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SAMEN
SUSTAINABLE
Verpak duurzaam met
Optimum Group

Maak met ons de opmars naar
een duurzame toekomst.”
Bart de Boer, CEO Optimum Group

Minimaliseer de impact op het milieu met:

Ontdek ons Optimum Green portfolio

+
+
+
+
+
+
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Dunnere basismaterialen
Afbreekbare materialen
Low migration inkt
Minder afval
Minder transport
De inzet van duurzame energiebronnen

Dunnere etiketten
Dunnere folies
Linerless etiketten
Etiketten op FSC-papier
Bio-Banderol
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Van roepende in de woestijn
naar innovatieleider
Ontdek onze plannen, laat je inspireren en werk samen met ons
aan een betere wereld. In al onze beslissingen zoeken we de balans
tussen people, planet en profit en lopen wij voorop in de mars voor
een beter klimaat.
Lift mee op het MVO-beleid van Optimum Group
Maatschappelijk verantwoord ondernemen draait om vijf issues. We leggen
bewust onze focus op de impact op het milieu, duurzaam gebruik van
energie, grondstoffenschaarste, onze medewerkers en zijn maatschappelijk
betrokken. We groeiden in tien jaar tijd uit tot koploper in een branche waar
duurzaamheid steeds belangrijker wordt.
Maak een groene omslag met onze Optimum Green producten
Met onze producten leveren we een blijvende bijdrage aan duurzaam
ondernemen. Ontdek ons groeiende assortiment aan duurzame verpakkingsen etiketoplossingen. Met de producten uit ons Optimum Green portfolio
vind je altijd een oplossing die past bij jouw MVO-beleid. Samen werken we
structureel en sustainable aan een duurzame toekomst.

Bart de Boer
CEO Optimum Group
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Ontdek meer over de Optimum Group
Profiteer van een bundeling van kracht en expertise. De drukkerijen
van de Optimum Group zijn gespecialiseerd op het gebied van UV
Flexo rotatiedruk en digitaal drukwerk voor afnemers in food, retail,
cosmetica, pharma, home en personal care, logistiek en de chemische
industrie. Etiket Nederland, Vila Etiketten, Speciaal Drukkerij Max. Aarts,
W&R etiketten, EPB, ASQ en Belona bundelen hun krachten voor een
voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid.

Vind samen met ons de duurzame oplossing
Optimum Group vindt en ontwikkelt dagelijks duurzame oplossingen voor de verpakkingsindustrie met een breed assortiment aan
zelfklevende etiketten, linerless etiketten, bedrukte banderollen,
aanlijmetiketten, booklet- en meerlaagse etiketten, security
etiketten, shrink sleeves, tapes en foliën en met onze expertise op
het gebied van ontwerp, supply chain management en een
efficiënte verwerking in de productielijn.

Samen brengen we sustainability
in een stroomversnelling.”
André Prophitius, Marketing & Business
Development Director Optimum Group
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Sluit bij ons aan in de
kopgroep
Duurzaam ondernemen betekent duidelijke keuzes maken. Dat doet
de Optimum Group op vijf belangrijke gebieden die allemaal draaien
om planet, people en profit. Laat je inspireren door onze aanpak.
Samen maken we van duurzaamheid een prioriteit.
Focus op planet, people en profit
Al jaren lopen we voorop in de markt met ons MVO-beleid en de ontwikkeling van duurzame producten. Samen met jou zorgen we dat sustainability
in een stroomversnelling terecht komt.
Een lagere impact op het milieu
Bij nieuwe investeringen in apparatuur kiezen we voor opties die een
lagere impact op het milieu hebben. Zo investeerden we in een nieuwe
inktwasmachine, waardoor we veel minder inkt verbruiken. Planet krijgt
in dit geval van ons de prioriteit. Een ander voorbeeld daarvan: de warmte
van onze drukpers vangen we op, zodat we er onze panden mee kunnen
verwarmen. En we plaatsen planten en bomen terug om onze milieuimpact te compenseren. Zo creëren we een groene bufferzone van 100
vierkante meter natuur tussen onze industrie en de nabijgelegen natuur.
Focus op duurzaam gebruik van energie
We boren steeds vaker duurzame energiebronnen aan. De zonnepanelen
op onze panden in Breda en Alkmaar zijn daar een perfect voorbeeld van.
Ook de led-verlichting draagt zijn steentje daaraan bij. Ons wagenpark
doet eveneens een duit in het zakje: door steeds vaker elektrische auto’s in
te zetten, verminderen we de vervuiling in de kilometers die onze
werknemers door het land maken.
Grondstoffenschaarste
Onze grondstoffen bevatten milieukeurmerken zoals PEFC en FSC. Dat is
onderdeel van ons duurzame grondstoffenbeleid. Het hout voor ons papier
komt puur uit verantwoord beheerde bossen uit Noord-Europa, vooral uit
Scandinavië. Door onze verpakkingsmaterialen steeds dunner en minimaler
te produceren, hebben we bovendien minder materiaal nodig om het
gewenste effect te bereiken.
Medewerkers
Mensen maken voor ons het verschil. Zonder hen staan de machines stil.
We zorgen voor voldoende kansen op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling. De kansen die we creëren leverden ons de titel ‘Beste
werkgever van de gemeente Enschede’ op. Ook werken we samen met
Werkplein en UWV om nieuwe kansen te realiseren.
Maatschappelijke betrokkenheid
Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we op lokaal, regionaal en
landelijk niveau. Lokaal sponsoren we goede doelen, zoals een sponsorloop voor de ziekte van Duchenne. Op nationaal vlak sponsoren we Staatsbosbeheer via Club Groeneveld, een netwerk voor vooruitstrevende leiders
van grote organisaties.
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Weinig moeite, veel resultaat
Je kunt er niet meer omheen. Jouw bedrijf moet milieuvriendelijker
verpakken. Profiteer van ons passende advies en ontdek op welke
wijze ons Optimum Green portfolio jouw verduurzamingsslag versnelt.
Alle producten voldoen aan de duurzaamheidsstandaarden reuse,
reduce, recycle, replace en responsibility.

Dunnere etiketten
Maak kennis met onze nieuwe standaard: flinterdunne etiketten. Met
onze dunnere materialen werken we als Optimum Group aan 13%
minder rolwissels en 25% minder afval. Dat scheelt niet alleen in productie en uitstoot, maar ook in opslag en transport. We werken als enige
Nederlandse drukkerijgroep met de 6 dunnere RAFNXT+-producten van
het merk UPM Raflatac.

Dunnere folies
Gebruik onze dunnere folies om het verschil te maken. Deze duurzame
varianten zijn tot 15% dunner. Met voldoende ruimte voor reclame- en
productinformatie val je nog even goed op in de schappen. Het product
wordt in veel gevallen draagbaar en dit maakt plastic tassen steeds vaker
overbodig. Een win-winsituatie op het gebied van duurzaamheid.

Composteerbare etiketten
Wees creatief en composteerbaar. Ontdek hoe je met onze etiketten van
suikerrietvezels jouw impact op het milieu verlaagt. Als de verpakking
weggegooid wordt, heeft dat namelijk geen nadelige gevolgen. Zo
bied je met jouw verpakkingsoplossing ook jouw klant een duurzamere
levensstijl aan. Onze composteerbare etiketten zijn volledig biologisch
afbreekbaar.

Etiketten van FSC-papier
Laat iedereen weten dat je aan een duurzamere wereld werkt met onze
etiketten van FSC-papier. Dit Optimum Green-product wordt gemaakt van
duurzaam verkregen hout. Het FSC-label waarborgt dat we werken met
hernieuwbare grondstoffen en plant terug wat we gebruiken. FSC staat
voor transparantie en het behoud van bossen. Laat het keurmerk op jouw
verpakkingen plaatsen. Zo weet iedereen dat jouw organisatie aan een
duurzamere wereld werkt.

Linerless etiketten
Bespaar op afvalkosten met onze linerless etiketten. Deze labels
verbruiken 60% minder materiaal tijdens de productie. De naam zegt
voldoende: geen rugpapier of dragerbaan die je onnodig weg moet
gooien. Zo werk je met een verpakkingsoplossing zonder restafval.
Tijdens de productie kunnen we meer etiketten kwijt op een rol en
de variabele etiketgrootte zorgt voor minder rolwissels. Onze linerless
etiketten zijn dus op meerdere vlakken de duurzame oplossing.

Bio-Banderol
Verpak je product voedselveilig en volledig recyclebaar met onze
Bio-Banderol. Het hoofdbestanddeel is kraftpapier en ook de coating
is biologisch: gemaakt van aardappelzetmeel en dus composteerbaar.
Omring jouw product in deze Optimum Green-verpakking en je maakt
korte metten met het groter wordende afvalprobleem.

Met ons Optimum Green portfolio maak
je een makkelijke overstap naar minder
afval en minder CO2-uitstoot.”
Bart de Boer, CEO Optimum Group
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Op elk vlak aandacht
voor onze planeet
Ontdek wat bij jouw product past
Ons brede productenportfolio is divers. Profiteer van onze
unieke banderollen en haal voordeel uit onze dunnere
blanco etiketten die nog breder inzetbaar zijn. Wat je ook
verpakt, van cosmetica tot versproducten, wij hebben
de juiste duurzame oplossingen die voldoen aan alle
richtlijnen. Onze specialisten adviseren je van product tot
design en delen hun expertise over de inpassing in onze
productielijn. Samen kijken we welke duurzaamheidsslag
bij jou past.
Werk met ons samen
We investeren in partnerships met onze leveranciers
en klanten om zo efficiënt mogelijk te werken aan een
duurzamere wereld. Zo ontwikkelden we samen met
Fruitmasters en RaftNXT+ van onze leverancier UPM
Raflatac een duurzame oplossing voor onze producten.
Samen pakken we de hele keten aan. Ontdek de
meerwaarde van ons als partner.

Een kleine stap voor ons,
maar een grote stap in ons
duurzame beleid.”
Jochem Kuiper, FruitMastersGroup
Profiteer van onze keurmerken
Ontdek de voordelen van onze certificeringen voor
jouw product- en merkbeleving bij de klant. Met onze
keurmerken op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid heb je zelf een extra kwaliteitscontrole voor de
materialen van jouw verpakkingsoplossing. Hiermee laat
je direct op een heldere manier zien dat je een steentje
bijdraagt aan het milieu. Ontdek de voordelen.
Neem contact op
Toermalijnstraat 12C
1812 RL Alkmaar Nederland
Tel. +31 (0)85 273 23 33
E-mail: info@optimumgroup.nl

