GRI Tabel 2014
Accell Group richt zich bij de verslaglegging van haar MVO beleid op de internationale richtlijnen voor
duurzaamheidsverslaglegging, het Global Reporting Initiative (GRI). GRI is de referentiestandaard voor
duurzaamheidsverslaggeving wereldwijd. Bij het bepalen van de strategische speerpunten zijn de
internationale richtlijn ISO 26000 toegepast en de materialiteitstoets conform GRI. Accell Group
rapporteert op niveau C van de GRI richtlijnen versie 3.1.
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1. Strategie en analyse
1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de

17 t/m 19, 36 t/m 43

organisatie.
2. Organisatieprofiel
2.1 Naam van de organisatie.

9

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Merken: 94 t/m 97
Business model: 21 t/m 27

2.3 Operationele structuur van de organisatie.

9 t/m 11, 21 t/m 33

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

8

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is.

8

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

111, 131, 132

2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden

9 t/m 11, 22, 23

bediend en soorten klanten/begunstigden).
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie.

9, 13

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft

17, 102, 103, 123, 124

omvang, structuur of eigendom.
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden

44, 45

toegekend.
3. Verslagparameters
Verslagprofiel
3.1 Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop

111

de verstrekte informatie betrekking heeft.
3.2 Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing).

19

3.3 Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.)

111

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.

176

Reikwijdte en afbakening van het verslag
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

47, 49, 50
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3.6 Afbakening van het verslag

131, 132

3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of

50

afbakening van het verslag.
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden,

131, 132, 154

dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde
faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten die de
vergelijkbaarheid tussen verschillende verslagperioden of
verslaggevende organisaties aanzienlijk beïnvloeden.
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van

111

eerder verstrekte informatie
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige

111

verslagperiodes
GRI-inhoudsopgave
3.12 GRI Tabel

Website

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
Bestuursstructuur
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie

35, 65 t/m 71, 83 t/m 89

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

65,66

eveneens een leidinggevende functie heeft
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur:

NvT

vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden
van het hoogste bestuurslichaam.
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de

65 t/m 68, 48, 49

gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of
medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam.
Overleg met belanghebbenden
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft

49

betrokken.
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die

Zie verslag 2011 en

moeten worden betrokken.

Webpagina MVO-Visie en
strategie

4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder

47,49

de frequentie ervan.
4.17 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren
zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe
de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar

47 t/m 59
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verslaggeving.
Prestatie-indicatoren
Economische prestatie-indicatoren
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en

Financieel verslag: 101 t/m

gedistribueerd.

175
Toelichting: 13, 17, 19, 36
t/m 43

Milieu prestatie-indicatoren
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.

Voor verpakkingsmaterialen
56, 57

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron.

53

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron.

53

EN16 Directe emissie van broeikasgassen naar gewicht.

53

EN17 Indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht.

53

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.

58

Sociale prestatie-indicatoren: Arbeidsomstandigheden
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst

De gedetailleerde data over

en regio.

aantallen medewerkers
opgesplitst naar geslacht,
leeftijd, soort contract, en
instroom/uitstroom wordt
gepresenteerd op de
website onder
‘MVO - Onze
medewerkers’.

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per

De gedetailleerde data over

leeftijdsgroep, geslacht en regio.

aantallen medewerkers
opgesplitst naar geslacht,
leeftijd, soort contract, en
instroom/uitstroom wordt
gepresenteerd op de
website onder
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‘MVO - Onze
medewerkers’.

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het

52

aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.

Specificatie is te vinden op
de website onder
‘MVO - Onze
medewerkers’.

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt

52

aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie.

Specificatie is te vinden op
de website onder
‘MVO - Onze
medewerkers’.

Sociale prestatie-indicatoren: Maatschappij
SO6 Standpunten betreffende publiekbeleid en deelname aan de

50, 51, 61 t/m 63

ontwikkeling ervan, evenals lobbyen.

Een uitgebreid overzicht van
de commissies en
organisaties waarin Accell
Group zitting heeft, is te
vinden op de website onder
‘MVO - duurzaam product’.

