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Naar een klimaat-
neutrale logistiek
net als in vele andere bedrijven ligt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
Office Depot nauw aan het hart. Deze wereldwijde leverancier van kantoorartikelen 
en -diensten wist zijn milieubeleid als onderdeel van MVO te versterken, want vanaf 
nu levert het bedrijf klimaatneutraal in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. 

FM  I  SUSTAINABILITY MANAGEMENT  I  BUSINESS CASE 3 – OFFICE DEPOT

I n 2009 al lanceerde Office Depot de eerste 

Greener Office Guide ‘Find our own way to a 

greener office’. De wereldwijde leverancier van 

kantoorartikelen en -diensten lijkt dus een 

voorbeeldfunctie te willen vervullen voor andere 

bedrijven. Vandaag kiest het bedrijf er bewust 

voor om bij elke levering aan klanten de CO
2
-

uitstoot te compenseren. “Duurzaamheid is een 

van onze belangrijkste pijlers” stelt Holger Bahlke, 

Senior Quality & Compliance Manager bij Office 

Depot. “Naast een groeiend assortiment van 

groene producten, zoeken we steeds naar nieuwe 

initiatieven om duurzaam ondernemen naar een 

hoger niveau te tillen. Klimaatneutraal leveren is 

een belangrijke stap om onze CO
2
-footprint te 

verbeteren. Bovendien bieden we klanten een    

nog duurzamere oplossing voor de aanschaf van 

kantoorartikelen”. 

Ondanks bewuste routeplanning en zuinige auto’s 
zal de levering van onze producten nog steeds leiden 

tot grote hoeveelheden broeikasgassen. Daarom bieden 
we een financiële bijdrage aan een aantal projecten 

om onze milieubelasting compenseren. 

Kiezen voor het compensatieprincipe
Office Depot levert dagelijks duizenden 

bestellingen aan zijn klanten, wat onvermijdelijk 

gepaard gaat met de uitstoot van CO
2
. Daarom 

berekende het bedrijf op basis van erkende 

normen voor logistieke CO
2
-meting de verwachte 

uitstoot in 2014 om deze resultaten te kunnen 

compenseren met bepaalde acties. “Ondanks 

bewuste routeplanning en zuinige auto’s zal de 

levering van onze producten nog steeds leiden    

tot grote hoeveelheden broeikasgassen. Daarom 

bieden we een financiële bijdrage aan een aantal 

projecten om onze milieubelasting te compen-

seren” legt Holger Bahlke uit.

Bosbeheer en windmolenpark
Samen met First Climate koos Office Depot twee 

projecten. Het eerste is een ‘Gold Standard’-

project. Dit label, dat in 2003 opgericht werd  

door een groep van NGO’s, garandeert dat de 

projecten die de energie-efficiëntie en het gebruik 

van hernieuwbare energie willen verbeteren, niet 

alleen de uitstoot van koolstofdioxide op een 

efficiënte manier verminderen, maar ook gunstig 

zijn voor de bevolking van de ontwikkelingslanden. 

Dit eerste project heeft dus betrekking op groene 

energie en bestaat in de bouw en exploitatie van 

het Yuntdag-windmolenpark in Turkije. Het 

tweede heeft te maken met de verbetering van het 

bosbeheer. Office Depot steunt een project in 

Borneo, een regio in Maleisië waar ontbossing een 

groot probleem is. Met het project wordt een 

gebied van zo’n 25.000 hectare bos weer in zijn 

oorspronkelijke staat hersteld. Het project draagt 

niet alleen bij tot het terugdringen van de 

klimaatverandering, maar heeft ook sociale 

voordelen en bevordert de biodiversiteit van het 

bos.
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