatief dat meer dan 1.800 retailers,

vooraanstaande vereniging van inter-

importeurs

nationale bedrijven die de waarden van

bij

het

en

merken

wereldwijd

ondersteunt

verbeteren

van

vrije handel en duurzame productieketens

arbeidsomstandigheden in fabrieken en

propageert. Amfori is sinds Januari 2018

op boerderijen.

de nieuwe naam van FTA.

Onze visie is een wereld van vrije handel
en duurzame productieketens waarin
fabrieken en boerderijen voldoen aan
zowel nationale arbeidswetgeving als
aan de ILO Conventies die de rechten van
arbeiders beschermen.
BSCI biedt bedrijven, van multinationals
tot midden- en kleinbedrijf (MKB) /
kleine

en

middelgrote

onderneming

(KMO), één gezamenlijke gedragscode

DBP Plastics NV is lid van Amfori en BSCI
onder DBID nummer 369946.

en een holistisch systeem voor sociale
duurzaamheid

in

de

productieketen

We hebben ook al een BSCI audit laten

dat toepasbaar is op alle sectoren en

uitvoeren, audit ID 82567. Op 11 van de 13

inkooplanden.

gebieden haalden we een A-score.
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15 JAAR IN DIENST

Patrick Aerts
Technician Toolshop

Van

onze

belangrijke

zakenpartners

verwachten we schriftelijke bevestiging
dat de 11 BSCI mensenrechten principes
conform BSCI zijn geïmplementeerd en
worden nageleefd.
Zodoende hebben we al onze belangrijke
leveranciers een document gestuurd met
deze 11 mensenrechten, die ook door al
deze leveranciers zijn ondertekend.
We hebben geïnventariseerd wat al onze
belangrijke leveranciers doen op gebied
van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Alle feedback
is beoordeeld en per leverancier is een
score bepaald. Deze score wordt vanaf
heden

meegewogen

in

de

jaarlijkse

leveranciersbeoordeling.

09

Serge De Meirleir
Technician Toolshop

Bij aanwerving worden medewerkers
gescreend volgens Thomas PPA profiel
analyse.
Deze wetenschappelijk onderbouwde tool
onderzoekt

de

karaktereigenschappen

van medewerkers. Hiermee kunnen de
juiste mensen voor de juiste functies
ingezet worden. Dit voorkomt op langere
termijn

burn-out en bore-out en zorgt

voor een goede integratie in een bestaand
team. PPA draagt ook bij tot verbetering
van coaching door de werkgever.
Zowel de HR manager als de CEO hebben
de Thomas International PPA opleiding
gevolgd en volgen de instructies en
adviezen die uit de testen komen.
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Het zijn de kleine dingen die een groot

De installatie van de nieuwe chiller

verschil kunnen maken. Zo zorgen de anti-

zorgt ervoor dat in de zomer koude

vermoeidheidsmatten voor de operators

lucht in productie wordt geblazen om de

die veel staan en een extra heftafeltje

arbeidsomstandigheden te verbeteren.

voor minder fysieke klachten. In productie
wordt

voortdurend

geïnvesteerd

in

Om te voorkomen dat operatoren zakken

schaarliften om rugklachten te voorkomen.

van 25 kg moeten tillen werd een interne
silo geïnstalleerd waar met een heftruck

Bij de maalmolen hangt nu een zwaailamp

de zakken op hoogte kunnen gebracht

voor

betreffende

worden om op het rooster de zak open te

medewerker het ontruimingssignaal niet

kunnen snijden. Het doel hiervan is het

zou horen.

voorkomen van rugklachten en ongevallen

het

geval

dat

de

en het langer inzetbaar houden van
De

verlichting

in

productie

werd

medewerkers.

vernieuwd en er werden een aantal
vergrootapparaten naast de machines

Om alle medewerkers aan te sporen

geplaats om moeilijk zichtbare defecten

gezond te eten wordt maandelijks vers

gemakkelijker te detecteren.

fruit gratis aangeboden en werden de
frisdrankautomaten

vervangen

door

gefilterd fris drinkwater.
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Volgende opleidingen werden in 2017 - 2018 georganiseerd en alle medewerkers kregen
binnen de werkuren de kans om deze bij te wonen:
•

BRANDBUSOPLEIDING

In

maart

•

FAALKOSTEN TRAINING Halfjaarlijkse

2017 georgnaniseerd door Somatie-

interactieve opleiding van 1 à 2 uur,

Fie. Iedereen kon ook aan de lijve

waarin klachten van het voorbije half

ondervinden wat het is om een brand

jaar worden geanalyseerd en tips

te blussen.

worden verzameld ter vermindering
van de faalkosten.

•

CURSUS ERGONOMIE Cursus heffen
en tillen, nuttige tips voor mensen

•

TIME MANAGEMENT Als er duidelijk

in de fabriek en op kantoor met

signalen zijn bij de werknemers

aandacht voor correct tillen van

dat iemand nood heeft aan time

zware of grote voorwerpen.

management dan krijgt deze een
persoonlijke training intern van een

•

EVACUATIE OEFENING Jaarlijkse on-

aantal weken. Resultaten zijn direct

aangekondigde evacuatie oefening.

en duidelijk zichtbaar.
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In

2017

heeft

DBP

zich

kandidaat

gesteld om aangesloten te worden op
de stadsverwarming van ISVAG. Dankzij
de ligging van ISVAG kan deze warmte
relatief eenvoudig naar de omgeving
worden ontkoppeld. De eerste fase van
dit warmtenet vanuit ISVAG kan al in 2018
worden aangelegd bij de heraanleg van de
Terbekehofdreef in Wilrijk.
De aansluiting op dit warmtenet betekent
dat DBP haar gebouwen zal kunnen
verwarmen zonder gebruik te maken van
stookolie. Dat heeft een onmiddellijk
resultaat op de ecologische voetafdruk
van het bedrijf.
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Onze elektrische spuitgietmachines zijn

De

40% energiezuiniger dan hydraulische.

matrijzen werd volledig vernieuwd wat een

Ondertussen werd 10% van het machine

besparing op energie geeft en recuperatie

park vervangen door energiezuinige

van warmte.

koelinstallatie

van

machines

en

machines wat al een besparing oplevert
van 8% aan energie.

Ondertussen heeft DBP 2 elektrische
bedrijfswagens (uitstoot 35 gr/km) en wil
hier zeker verder in investeren van zodra
er betaalbare oplossingen zijn met groter
bereik. Op de parking van DBP is ook
mogelijkheid tot opladen van elektrische
wagens van onze bezoekers.
De stapeling van onze eigen producten
werd van 1,8 naar 2,4 m verhoogd. Dit
voor optimale belading van vrachtwagens
en uitstoot per geleverd product te
verminderen. Hiervoor rekenen we ook

De investering in nieuwe automatisering

op medewerking van onze klanten in de

droeg bij tot het verminderen van afval

toekomst.

van gemiddeld 2% per geautomatiseerd
product.

dat

Een onderzoek werd opgestart op te

dit de enige goede weg is naar een

Het

is

vanzelfsprekend

bekijken of we onze klanten buiten de file

milieubewuste productie van kunststof

uren kunnen beleveren en dit bij voorkeur

voor de toekomst!

met elektrische vrachtwagens.
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Sinds eind 2017 laat DBP haar eigen

Deze

polypropyleen afval door een externe

onder de noemer “Zero Waste“ en is een

firma opnieuw op korrel zetten voor

eerste stap richting circulaire economie.

producten

worden

aangeboden

productie.
Het Amuse assortiment waakt over de
het resultaat van de door SQTS, het

herbruikbaarheid van haar producten en

onafhankelijke extern labo, uitgevoerde

zet hier ook sterk op in. De Water Infuser

migratietesten

aan

is hiervan een heel mooi voorbeeld: je vult

dat dit post-industrial materiaal 100%

de kan met leidingwater en de infuser met

voedselveilig kan worden ingezet.

fruit of kruiden. Je spaart hiermee heel wat

en

scans

toonde

wegwerp plastic flesjes uit.
Dit materiaal wordt op dit ogenblik in een
aantal vaste producten uit het Amuse

Alle

assortiment ingezet. Ook de etiketten

ontwikkeld

producten

van die producten worden uit 100%

langdurig gebruik om zo afstand te doen

gerecycleerd papier vervaardigd.

van de huidige wegwerp maatschappij.

met

worden

met

zorg

aandacht

voor

een
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DBP ontvangt van iedere leverancier

DBP is houder van BRC packaging AA+;

een verklaring dat de grondstoffen

dat wil zeggen dat de audits momenteel

voor voedselverpakkingen voldoen aan

onaangekondigd gebeuren. Dit is de

relevante wetgeving.

hoogst mogelijke score die kan behaald
worden en geeft het belang weer dat het

DBP

geeft

SQTS,

geaccrediteerd

labo

een
in

onafhankelijk
Zwitserland,

bedrijf hecht aan veiligheid, gezondheid
maar ook transparantie of eerlijkheid.

de opdracht om migratietesten op de
producten uit te voeren en op basis van

DBP is ISO 9001 gecertificeerd en begin

onder andere die resultaten geeft DBP de

2017 hebben we het certificaat al om

garantie voor 100% voedselveiligheid aan

kunnen zetten naar de 2015 versie.

haar klanten.

Klantenfocus, leiderschap, betrokkenheid,
procesbenadering, continue verbeteren,

De “Verklaring van Overeenstemming” die

risico

DBP afgeeft aan klanten komt uit FOCOS

relatiemanagement

gebaseerde

en is beschikbaar in 4 talen: FR, ENG, NL

ïmplementeerde

en DE.

DBP Plastics.

besluitvorming
zijn

volledig

onderwerpen

en
ge-

binnen
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DBP sponsort regelmatig het goede doel

Vanaf eind 2018 heeft DBP voorgenomen

in de vorm van ‘gratis goederen’. Dit

om het budget voor de relatiegeschenken

kan gaan van Kom op tegen Kanker tot

te reserveren voor Kom op tegen Kanker.

een schooltje in Paraguay of kansarme
jongeren in België.

DBP biedt ook jaarlijks stageplaatsen
voor

DBP

besteedt

bijna

alle

inpakwerk-

studenten

uit

verschillende

richtingen. Schooljaar 2017 - 2018 werd

zaamheden uit bij BRC gecertificeerde

er

sociale werkplaatsen.

Master in de Industriële Wetenschappen:

samengewerkt

met

de

opleiding

Verpakkingstechnologie van de UHasselt.
Sinds

April

2018

ingeschakeld.

Dit

werd
is

een

Katarinahof

Twee MA studenten hebben een logistieke

organisatie

case uitgewerkt:

die mensen met een handicap inzet in
een bedrijf. Er wordt een coördinator

“Hoe de efficiëntie en klantentevreden-

aangesteld die de medewerker met een

heid in productie te verhogen voor

geestelijke

verpakkingsklanten.”

of

lichamelijke

handicap

Een

interessante

begeleidt. Door een extra mannetje die

case met bruikbare conclusies, ook voor

wat hand en spandiensten kan verrichten,

DBP.

wordt de werkdruk van de operatoren
verlaagd en de persoon in kwestie zinvol
geïntegreerd in de maatschappij.
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De recente investering in de Mitutoyo

Alle klachten van klanten of consumenten

meetbank draagt bij tot de kwaliteit van

worden

alle producten. Aan de hand van dit toestel

“Klachten

kunnen

afmetingen

heel

geanalyseerd
&

via

Meldingen”

software
van

de

nauwkeurig

leverancier Inception. Op deze manier

gemeten worden en vroegtijdig worden

kunnen klachten geanalyseerd worden

bijgestuurd. Zo streven we naar een

en kan er gericht verbeterd worden zodat

constante kwaliteit van ieder product.

de klantentevredenheid toe neemt en de
faalkosten verminderen.

Voor de verpakking van het Amuse
merk werd er bijzonder veel aandacht

Consumenten kunnen via info@dbp.be

besteed aan de productinformatie. Op de

of

verpakking staan niet alleen de technische

terecht voor alle advies en nazorg. Iedere

specificaties maar ook duidelijke gebruiks-

mail wordt persoonlijk beantwoord en bij

instructies en leuke tips en recepten in 4

terechte klachten worden producten ook

talen.

kosteloos geruild.

info@amuseyourday.com

bij

DBP

25

Terbekehofdreef 25-29
B-2610 Antwerp (Belgium)

info@dbp.be

T +32 (0)3 870 69 70

dbp.be

F +32 (0)3 887 57 95

