
Verslag RO opleiding oktober 2019 bij Peleman Industries Puurs 
 

Het wordt stilaan duidelijk! 
Op de derde opleidingsdag van Responsible Office (RO) werd duidelijk 
dat alle overheidsinkopers die nu worden opgeleid om de nieuwe 
Europese aanbestedingswet toe te passen zich op 3 belangrijke zaken 
gaan focussen. 
1) Onafhankelijke derde partij certificaten zoals door RO worden 
ondersteund op de website gaan in de toekomst nog meer aan belang 
winnen omdat men ze dankzij de nieuwe wet met naam en toenaam 
mag eisen in aanbestedingen.  
2) Er zijn nog heel wat andere mogelijkheden om jouw bedrijf als 

milieubetere oplossing te profileren, op voorwaarde dat je die claim ook hard kan maken. En laat het nu exact 
dat laatste zijn wat we op deze opleiding leren. Deze dag werd de fundatie gelegd voor de ecologische claim 
van onze RO bedrijven. 
De volgende opleiding op 27 november bij Acco Brands te Sint Niklaas, werken we dit allemaal af tot wat de 
roadmap moet worden voor de komende 5 jaar van de verschillende RO dealers in dit landschap. 
3) Als RO dealer hebben we ook een keten-verantwoordelijkheid. Hoe, waar en onder welke omstandigheden 
maken onze leveranciers, en diens leveranciers hun grondstoffen en producten en welke invloed heeft dit op 
milieu en mens? 
 
Deze opleiding kan voor een aardverschuiving zorgen 
in de papier-, school-, en kantoorartikelenindustrie in 
ons land. Natuurlijk op voorwaarde dat de aanwezige 
RO dealers het naar de praktijk brengen. Misschien 
hebben ze daar nog hulp bij nodig. Volgend jaar 
organiseert RO uiteraard weer opleidingen (blijf op de 
hoogte door geregistreerd gebruiker te worden van 
RO: https://www.responsible-office.be/nl/login) 
 
Bosta blijft daarmee investeren in onze branche en neemt haar verantwoordelijkheid inzake MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) als brancheorganisatie ernstig. 
 
 

 
De cirkel is bijna rond.  
RO dealers zijn de distributiepartner 
voor de “laatste kilometer”. 
De “productverantwoordelijkheid” 
ligt echter bij onze fabrikanten. 
Verschillende fabrikanten hebben 
vele jaren geleden reeds ingezet op 
ecologie. Zelfs voor het, zoals nu het 
geval is, “in” is. Dat heeft zich niet 
altijd vertaald in succes voor die 
ecologische producten. Die periode is 
definitief verleden tijd. Sterker nog, 
als je nu als fabrikant de groene troef 
niet trekt mag je straks mogelijk niet 
meer meekaarten!  



Daarom roept de club van de 
RO dealers de fabrikanten op 
opnieuw te investeren in 
milieubewuste productie en 
transport. En ook om de “make 
or buy” analyse opnieuw te 
maken. Is het straks nog 
relevant om in het verre oosten 
tegen de laagst mogelijke kost 
te produceren en de kost voor 
het milieu daarmee onder de 
mat te schuiven? Of gaan we 
weer zo dicht mogelijk bij de 
klant produceren en daarmee 
een flinke besparing op CO2 
oogsten? Ook dat wordt 
kristalhelder in de 
aanbestedingen van morgen, 
als die CO2 vertaald gaat 
worden in de totale kost om 
iets te gebruiken of te bezitten. 
 
Daarom willen we vooral nog meer FABRIKANTEN uitnodigen op onze volgende trainingen zodat we samen de 
cirkel helemaal rond kunnen maken. 
 
Bosta en RO danken Peleman Industries die deze opleidingsdag hebben gehost. Prachtig om te zien hoe zowel 
in productie als in energiebeleid dit bedrijf duidelijk door heeft welke eisen er in de toekomst worden gesteld 
om succesvol te zijn en te blijven. Dank voor de interessante rondleiding team Peleman!  
 
 

 
 


