DE AANDACHT DIE OCEAN HEEFT VOOR
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP
Bij Ocean Outdoor staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Ocean Outdoor
onderkent dat een onderliggend maatschappelijk- en duurzaamheidsbeleid niet beperkt kan blijven
tot losse activiteiten. Het beleid moet ertoe leiden dat het de kern van het ondernemerschap raakt
namelijk het DNA van de organisatie en daarmee een juiste balans kan op sociaal, ecologisch en
economisch gebied.
Het beleid van Ocean Outdoor omtrent de maatschappelijke en duurzame bedrijfsvoering vindt
plaats vanuit drie pijlers:
1) Schoon
2) Smart
3) Sociaal

SCHOON
Een duurzame bedrijfsvoering begint bij oog voor de wereld waarin wij leven. Ocean Outdoor heeft
als ambitie om bij te dragen het beperken van de milieubelasting op aarde en de bewustwording te
creëren dat wij de aarde leefbaar aan nieuwe generaties moeten kunnen doorgeven. Wij schenken
aandacht aan eigen CO2-reductie en energiebesparing en het vergroten van bewustwording.

CO2-reductie
Ocean Outdoor is actief bezig haar CO2 te reduceren. Uniek als mediaexploitant is dat
bedrijfsonderdelen binnen Ocean Outdoor (Ngage Media) beschikken over een CO2-prestatieladder
certificering. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust
handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk
om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds
duurzamere energie. Het verkrijgen van een dergelijke certificering stelt hoge eisen aan de
daadwerkelijke CO2-reductie en de concrete meerjarenplannen voor verdere vermindering.
Toekenning hiervan vindt plaats middels jaarlijks terugkerende audits door onafhankelijke
certificerende en verifiërende audit organisaties. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl.

Energiebesparing
Ocean Outdoor beseft dat haar producten niet altijd worden gezien als duurzaam. Juist daarom is er
veel aan gelegen om alles in het werk te stellen om zorgvuldig om te gaan met haar energieverbruik.
Ocean Outdoor heeft voor alle schermen waar zij vrij is in de keuze van de energieleverancier
gekozen voor groene energie. Daarnaast probeert zij haar contractpartners ertoe te brengen om
groene energie aan te schaffen daar waar Ocean Outdoor niet zelf dit besluit kan nemen. Naast
groene energie wil Ocean Outdoor ook het verbruik zelf verminderen.
De schermen die Ocean Outdoor aanschaft worden geselecteerd op minimaal energieverbruik. De
schermen van Ocean Outdoor zijn daarnaast voorzien van een Smart Screen control.
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Smart Screen Control geeft inzichten die significant bijdragen aan de beperking van het
energieverbruik:
a. Realtime energieverbruik meting;
b. Automatic Brightness met lichtsensor: geen standaard relatieve (%) lichtregeling maar een
eigen optimale regelcurve die het omgevingslicht (lx) koppelt aan een gekalibreerde setting
(cd/m2). Dit levert direct al een energieverbruik reductie van 21%;
De Smart Screen Control helpt ook bij het vroegtijdig signaleren van eventuele storingen. In plaats
van reactief uit te moeten rijden voor een storing worden deze (deel)storingen vooraf gesignaleerd
en meegenomen in preventieve/reguliere onderhoudsrondes.
Ocean Outdoor is recent in haar nieuwe kantoor ingetrokken, een nieuw kantoor met een A+++
energielabel. Van de medewerkers rijdt 90% in hybride en/of elektrische auto’s, milieuvriendelijke
auto. Er zijn eigen oplaadpalen geplaatst bij het kantoor. Het gros van de klanten in de mediawereld
bevindt zich in Amsterdam. Bij afspraken in Amsterdam vindt de verplaatsing lopend, per fiets of per
elektrische Biro plaats.

Bewustwording
1. Ocean for Oceans
Onder Ocean for Oceans zet Ocean Outdoor zich sinds jaar en dag in om een einde te maken aan
het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik en te voorkomen dat plastic in onze zeeën en oceanen
terechtkomt. Ocean zet haar schermen in voor verschillende bewustwordingscampagnes maar ook
vinden er gastlessen plaats op basisscholen waarin Ocean Outdoor haar visie over de vermindering
van plastic probeert over te dragen.
We’re all responsible. Let’s act together and do something about plastic pollution now.

Campagne Ocean for Oceans
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2. Justdiggit
Ocean Outdoor steunt, middels gratis landelijke mediaexposure, al vele jaren Justdiggit; Justdiggit
maakt droog land weer groen door boeren in Afrika te inspireren en activeren om te vergroenen. Dit
heeft een positieve impact op klimaatverandering, natuur en mensen. Gedegradeerde landschappen
worden hersteld door gebruik te maken van traditionele technieken in combinatie met nieuwe
technologie en een sterke communicatie aanpak.

Campagne Just Diggit
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SMART
Onder de noemer meten is weten kan Ocean Outdoor de footprint op basis van Levenscyclusanalyse
(LCA) en, daaruit voortvloeiend de milieukostenindicator (MKI; de schaduwkosten die de milieuimpact veroorzaakt voor de maatschappij) geheel doorrekenen.
Zo kan Ocean Outdoor bij aanschaf van elk nieuw scherm de aanvangssituatie bepalen, doelen
stellen, maatregelen identificeren en prioriteren, tussentijds meten wat haar vooruitgang is en
bijsturen waar dat nodig is en waar in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan voor verbetering.
Een LCA-berekening geeft inzicht in de milieu impact veroorzaakt gedurende de gehele levensduur
van een product of dienst, inclusief productiefase, gebruiksfase en afvalfase. De impact wordt, als
uitkomst van de LCA-berekening, vertaald in een MKI-score (milieukostenindicator). Deze score is de
optelsom van meer dan 30 gangbare milieu-impact categorieën, waaronder CO2, toxiciteit,
uitputting van grondstoffen, waterverbruik, fijnstof, etc. Als gemene deler drukt de MKI-score de
totale impact uit in kosten (euro’s) van de impact voor de maatschappij. In de outdoor sector is Ocean
Outdoor de eerste die haar producten en diensten met LCA’s analyseert en met MKI-waardes
kwantificeert en werkt daarvoor samen met Ecochain. Uit deze metingen komen concrete
verbeterpunten die direct aantoonbaar leiden tot vermindering van de milieu-impact (e.g. gebruik
van milieubelastende stoffen, materialen of processen vermijden of zoveel mogelijk beperken).
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SOCIAAL
Sociaal regelement
Ocean Outdoor heeft een sociaal hart, als organisatie waar mannen, vrouwen en mensen van
verschillende achtergronden werken en gelijke kansen krijgen zich te ontwikkelen. Ocean Outdoor
spant zich samen met en bij haar partners in om nieuwe werknemers op te leiden en om mensen
die al lang niet aan het werk zijn, weer ‘duurzaam’ aan het werk te krijgen. Ocean Outdoor heeft dit
vastgelegd in een ‘sociaal regelement’. In het regelement is vastgelegd welk sociaal en ethisch
gedrag er verwacht mag worden van Ocean Outdoor als werkgever, van haar werknemers, van haar
klanten en campagnes en van haar leveranciers.

Personeel
Zo is voor het personeel vastgelegd dat arbeidscontracten (en arbeidsvoorwaarden) zorgvuldig
worden opgesteld. Het wordt gestimuleerd om te sporten en er is proactief beleid op minimalisering
van ziekteverzuim. Er zijn periodieke personeelsgesprekken en medewerker
tevredenheidsonderzoeken met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Schoolverlatende
HBO’ers worden in een traineeship opgenomen om hun carrière te ontwikkelen. Het voorkomen van
stress en overwerk staat hoog in het vaandel.
Thuiswerken is, zeker in deze tijd, de norm (geen verkeerstress en positieve bijdrage aan milieu)
evenals aandacht voor gezondheid en vitaliteit. Door het bezoek aan vakbeurzen blijft het personeel
alert op innovaties binnen het vakgebied.

Klant en leverancier
Er zijn ook sociaal ethische criteria opgesteld voor onze klanten met betrekking tot reclame-uitingen
(reclamecode). Daarnaast behouden wij ons altijd het recht om campagnes te weigeren indien het
indruist tegen de gestelde ethische normen. Ocean Outdoor is zich terdege bewust van het feit dat
het Out of Home medium iedereen raakt en niet weg gezapt kan worden. Dat maakt dat zij zich daar
extra verantwoordelijk voor voelt. Met betrekking tot de producten (en haar leveranciers) geldt dat
de schermen van Ocean voldoen aan alle wettelijke vereisten. De wet- en regelgeving wordt in de
gehele keten gerespecteerd. De Chinese led-schermen fabrikanten wordt op internationale
gedragsnormen beoordeeld en regelmatig bezocht waarbij er gelet wordt op
arbeidsomstandigheden.

Maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid van Ocean uit zich door diverse projecten. Er worden
maatschappelijke projecten (financieel en met media) ondersteund: Mentality Foundation, werving
voor de Johan Cruijff Foundation, de ALS City Swim & Nederlands Fonds Gehandicapten Sport. In
navolging van het MKB Steunfonds, waarbij Ocean Outdoor tijdens de Corona crisis meer dan 250
noodlijdende MKB-bedrijven gratis media heeft gegeven als steun in de rug, is Ocean Outdoor gestart
met het Ocean Bluefund: doel van het Ocean Blue Fund is om bedrijven/merken die sociaal
ondernemen te helpen sneller te groeien door een landelijk medianetwerk tegen sterk
gereduceerde tarieven (90% korting) ter beschikking te stellen. Ocean Outdoor verwacht in het
eerste jaar meer dan 100 merken te ondersteunen met een bruto mediawaarde van EUR 7,3 mln.
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Ook kunnen culturele instellingen en goede doelen tegen gereduceerd tarief adverteren. Amber
Alert en NL Alert kunnen in geval van een vermissing per direct op de bestaande programmering
inbreken.
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