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Geachte lezer,
Drie jaar geleden introduceerden wij onze
eerste uitgebreide duurzaamheidsstrategie bij
ERIKS, gebaseerd op de doelstellingen voor
duurzaamheidsontwikkeling van de Verenigde
Naties. Ik ben blij te kunnen melden dat
wij aanzienlijke verbeteringen hebben
doorgevoerd en dat wij nog steeds op schema
liggen om onze doelen voor 2020 te bereiken.
Dit rapport is gebaseerd op GRI-rapportagenormen,
een wereldwijde benchmark op het gebied van
duurzaamheidsrapportage. Het gebruik van deze strikte
eisen weerspiegelt onze ambitie om een maatschappelijk
verantwoord bedrijf te zijn en actief deel te nemen aan
de gemeenschap waarin wij actief zijn. Het biedt ons ook
de mogelijkheid om onze duurzaamheidsresultaten te
benchmarken en meer informatie te geven over andere
onderwerpen zoals gezondheid en persoonlijk veiligheid,
ontwikkeling van werknemers en arbeidsomstandigheden.
ERIKS is actief in meer dan 18 landen met klanten in 28
verschillende industriële sectoren. Ons bedrijfsmotto ‘Let’s
make industry work better’ betekent dat wij samenwerken
met al onze stakeholders om deze sectoren op elke mogelijke
manier te verbeteren. Voor dit doel staat innovatie bij ons hoog
op de agenda en investeren wij sterk in digitalisering, waarbij
wij gebruikmaken van nieuwe technologie zoals big data,
3D-printen en het internet of things. Met deze technologie
kunnen wij nieuwe ‘Industry 4.0’-diensten introduceren, zoals
predictive maintenance, waarmee wij kunnen voorspellen
wanneer componenten defect raken, wat leidt tot minder en
beter voorspelbare downtime voor onze klanten.
'Let's make industry work better' betekent ook dat wij streven
naar een industriële wereld die milieuvriendelijker is en de CO2uitstoot proactief en effectief verlaagt. Duurzaamheid is daarom
een belangrijk onderwerp bij ERIKS en een geïntegreerd
onderdeel van de twee belangrijkste diensten die wij onze
OEM- en MRO-klanten bieden. De eerste van deze diensten is
co-engineering, een proces waarbij het gaat om verbetering
van de eindproducten van onze klanten, bijvoorbeeld door deze
duurzamer en energiezuiniger te maken. De tweede is verlaging
van de Total Cost of ownership (TCO) van industriële installaties,
wat we mogelijk maken door processen efficiënter te maken.
Naast het duurzamer maken van de bedrijven van onze klanten,
kijken wij naar manieren om onze eigen ecologische voetafdruk
te verkleinen, wat in alle ERIKS-regio’s is gerealiseerd in 2018.
In Nederland zijn wij zelfs het derde jaar op rij CO2-neutraal
geweest. Onze resterende uitstoot konden wij compenseren
door een hydro-elektrisch project in India te financieren.
Het spreekt voor zich dat de veiligheid van onze mensen een
ander, niet-onderhandelbaar onderwerp is voor ERIKS. Een
van de belangrijkste principes van onze veiligheidsstrategie is
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verantwoordelijkheid. Dit betekent simpel gezegd dat wij goed
op elkaar letten. Ik heb iedereen in het bedrijf toestemming
gegeven om een eind te maken aan onveilige situaties als zij
die tegenkomen. Daarnaast hebben wij een team van ‘Safety
Champions’ die een veilige werkplek promoten in alle landen
waar wij actief zijn. Zij werken intensief samen met duidelijke
en ambitieuze KPI’s om de veiligheid van hun collega’s te
verbeteren. Hoewel wij ons uiteindelijke doel van nul ongevallen
nog niet hebben bereikt, hebben wij in de afgelopen paar jaar
aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd. Het aantal incidenten
met verzuim (LTIR) is sinds 2016 met 49% aanzienlijk
afgenomen, waardoor wij iets dichterbij ons doel van nul
werkgerelateerd letsel zijn gekomen.
Voor ERIKS zijn duurzaamheid en zorg voor onze mensen
belangrijker dan winst op de korte termijn. Wij willen dat
toekomstige generaties een mooie toekomst hebben.
Hiertoe hebben wij een plan voor de lange termijn ontwikkeld
dat verder kijkt dan 2020. Dit plan is gebaseerd op uitvoerig
overleg met een groot aantal belanghebbenden, met als doel
de onderwerpen aan te wijzen waar wij het meeste verschil
kunnen maken.
Energie besparen en geen hulpbronnen verspillen is een
kwestie van gezond verstand. Dit is echter niet waar ERIKS
het grootste verschil kan maken. Het is onze productkennis
waarmee wij de industrie toekomstbestendig kunnen
maken, met betere eindproducten en processen die langer
meegaan. Dit wordt ondersteund door een voortdurende
focus op digitalisering en innovatie. Ik nodig u uit om enkele
inspirerende voorbeelden te lezen die in dit rapport zijn
gepubliceerd, die het resultaat zijn van het onophoudelijke
enthousiasme van onze 7500 collega’s om de wereld
duurzamer te maken. Ik wil iedereen bedanken voor het harde
werk en de inzet voor onze klanten.

Let’s make industry work better.
Simon Franken, CEO
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ERIKS biedt een breed assortiment aan werktuigbouwkunde
componenten en technische diensten voor alle
industriesectoren. In de afgelopen acht decennia hebben
wij een uitgebreide kennis opgedaan op het gebied
van afdichtingen en polymeren, hoogtechnologische
kunststoffen, debietregeling, industriële en hydraulische
slangen, pakkingen, krachtoverbrenging en gereedschappen,
onderhoud en veiligheid.
Onze technische knowhow is ons sterkste punt. Onze
deskundige mensen zijn wereldwijd gevestigd en helpen
klanten bij de productie van hun originele apparatuur of
onderhouds- en revisiewerkzaamheden. Wij zetten onze
vaardigheden, kennis en expertise in om onze klanten
succesvoller te maken. Samen maken wij het verschil en komen
wij tot innovaties en verbeteringen.
Wij streven ernaar de eigendomskosten te verlagen, zodat
bedrijven beter en efficiënter kunnen werken. Met onze
producten op maat kunnen bedrijven hun operationele kosten
optimaliseren en duurzamer en efficiënter produceren.
Wij zoeken naar mogelijkheden om met onze producten
en diensten in de industrie innovatieve, hoogwaardige en
productieve prestaties mogelijk te maken. Wij produceren
producten op een aantal locaties, en testen en ontwikkelen
nieuwe producten in ons laboratorium in Deventer. Ons
digitale kantoor in Amsterdam richt zich op innovatie en de
ontwikkeling van ‘Industry 4.0’-diensten.

ONZE BENADERING

Niche- en marktaandeel realiseren

VERANDERING STIMULEREN

EFFICIENCY VERBETEREN

ONZE KLANTEN ZIJN ONDERVERDEELD
IN ACHT HOOFDGROEPEN:

Energieopwekking
en recycling van
afvalwater

Voeding
en Farma

Machine- en
apparatenbouw

Olie
en gas

79 JAAR GELEDEN
OPGERICHT in Alkmaar
Petrochemie en
raffinaderijen

Basisindustrie

Transport, luchtvaart
en maritiem

Utiliteit
en HVAC

7621
werknemers

Gemiddeld dienstverband
van 10,2 JAAR

900.000 producten beschikbaar

MEER DAN 300
VESTIGINGEN in 18 landen

3,5 MILJOEN
verzendingen per jaar

Circa 1,9 miljard euro omzet

WAT ERIKS ZIJN KLANTEN BIEDT:
Beschikbaarheid van de producten

10
4
1
Flow Control

Afdichtings- en
polymeertechnologie

Industriële
kunststoffen

Industriële en
hydraulische slangen

16

6

15

Onze locaties:

2
7

Actief in West-Europa, Noord-Amerika
en Zuidoost-Azië

8
5
17
Flensafdichtingen

ERIKS is onderdeel van SHV, een familiebedrijf dat
is opgericht in 1896 en dat vandaag de dag bestaat
uit zeven groepsbedrijven. Wij baseren onze waarden
op de bedrijfsfilosofie van SHV, het is de lijm die ons
allemaal bij elkaar houdt. De belangrijkste principes
binnen de bedrijfsfilosofie zijn:
Groeien door prestatie

SAMENLEVING VERSTERKEN

Aandrijftechniek

Transportbandsystemen

Gereedschappen,
onderhoud en
veiligheid

3
13

14

12

Technische ondersteuning
en knowhow

9

11
Maatwerk en coengineering

Aanverwante
technische diensten

Verbetering van uptime /
probleemoplossing / TCO

Investeren in mensen
Dingen eenvoudig houden
Luisteren, leren en reageren
Zoeken naar het ongewone

Kostenbesparing en gemakkelijk zakendoen

Veranderingen kunnen bewerkstelligen

Geïntegreerde onsite
oplossingen
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E-commerce
en EDI

Voorraadvermindering
(Big Data)

Sensoring en
Predictive
Maintenance

1. België

4. Tsjechië

7. Ierland

10. Polen

13. Spanje

16. Verenigd Koninkrijk

2. Canada

5. Frankrijk

8. Luxemburg

11. Singapore

14. Zwitserland

17. VS

3. China

6. Duitsland

9. Maleisië

12. Slowakije

15. Nederland

ERIKS Sustainability Report 2018
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HOOGTEPUNTEN OP HET GEBIED VAN
DUURZAAMHEID IN 2018
BEHEERSING

1263 medewerkers getraind in anti-omkoping,
corruptie/geschenken en gastvrijheid in 2018
- 12% boven onze doelstelling

164.000

837 medewerkers getraind in naleving
van handelsvoorschriften in 2018
- 28% boven onze doelstelling

klanten gescreend

SAMENLEVING VERSTERKEN

49% minder incidenten
met verzuim sinds 2016

430 veiligheidsbezoeken
door managers

Gemiddeld dienstverband
van 10,2 jaar

42 werknemers in
leiderschapsprogramma’s

In totaal 43.751
trainingsuren
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EFFICIENCY VERBETEREN

BEGRIJPEN WAAR WIJ WAARDE
KUNNEN TOEVOEGEN
Het is een fundamentele stap bij het bereiken van onze
doelstellingen om ervoor te zorgen dat onze visie op
duurzaamheid is afgestemd op onze bedrijfsstrategie.
Het uitvoeren van een materialiteitsbeoordeling is een
manier om inzicht te krijgen in de onderwerpen die van
invloed zijn op ons bedrijf, kwesties die van belang zijn voor
onze belanghebbenden en de gebieden waar wij waarde
kunnen toevoegen en op basis daarvan prioriteiten te kunnen
stellen. De beoordeling helpt ons ook te bepalen welke
gegevens wij moeten verzamelen, analyseren en gebruiken.
De materialiteitsbeoordeling is een richtlijn om ons te helpen
onze strategie- en rapportagebenadering te verfijnen, zodat wij
kunnen voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden.

Wij hebben contact met interne en externe belanghebbenden
om ons te helpen inzicht te krijgen in de gebieden die van het
grootste belang zijn voor ons bedrijf.

Voor het uitvoeren van de materialiteitsbeoordeling is een lijst
met belangrijke onderwerpen gemaakt door KPMG en ons
moederbedrijf SHV. De lijst categoriseert en definieert relevante
duurzaamheidsonderwerpen en is gebaseerd op de normen
van het Global Reporting Initiative (GRI), een sectoranalyse,
een peer-review en een media-onderzoek van alle SHV-content.
Wij hebben besloten om bij onze beoordeling de input van de
verschillende belanghebbenden even zwaar te laten wegen.

De uitkomst heeft ons geholpen bij het opstellen van een lijst
met belangrijke onderwerpen om doelgericht activiteiten te
ontwikkelen en rapportage te ondersteunen. Wij beoordelen
de problemen jaarlijks en dit jaar worden deze verder
gestroomlijnd om de duidelijkheid van onze rapportage
continu te verbeteren. Sinds 2016 hebben wij jaarlijks onze
duurzaamheidsprestatie gerapporteerd, met ons laatste rapport
in 2017, dat beschikbaar is op onze website.

Extern

Intern

23

Klanten

6

Leden van de raad van bestuur

1

NGO

3

Kaderleden van de groep

5

Regionale directeuren

7

Ander personeel dan managers –
Managers op middenniveau

VERANDERING STIMULEREN
BELANGRIJKE KWESTIES
Gezondheid en veiligheid
Ontwikkeling, werving en behoud van werknemers
Arbeidsomstandigheden en bedrijfsintegriteit
€ 9,4 MILJOEN milieubesparingen voor
klanten - 35% hoger sinds 2017

Nieuwe online tool voor
milieubesparingen geïntroduceerd

Jaarlijks 260.000 kWh bespaard voor
het grootste waterbedrijf in Nederland

Duurzame inkoopmethoden
Duurzame producten en diensten
Klimaatverandering en energie

EFFICIENCY VERBETEREN

5% toename van gekochte
groene energie
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Wij zijn momenteel bezig met het beoordelen van onze belangrijke
kwesties en het raadplegen van een breed scala aan interne en
externe belanghebbenden voor het uitvoeren van een gedetailleerde
beoordeling van relevante kwesties. De resultaten van het overleg
zullen ons helpen onze duurzaamheidsstrategie te verfijnen en een
nieuwe set doelen te ontwikkelen die ons verder brengen dan 2020.
0% energie uit kolen en stookolie

14,3% afname van Scope 1- en
2-emissies ten opzichte van het
uitgangsjaar 2016

3 jaar - ERIKS Nederland behoudt de
CO2-neutrale status

ERIKS Sustainability Report 2018
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DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE:
PROJECT FUTURE PROOF
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VERANDERING STIMULEREN
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ONZE DRIE PIJLERS EN VIJF DOELEN

Deze geven bedrijven een kans om waarde te creëren voor
niet alleen het bedrijf zelf maar ook voor de samenleving. In
de doelen, die zijn bestemd voor alle naties en volkeren, is een
gemeenschappelijke set aan breed samengestelde kwesties
geformuleerd om alle sectoren en organisaties te helpen om
samen te werken. ERIKS heeft zijn strategie en doelstellingen
voor het eerst in 2016 gekoppeld aan de wereldwijde doelen.
Wij houden onze duurzaamheidsstrategie continu up-to-date
en zullen deze steeds opnieuw bekijken om te begrijpen hoe
wij kunnen samenwerken en bijdragen aan de oplossing van
wereldwijde problemen.

Wij willen onze industrie toekomstbestendig maken en
daarom hebben wij drie activiteitspijlers en voor 2020 vijf
ondersteunende doelen geformuleerd waarover wij jaarlijks
verslag zullen uitbrengen. De relevante belangrijke kwesties
en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN
helpen ons bij de focus van elke pijler.
De zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable
Development Goals - SDG’s) zijn overeengekomen in
september 2015 door 193 lidstaten van de Verenigde Naties.

DE INDUSTRIE TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN

SAMENLEVING
VERSTERKEN

VERANDERING
STIMULEREN

EFFICIENCY
VERBETEREN

BELANGRIJKE KWESTIES

focus op duurzaamheid willen wij meer doen dan alleen
maar de industrie van producten voorzien. Wij nemen
voorzorgsmaatregelen en implementeren onze ‘van de wieg
tot het graf’-filosofie die de gehele levenscyclus van onze
producten omvat.

Duurzaamheid is voor ons steeds belangrijker geworden. Wij
hebben hard nagedacht over onze rol om de industrie schoner
en efficiënter te maken en uiteindelijk de schadelijke gevolgen
voor de samenleving en het milieu te minimaliseren.
Dankzij onze wereldwijde industriële klantenbasis en onze grote
verscheidenheid aan producten en diensten kunnen wij veel
doen om de industrie te verduurzamen.
Met onze energie-efficiënte producten, hoe wij de totale
levenscyclus van onze producten benaderen en onze
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Al sinds lange tijd beschikken wij over interne doelstellingen
op het gebied van duurzaamheid. Nu beginnen onze klanten
op dezelfde manier te denken. Als industrieel leider kunnen wij
met onze expertise veranderen hoe de industrie zich gedraagt,
functioneert en wordt beoordeeld.

Het allesomvattende doel van onze
duurzaamheidsstrategie is om de
industrie toekomstbestendig te maken.

Gezondheid en veiligheid

Duurzame
inkoopmethoden

Ontwikkeling, werving en
behoud van werknemers

Duurzame producten
en diensten

Klimaatverandering
en energie

Arbeidsomstandigheden
en bedrijfsintegriteit

SDG’s
3

4

8

17

7

8

9

12

13

16

17

6

7

12

13

DOELEN
DOEL 1: Nul werkgerelateerde ongevallen

DOEL 3: 100% van onze leveranciers onderschrijft
de ERIKS-gedragscode voor leveranciers

DOEL 2: 100% van de werknemers vindt dat
ERIKS een goede organisatie is om voor te werken

DOEL 4: Tegen 2020 jaarlijks € 20 miljoen
aan milieubesparingen voor klanten

DOEL 5: De CO2-uitstoot van ERIKS
vóór 2020 met 20% terugdringen

ERIKS Sustainability Report 2018
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BEHEERSING
Een robuust en sterk bestuur zorgt voor ondersteuning van onze
duurzaamheidsstrategie in het gehele bedrijf. De raad van bestuur van ERIKS
is verantwoordelijk voor het uitrollen van beleidsregels naar de regio’s.

Als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid heeft
de Chief Human Resources Officer (CHRO) speciale
verantwoordelijkheid voor onze strategie. De Sustainability
Manager rapporteert rechtstreeks aan de CHRO en wordt
in de regio’s ondersteund door een groep Sustainability
Champions die een deel van hun tijd besteden aan de
uitvoering van onze strategie. Deze champions worden in elke
regio ondersteund door een Sustainability Committee die
lokale initiatieven aanstuurt.
Wij zorgen ervoor dat onze champions 20% van hun tijd kunnen
besteden aan deze taak in plaats van tijd te moeten vinden
naast hun eigen belangrijke taken. Met duurzaamheidsdoelen
die variëren van welzijn van werknemers tot energie-emissie
is een breed scala aan vaardigheden en kennis van essentieel
belang. Binnen elke regio rapporteren de Sustainability
Champions aan hun Regional Board en demonstreren zij hierbij
hun grote belangstelling en ondersteuning voor het onderwerp.
De Sustainability Champions organiseren de regionale
duurzaamheidscommissies om meer mensen te betrekken en
vooruitgang te stimuleren. Daarnaast vormen twaalf champions
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en ambassadeurs uit onze wereldwijde organisatie gezamenlijk
de commissie voor duurzaamheid in de groep (Group
Sustainability Committee). Deze commissie houdt elke maand
een virtuele vergadering en de deelnemers hiervan ontmoeten
elkaar tweemaal per jaar face-to-face.

“Mijn liefde voor de natuur en het buitenleven
hebben mij gemotiveerd om betrokken te raken als
Sustainability Champion. Ik doe graag wat ik kan doen
om onze impact op het milieu te verminderen, zowel
via ons bedrijf als persoonlijk. Duurzaamheid is een
hoge prioriteit voor de raad van bestuur van ERIKS, en
de berichten die zij verspreiden via het bedrijf zorgen
ervoor dat duurzaamheid bij de werknemers hoog op
de agenda blijft staan. Het is geweldig als collega’s
zelfstandig naar mij toe komen met ideeën over hoe
wij het bedrijf kunnen verbeteren.”

ZAKELIJKE INTEGRITEIT
WAARBORGEN
Wij werken hard om de integriteit in ons bedrijf
op een hoog peil te houden. De zakelijke gedragscode van
ERIKS beschrijft onze verwachtingen voor medewerkers
en is beschikbaar op het intranet. Medewerkers worden
aangemoedigd om contact op te nemen met hun lokale HRadviseur of het Compliance-team als zij vragen hebben over
nalevings- en gedragskwesties.
Elk ERIKS-bedrijf is verantwoordelijk voor de naleving van de
gedragscode. De interne audit-afdeling van de Groep heeft een
onbeperkt recht om informatie te ontvangen en audits uit te
voeren, die enkel zijn onderworpen aan wettelijke beperkingen.
Werknemers worden periodiek verzocht te bevestigen dat zij de
gedragscode hebben ontvangen en dat zij daarmee instemmen.

Bovendien moeten ERIKS-medewerkers zich houden aan
andere beleidsregels en procedures van ERIKS, waaronder ten
aanzien van geschenken en gastvrijheid, reizen en onkosten,
informatiebeveiliging, informatiemanagement, kennisgeving
van schending van persoonlijke gegevens, sociale media en de
matrix voor interne autorisatie.
Wij hebben een speciale, vertrouwelijke dienst beschikbaar
gesteld voor medewerkers die zich zorgen maken over
gedrag. In 2018 hebben wij 26 rapporten ontvangen via onze
speciale ‘Speak Up’-lijn. In de meeste gevallen ging het om
arbeidsverhoudingen (gedrag en geschillen). Elk rapport wordt
onderzocht aan de hand van richtlijnen waarin een duidelijk
en uitgebreid proces van zes stappen wordt beschreven. Het
uitgangspunt van een onderzoek is om vast te stellen of het
gerapporteerde probleem gegrond is. Als dat het geval is, wordt
het onderzocht. Het onderzoek zal de conclusies rapporteren
en vervolgens het management adviseren.

Spencer Savoie, Sustainability Champion,
ERIKS Noord-Amerika.

ERIKS Sustainability Report 2018
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NALEVING VAN HANDELSVOORSCHRIFTEN
Als exporteur van goederen hebben wij de plicht om elke
transactie te bewaken, inclusief wat wordt geëxporteerd, waar
de export naartoe gaat, wie de klant is en waarvoor het artikel
wordt gebruikt.

Stap 1: Acceptatie
van zaak

Stap 2: Onderzoek
starten

Stap 3: Bewijs
onderzoeken

Training is een belangrijk onderdeel van onze inzet om in ons
bedrijf integriteit te waarborgen. Wij gebruiken een combinatie
van E-learning en klassikale training. Onze trainingsmodules
zijn gericht op geschenken & gastvrijheid en anti-omkoping
& corruptie. In 2018 hebben wij 1263 medewerkers getraind,
waarmee wij ons doel van 1131 hebben overtroffen. Voor
2019 hebben wij een hoger doel gesteld van 1777, zodat wij
trainingen jaar na jaar kunnen uitbreiden. Training is bedoeld
voor managers en teamleiders om ervoor te zorgen dat zij het
goede voorbeeld geven aan anderen.
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Stap 4: Interviews
houden

Stap 5: Het rapport
schrijven

Stap 6:
Aanbevelingen

1263 medewerkers getraind
op het gebied van anti-omkoping, corruptie/geschenken
en gastvrijheid in 2018

12% BOVEN ONZE DOELSTELLING

Onze nalevingstraining zorgt ervoor dat werknemers tijdens
het exporteren hun verplichtingen ten aanzien van ‘due
diligence’ begrijpen, met name bij het handelen met een
tussenpersoon in plaats van de directe eindgebruiker. Onze
goedkeuringsprocedures voor export van producten zijn voor
alle medewerkers via het intranet van ERIKS beschikbaar.
In 2018 hebben wij 837 medewerkers getraind in naleving van
handelsvoorschriften, waarmee wij onze doelstelling van 651
hebben overtroffen. De training werd gegeven met behulp van
zowel E-learning-modules als klassikale cursussen voor het
management. De inhoud van de klassikale module is herzien en
vernieuwd in 2018.

EFFICIENCY VERBETEREN

bedrijf of bestemming op een sanctielijst staat. Omdat de status
van bestaande klanten kan veranderen, is er ook een screening
de dag erna. In 2018 hebben wij 164.000 klanten gescreend.

837

medewerkers die zijn
getraind in naleving van
handelsvoorschriften

164.000

klanten gescreend in 2018

Voordat een exportbestelling aan een nieuwe klant wordt
goedgekeurd, voeren wij een controle van derden uit in ons
Compliance Link-systeem dat controleert of een persoon,
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SAMENLEVING
VERSTERKEN

Zonder mensen zou ons bedrijf niet bestaan.
Onze kracht bestaat uit de vaardigheden en
kennis van ons getalenteerd personeel die
in alle sectoren kunnen worden toegepast
en de samenleving kunnen versterken. Wij
begrijpen dat de veiligheid, het welzijn en
de ontwikkeling van ons personeel de basis
vormen van ons succes.
Wij streven ernaar een verantwoordelijk bedrijf te zijn en een
oplossing te zoeken voor de kwesties waar de samenleving
mee te maken heeft. Eén aspect hiervan is naleving van de
uitgangspunten van de United Nations Global Compact,
waarin een beroep wordt gedaan op bedrijven om duurzame
en sociaal verantwoorde beleidsregels te hanteren.

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
De veiligheid van onze medewerkers is veel
belangrijker dan winst maken. Wij doen er alles aan om ervoor
te zorgen dat onze medewerkers aan het einde van elke dag
veilig naar huis gaan.

49% MINDER incidenten met
verzuim sinds 2016

De aard van ons bedrijf en onze diverse bedrijfsactiviteiten
brengen onvermijdelijk gezondheids- en veiligheidsrisico’s met
zich mee. Ons allergrootste doel is om die risico’s te elimineren.
Wij beschikken op het gebied van veiligheid en gezondheid
over een robuuste managementstructuur om ons hierbij te
helpen. Elke regio (Noord-Amerika, UKI, APAC en Continental
Europe) heeft een speciale Health and Safety, Environment
and Quality (HSEQ) Manager en elk land heeft speciale HSEQprofessionals, en grotere locaties beschikken ook over een
veiligheidsvertegenwoordiger.

46% MINDER LTIR tot 0,6 voor elke
200.000 gewerkte uren

De HSEQ Managers maken deel uit van het Global Project
Team dat regelmatig bij elkaar komt en informatie deelt,
veiligheidswaarschuwingen uitvaardigt en rechtstreeks
rapporteert aan de Management Board van ERIKS. Uiteindelijk
willen wij dat iedereen aan het eind van de dag veilig naar
huis gaat, elke dag weer, of het nu medewerkers, klanten,
leveranciers of aannemers zijn.
14
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DOEL 1: NUL WERKGERELATEERD LETSEL

Wij zijn op weg om een werkplek te worden die steeds veiliger
is. Ons doel is nul ongevallen en de statistieken bewijzen dat wij
daadwerkelijk vooruitgang boeken.
Er zijn circa 7500 werknemers die wij moeten informeren en
betrekken. Dat maakt effectieve voorlichting op het gebied van
veiligheid tot een geleidelijk proces. In 2018 zagen wij grote
verbeteringen, maar dit is geen reden om zelfgenoegzaam
te zijn. Wij weten dat zelfgenoegzaamheid kan leiden tot een
toename van het aantal ongevallen. Dit sterkt ons des te meer
om onze medewerkers te stimuleren hun inspanningen te
intensiveren, hun veiligheidstraining te verbeteren en hen

740

Gerapporteerde
bijna-ongevallen

37

Incidenten met
verzuim

430

Veiligheidsbezoeken
door managers

eraan te herinneren dat het voor iedereen een kwestie van
persoonlijke verantwoordelijkheid is om het bedrijf zo veilig
mogelijk te houden.
Sinds 2016 waren er bij ERIKS wereldwijd 49% minder
incidenten met verzuim, met een cijfer van 72 in 2016 dat
is gedaald tot slechts 37 in 2018. Het aantal incidenten met
verzuim (LTIR) daalde van 1,1 naar slechts 0,6 voor elke
200.000 gewerkte uur (gelijk aan 100 werknemers die één
jaar werken).
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ZERO = HERO
Onze primaire veiligheidscampagne ‘Zero = Hero’ werd in 2016
geïntroduceerd en is nu in al onze regio’s uitgebreid uitgerold.
Onze zes gouden veiligheidsregels worden op al onze locaties
getoond en vormen het essentiële gedrag waarvan wij verwachten
dat alle medewerkers en bezoekers zich hieraan houden.

ONZE BENADERING

In 2018 hebben wij 740 bijna-ongevallen gemeld, wat aantoont
dat onze medewerkers alert zijn op veiligheidskwesties. Melding
van een bijna-ongeval helpt toekomstige ongevallen binnen ons
bedrijf te voorkomen.

BIJ ERIKS UK RESULTEERT VEILIGHEID IN
LIEFDADIGHEID
Ons initiatief ‘Safety Pays’ moedigt veilig gedrag
aan en bevordert dit door middel van donaties aan
liefdadigheidsinstellingen. Onze vestigingen in het Verenigd
Koninkrijk kunnen £ 75 verdienen voor elke maand zonder
ongevallen en nog eens £ 25 als er in die maand ten minste tien
Safety Report Cards zijn ontvangen. De Safety Pays-pot wordt
elke drie maanden uitbetaald en kan direct worden gedoneerd
aan de door de locatie gekozen liefdadigheidsinstelling. Als
er echter binnen de periode van drie maanden een ongeval
plaatsvindt, wordt de Safety Pays-pot teruggezet op nul.

Wij streven continu naar verbetering en bestrijden situaties die
onze reis naar nul ongevallen belemmeren. Hiervoor hebben wij
in 2018 twee nieuwe campagnes geïntroduceerd. De campagne
‘Speaking Up for Safety’ is op alle locaties geïmplementeerd.
De campagne ‘Speaking Up for Safety’ moedigt medewerkers
aan in te grijpen als zij onveilig gedrag zien. Er bestaan
persoonlijke of culturele barrières die voorkomen dat mensen
zich uitspreken in situaties waarin zij onveilig gedrag vertonen.
Ons doel is om die allemaal te overwinnen. De campagne is
erop gericht dat mensen hun persoonlijke verantwoordelijkheid
nemen voor veiligheid in de gehele bedrijfsstructuur. ‘Learning
for Life’ is ons programma voor veiligheidstraining dat ervoor
zorgt dat alle medewerkers begrijpen wat veilig gedrag is en
over de vaardigheden beschikken om veilig te zijn.

“Onze campagne ‘Speaking Up for Safety’ houdt in
dat het aanvaardbaar moet zijn dat u uw collega, uw
supervisor of uw teamleider, als daartoe aanleiding is,
laat weten dat zij iets fout doen, op een onveilige manier
werken of zichzelf of anderen in gevaar brengen.”

Op alle locaties in het Verenigd Koninkrijk wordt bij een incident
met verzuim naar alle mobiele telefoons een tekstbericht met
de melding ‘FIRST ALERT’ verzonden en worden de gegevens
van het incident op het intranet geüpload.
Als een locatie een jaar lang vrij blijft van ‘FIRST ALERT’,
ontvangt de door hen gekozen lokale liefdadigheidsinstelling
een bonusbedrag naast de donaties van Safety Pays. In 2018
kregen 12 locaties de bonus ‘FIRST ALERT’ en alle 22 locaties
doneerden aan liefdadigheidsinstellingen.
Ter promotie van het programma wordt door alle locatiemanagers
een update van Safety Pays in hun instructies opgenomen en
wordt er maandelijks een wedstrijdtabel uitgegeven om locaties
aan te moedigen zich in te spannen voor veiligheid.

“Het initiatief ‘Safety Pays’ is een geweldige
manier voor ons om te doneren aan onze lokale
liefdadigheidsinstellingen. Iedereen wint. Wij worden
aangemoedigd om een werkomgeving te creëren die
veiliger is en tegelijkertijd kunnen wij diegenen helpen
van wie wij vinden dat die het hard nodig hebben.”

SAMENLEVING VERSTERKEN

VERANDERING STIMULEREN

EFFICIENCY VERBETEREN

WELZIJN
Bij ERIKS geloven wij in het eeuwenoude motto: ‘mens sana
in corpore sano': een gezonde geest in een gezond lichaam.
Elk jaar brengen wij deze filosofie in de praktijk door onze
medewerkers te ondersteunen bij activiteiten op het gebied van
sport en fitness, vaak gekoppeld aan goede doelen.
In het Sacramento-district van ERIKS Noord-Amerika werd een
wedstrijd voor gewichtsverlies bijvoorbeeld de aftrap voor door
het bedrijf georganiseerde races met obstakels, hardlooproutes,
fietstochten en andere evenementen. Deze hardlooproutes
en diverse fitnessklassen voor werknemers worden nu elke
week gehouden. In 2018 namen werknemers in San Francisco
deel aan een fietstocht van 160 kilometer en aan de Spartan
Obstacle Stadium Race. Het team zamelde geld in voor de
Sacramento Children’s Home Crisis Nursery.
In Nederland namen ERIKS-teams wederom deel aan
de 16 kilometer lange Dam-tot-Damloop, het grootste
hardloopevenement van Amsterdam naar Zaandam,
met meer dan 50.000 deelnemers. Luuk Klaassen, Key
Account Manager in Alkmaar, heeft in 1998 voor het eerst
ERIKS-teams samengesteld en heeft dit sindsdien elk jaar
gedaan. Luuk heeft ook als hardloper deelgenomen aan het
evenement en heeft in de afgelopen 21 jaar het evenement
slechts éénmaal, op advies van de dokter, moeten missen
(waardoor hij zeer teleurgesteld was). Dankzij Luuk is de race
uitgegroeid tot het grootste sportevenement van ERIKS, met
100 hardlopers die deelnamen in 2018.

De werknemers van ERIKS Nederland namen ook deel
aan de nachtelijke Alkmaar City Run en de in Amsterdam
gehouden Cruyff Legacy 14K Run ter ere van de legendarische
Nederlandse voetballer. In Bielefeld, Duitsland, nam een ERIKSteam deel aan een 5 km lange hardloopwedstrijd.
In Zwitserland vinden elk jaar allerlei activiteiten plaats.
In de winter kunnen werknemers deelnemen aan de jaarlijkse
winterdagtour, die skiën, snowboarden, sleeën en wandelen
omvat. En in de zomer worden voetbal-, beachvolleybal- en
badmintonevenementen gehouden. Bovendien krijgen
medewerkers korting op plaatselijke yogalessen.

“Ik vind het geweldig om de ERIKS-teams samen te
stellen voor de Dam-tot-Damloop. In 1998 hadden
wij drie teams en dat is inmiddels uitgegroeid tot tien
teams met 100 hardlopers. Wij hebben hardlopers uit
alle vestigingen van ERIKS Nederland en ooit zelfs ook
hardlopers uit ERIKS UK. Vrienden en familie nemen
ook deel, bijvoorbeeld een man samen met zijn vrouw of
een vader met zijn zoon. De race is een geweldig sociaal
evenement, wij hebben veel plezier. Ik hoop de 25 jaar
vol te maken voordat ik het organisatiestokje doorgeef."
Luuk Klaassen, Key Account Manager,
ERIKS Nederland, Alkmaar
ERIKS Nederland sponsort de teams met voor elke
ERIKS-hardloper een hardloopset met ons merk.

Medewerkers van ERIKS France, Cyril Pinier en Olivier Lebrun,
namen deel aan de triatlons van Maastricht en Barcelona Iron
Man, waar zij 3,8 km zwommen, 180 km fietsten en tot slot een
marathon liepen.

Als onderdeel van ons algemene managementsysteem heeft
ERIKS een specifiek gezondheids- en veiligheidselement
ontwikkeld dat is opgesteld in overeenstemming met
de vereisten van ISO 45001. Met onze webgebaseerde
toepassing Intelex kunnen bijna-ongevallen, onveilige situaties
en verbeteringen snel en eenvoudig worden gemeld. Het
systeem ondersteunt ook veiligheidsinspecties en audits. Het
toepassingsdashboard biedt een real-time weergave van de
gezondheids- en veiligheidssituatie bij ERIKS en maakt het
gemakkelijker om relevante acties te onderzoeken en te volgen.
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ONZE BENADERING

ONTWIKKELING, WERVING
EN BEHOUD VAN
WERKNEMERS

Wij weten dat wij goed naar medewerkers moeten luisteren om
hun behoeften te begrijpen. Daarom hebben wij in 2016 onder
werknemers onze wereldwijde enquête over duurzaamheid
geïntroduceerd, de Global Employee Survey on Sustainability.
Wij houden deze enquête nu twee keer per jaar. De meest
recente enquêteresultaten worden in 2019 verspreid.

Het aantrekken en behouden van getalenteerde werknemers
heeft een hoge prioriteit bij ERIKS. Wij begrijpen dat de
concurrentie op de arbeidsmarkt almaar toeneemt. En om de
beste krachten te kunnen aantrekken, moeten wij de beste
werkomgeving en carrièremogelijkheden bieden.

SAMENLEVING VERSTERKEN

VERANDERING STIMULEREN

EFFICIENCY VERBETEREN

Being Part of ERIKS: In 2018 hebben wij op verschillende
regionale locaties vier sessies gehouden onder de naam
‘Being Part of ERIKS’. Het programma is gericht op nieuwe
en bestaande leiders en helpt bij het creëren van één cultuur
binnen het gehele bedrijf. De sessies onderzoeken waar ons
bedrijf voor staat en hoe wij allemaal een rol kunnen spelen bij
het creëren en onderhouden van een consistente cultuur. Wij
observeren hoe, internationaal gezien, wij kijken, ons gedragen,
ons voelen en presteren.

EMPLOYEE AWARDS 2018

43.751

Trainingsuren in totaal

17%

Personeelsverloop

DOEL 2: 100% VAN DE
WERKNEMERS VINDT DAT ERIKS
EEN GOEDE ORGANISATIE IS OM
VOOR TE WERKEN

10,2

Jaren gemiddeld voor
dienstverband

deelnemers te helpen nieuwe inzichten te verwerven en hun
leiderschapscompetenties te ontwikkelen. Er worden diverse
leermethoden gebruikt, zorgvuldig gekozen om een sfeer van
samenwerking en persoonlijke ontwikkeling te creëren. Door
deel te nemen kunnen werknemers ook een wereldwijd netwerk
opzetten en met senior managers overleggen.

Wij willen ervoor zorgen dat onze medewerkers zich gelukkig,
tevreden en beloond voelen voor hun harde werk. Onze
mensen werken hard voor ons, dus moeten wij hard voor hen
werken. Wij willen dat vier van de vijf vacatures door interne
aanstellingen worden vervuld. Wij zien dit als een indicatie dat
werknemers tevreden zijn en langdurig bij het bedrijf blijven. In
2019 zullen wij medewerkers via een bedrijfsbreed onderzoek
ook rechtstreeks vragen naar hun ervaringen met ERIKS.
Wij doen er alles aan om hooggekwalificeerde medewerkers
aan te trekken en vervolgens te behouden. Wij moedigen
onze medewerkers aan om zich persoonlijk en professioneel
te ontwikkelen via programma’s zoals de ERIKS University en
de Employee Leadership Development Programs ELEVATE
en RISE. Het gemiddelde dienstverband in de organisatie is
meer dan 10 jaar, waaruit blijkt dat onze medewerkers een
aanzienlijk deel van hun professionele carrière bij ons blijven.
ELEVATE: Ons doel is ervoor te zorgen dat wij de juiste
mensen op het juiste moment op de juiste plaats hebben.
Ons leiderschapsprogramma ELEVATE wordt jaarlijks
gehouden en zorgt voor de structurele ontwikkeling van
leiders binnen ons bedrijf. Het duurt ongeveer 12 maanden
voordat het internationale programma is voltooid en er zijn 12
deelnemers bij betrokken. Het programma is ontworpen om
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RISE: Wij willen onze medewerkers ondersteunen bij het
ontwikkelen van hun eigen persoonlijke kracht en authenticiteit,
vooral vroeg in hun loopbaan om hun mogelijkheden in het
bedrijf te vergroten. Het RISE-programma helpt werknemers door
hen te stimuleren verschillende gedragingen te onderzoeken,
zelfreflectie uit te voeren en oude gewoonten te doorbreken.
Het programma maakt gebruik van verschillende
trainingsmethoden, waaronder een week lang intensief
‘bootcamp’, videoconferenties en een online trainingsportal.
In 2018 werden twee RISE-programma’s gehouden, waaraan
in totaal 30 werknemers deelnamen.

De ERIKS Employee Awards, die in 2017 in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland zijn geïntroduceerd, zijn een speciaal
waarderingsprogramma voor medewerkers. Dit programma
wordt meer geïnitieerd door werknemers dan het management,
waarbij collega’s de mensen nomineren die volgens hen
verdienen om erkenning te krijgen voor hun werk. Werknemers
kunnen iedereen nomineren, of het nu gaat om een kleine en
behulpzame actie of om een buitengewone prestatie voor de
oplossing van een probleem of crisis.
De Innovation Award werd gewonnen door Alan Ranson, onsite manager van AkzoNobel. Alan heeft de eerste digitale tak
van ERIKS opgericht door een bedrijfsproces te ontwerpen
waarmee alle procedures digitaal worden beheerd, waardoor
afleveringskwitanties van leveranciers nu nog de enige bron van
papier vormen. Het nieuwe proces verbetert de productiviteit,
vermindert de hoeveelheid afval en de behoefte aan materialen
zoals papier en inkt.
De Apprentice of the Year Award werd gewonnen door Stephen
Robert van de ERIKS Sealing & Polymer business unit. Stephen
werd genomineerd door zijn manager die vond dat hij zijn leeftijd
vooruit was en had bijgedragen aan een hogere productie op de
locatie. Stephen maakte zich snel de werking van een complex
productieproces eigen, zodat een project dat al meer dan twee
jaar in ontwikkeling was, kon worden voortgezet.

ONZE LOKALE GEMEENSCHAPPEN
ONDERSTEUNEN
Medewerkers van ERIKS doen er alles aan om geld in te
zamelen voor lokale liefdadigheidsinstellingen en goede doelen,
en wij zijn er trots op dat wij hen ondersteunen.
Elk jaar worden door ERIKS België drie goede doelen
ondersteund die zijn genomineerd door werknemers. Voor
het eerst in 2018 werd in het kader van fondsenwerving
een liefdadigheidsweek georganiseerd. De week werd in
september gehouden en omvatte een reeks activiteiten,
van bokswedstrijden tot de verkoop van dozen met wafels.
Onze medewerkers hebben meer dan € 2000 opgehaald en
dit bedrag werd verdubbeld door ERIKS. Daarnaast bleven
medewerkers één van hun goede doelen uit 2017, Moeders
voor Moeders, steunen door was- en reinigingsproducten te
doneren, waarmee werd gedemonstreerd dat de inzet voor onze
gekozen goede doelen jaar na jaar wordt voortgezet.
ERIKS Singapore heeft zich aangesloten bij de campagne
‘Joy in every bundle’, een initiatief van Food Bank Singapore
en Fei Yue SAC die voedsel leveren aan mensen die dat nodig
hebben. Onze medewerkers waren betrokken bij elke fase van
de campagne, waaronder bijdragen aan voedsel, verpakking en
levering van de pakketten.
Er werden in totaal 248 voedselpakketten gemaakt door de 48
ERIKS-medewerkers die deelnamen, en door ERIKS werden nog
eens twee extra pakketten bijgedragen voor elke deelnemende
medewerker, waardoor het totaal uitkwam op 344 pakketten.
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VERANDERING
STIMULEREN

Als internationaal bedrijf, met een grote
toeleveringsketen en capaciteit om de
industrie te beïnvloeden, weten wij dat wij
positieve veranderingen kunnen instigeren.
Wij zijn altijd op zoek naar innovatie en het
creëren van betere manieren om de dingen
te doen. Dat is de basis van onze benadering.

DUURZAME PRODUCTEN
EN DIENSTEN
Voor de industrie is verlaging van de totale
eigendomskosten (TCO) een grote uitdaging. Met ERIKS
hebben onze klanten een ervaren partner die hun bedrijf
beter en efficiënter kan laten werken. De toegevoegde
waarde die wij onze klanten bieden, omvat gedocumenteerde
besparingsmogelijkheden binnen de gehele procesketen. Onze
maatwerkproducten helpen bedrijven hun operationele kosten
te optimaliseren en duurzamer en efficiënter te produceren,
zodat producten sneller op de markt kunnen worden gebracht.
Wij zien een geweldige kans om met onze producten en
diensten een innovatieve, hoogwaardige en productieve
industrie van het hoogste niveau te realiseren. Dankzij onze
uitgebreide product- en proceskennis zijn wij in staat om samen
met fabrikanten en producenten (OEM’s) technisch samen te
werken en de prestaties van hun producten te verbeteren.
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DOEL 3: VOOR KLANTEN TEGEN 2020 EEN BEDRAG VAN € 20 MILJOEN
AAN MILIEUGERELATEERDE BESPARINGEN PER JAAR
De grootste positieve invloed van onze producten en diensten is
preventie van milieuschade tijdens gebruik hiervan. De grootste
negatieve invloed is waarschijnlijk de energie die zij verbruiken.
Met dit in gedachten werken wij voortdurend aan de
ontwikkeling van producten die energiezuinig zijn, minder
vervuiling veroorzaken en duurzaam zijn. Wij willen onze
klanten helpen om € 20 miljoen te besparen op de kosten voor
het milieu, met name op de kosten voor energie en waterafvoer.
Om inzicht te krijgen in de besparingen die wij voor klanten
realiseren, moeten wij deze besparingen meten. Daarom
hebben wij een wereldwijd online systeem ontwikkeld
dat duidelijke en consistente milieugegevens vastlegt en

presenteert. Deze nieuwe tool is ontwikkeld als onderdeel van
ons Customer Relationship Management-systeem, OneCRM.
De kostenbesparingsfunctie is nu in België en Nederland
geïntroduceerd en zal in alle regio’s worden geïmplementeerd
naarmate de IT-systemen worden vernieuwd. Het
milieubesparingsprogramma maakt deel uit van ons Customer
Gateway-platform dat een centraal knooppunt vormt waar wij
kunnen leren van activiteiten over de hele wereld.

€ 9,4 miljoen milieubesparingen voor klanten
35% hoger sinds 2017
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KENNIS VAN POMPEN BESPAART
WATERBEDRIJF 260.000 KWH PER JAAR
Bij ERIKS kunnen onze vaardigheden en kennis klanten
helpen het energieverbruik en de kosten te verlagen. Wij
hebben bijvoorbeeld onze knowhow van pompen toegepast
om een van de grootste waterbedrijven in Nederland te helpen
260.000 kWh per jaar te besparen, wat gelijk staat aan het
energieverbruik van ongeveer 40 huishoudens en waarmee een
uitstoot van 91.000 kg CO2 wordt voorkomen.

ONZE BENADERING

ZONNE-ENERGIE SLIMMER MAKEN
Zonnepanelen leveren 100% schone energie, maar vragen
veel ruimte. De huidige systemen voor zonne-energie zijn
zwaar en zijn voorzien van dure hydraulische of pneumatische
cilinders. Er zijn veel plekken waar zij simpelweg niet passen.
Een Zwitserse universiteit besloot deze uitdaging aan te gaan
en een lichter, eenvoudiger, goedkoper en ruimtebesparend
zonnepaneel te ontwerpen dat zij op de voorgevel van een
van hun gebouwen konden gebruiken. En deze moesten
ook slimmer zijn! De universiteit heeft de Zwitserse
dochteronderneming van ERIKS uitgenodigd om samen te
werken aan dit project.
De panelen moesten flexibeler, efficiënter en zonder logge
mechanische elementen zijn. ERIKS was helemaal klaar voor
de taak. Het begon met het ontwerp en het vinden van het
juiste materiaal. De eerste prototype-onderdelen zijn gemaakt
met behulp van ‘spuitgieten’ en moesten eerst intensief
worden getest voordat wij de eerste zonnepanelen op de gevels
van het universiteitsgebouw konden installeren. Wij hebben
verschillende zonvolgsystemen toegepast en in het gebouw
geïntegreerde fotovoltaïsche toepassingen en technologieën,
zodat de panelen steeds zo staan opgesteld dat zij maximaal
zonlicht opvangen.

260.000 kWh

jaarlijks bespaard voor het grootste
waterbedrijf van Nederland

SAMENLEVING VERSTERKEN

VERANDERING STIMULEREN

aangepast door mensen binnen in het gebouw om ervoor
te zorgen dat hun zicht niet wordt belemmerd.
Het systeem is uitgerust met een zelflerende robotische
eenheid die de paneelrichting gedurende de dag optimaliseert
en zich aanpast aan seizoensveranderingen. De prototypen
genereren testgegevens zodat wij de energieproductie en
efficiëntie kunnen bepalen in vergelijking met andere systemen.

EFFICIENCY VERBETEREN

Door zonnepanelen klein en flexibel te maken zodat ze
voor elke constructie geschikt zijn, zijn er veel nieuwe
installatiemogelijkheden voor een groot aantal gebruikers,
groot en klein, stedelijk en landelijk.
Nieuwe flexibele zonnepanelen: 50% lichter; tot 90% meer
elektriciteit geproduceerd, robotisch zelflerend systeem voor
optimale paneelrichting.

“Ik ben er heel trots op dat ik betrokken ben bij de
ontwikkeling van iets wat nieuw en innovatief is - van
een nieuw idee tot de productie van een functioneel
prototype. Het is heel inspirerend om een nieuwe
technologie te ontwikkelen en te zien hoe ons product
onder extreme omstandigheden wordt getest.”
Ivano Boldo, Senior Application Engineer van
ERIKS in Zwitserland.

50% lichter

Tot 90% meer elektriciteit
geproduceerd

Wij bedachten een ingenieus onderdeel van elastomeer dat
een essentieel element van het nieuwe flexibele zonnepaneel
bleek te zijn. Onze nieuwe actuator van elastomeer is flexibel,
lichtgewicht en bestand tegen externe schokken en zware
buitenomstandigheden. Het is ook voordelig en gemakkelijk
te produceren.
Het nieuw geïnstalleerde zonnepaneelsysteem van de
universiteit levert bovengemiddeld veel elektriciteit en maakt
het bovendien mogelijk het invallende daglicht in het interieur
te regelen. De panelen hebben ook het voordeel dat het
gebouw wordt verduisterd, wat in de zomer bescherming biedt
tegen overmatige hitte, waardoor de kosten voor airconditioning
en ventilatie worden verlaagd. De panelen kunnen ook worden

Het bedrijf zuivert en distribueert jaarlijks 5,4 miljoen m3
water met behulp van een combinatie van reactorpompen
en schoonwaterpompen. Door gebruik te maken van de
nieuwste technologie, snelheden te regelen en een optimaal
systeemontwerp te implementeren, kon ERIKS de efficiëntie
optimaliseren en het energieverbruik verlagen.
Op basis van de overeenkomst van de klant werden vier
nieuwe, eenvoudig te installeren basispompen geleverd ter
vervanging van de bestaande pompen en verlaging van het
elektriciteitsverbruik met niet minder dan 200.000 kWh per jaar.
Maar dat is nog niet alles. Een controle na de implementatie van
de nieuwe pompen toonde aan dat nog eens 60.000 kWh kon
worden bespaard door de schakelpunten van de pompen te
verschuiven en de druk in het netwerk te verlagen.
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ERIKS HELPT DE INDUSTRIE IN TE SPELEN
OP DE EUROPESE RICHTLIJN VOOR
ENERGIE-EFFICIËNTIE
De Europese richtlijn voor energie-efficiëntie (EED) is sinds
2015 officieel van kracht en is van toepassing op bedrijven met
minimaal 250 werknemers en een jaaromzet van € 50 miljoen.
De richtlijn vereist dat overheden het energieverbruik met 1,5%
verlagen en verklaart dat tegen 2020 14% van alle elektriciteit
duurzaam moet worden gegenereerd.
In Europa heeft ERIKS bedrijven geholpen om te handelen
conform deze wetgeving. Hoewel bedrijven wettelijk niet
verplicht zijn om energiebesparingen te realiseren, zijn
overheden afhankelijk van bedrijven om de EED-doelstellingen
te bereiken. Veel bedrijven, zoals raffinaderijen en de
chemische industrie, gaan bindende overeenkomsten aan met
overheden om de CO2-uitstoot te helpen verminderen.

“In het verleden lag de focus van bedrijven
voornamelijk op kostenbesparingen, maar in de
afgelopen jaren hebben zij steeds meer gekeken
naar de milieuaspecten van hun bedrijfsactiviteiten.
Voorheen kwam het energieverhaal voornamelijk
van ons. Nu komen steeds vaker klanten bij ons met
vragen over energiebesparing. Dit is versterkt door de
EED, met name in energie-intensieve industrieën zoals
raffinaderijen en de chemische industrie.”
Peter Laan, Health, Safety Environment & Quality Director,
ERIKS Nederland
ERIKS werkt samen met bedrijven om hen te helpen hun
doelstellingen op het gebied van energiezuinigheid te
formuleren en vervolgens uit te zoeken hoe zij deze kunnen
realiseren. In Nederland is 70% van de totale energievraag
in de industrie bijvoorbeeld afkomstig van elektromotoren.
ERIKS heeft samengewerkt met TATA Steel om hun energieefficiëntie te verhogen door hun elektrische motoren minimaal
te upgraden naar motoren uit klasse IE3, en in sommige
gevallen de zeer efficiënte IE4. Bij grote verbruikers kunnen
kleine besparingen voor grote aantallen motoren al gauw
miljoenen euro’s bedragen. ERIKS bewaakt maandelijks het
energieverbruik van TATA Steel en kijkt naar waar het verbruik
binnen hun processen verder kan worden verlaagd, inclusief
het gebruik van duurzame energie.

ONZE BENADERING

SAMENLEVING VERSTERKEN

Bedrijven die investeren in energiezuinige technologieën en
duurzame energie komen in aanmerking voor een Energy
Investment Allowance (EIA). Tot 55% van de investeringskosten
kan worden afgetrokken van de belastbare winst, wat leidt tot
een gemiddeld belastingvoordeel van 13,5%.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat wij bij onszelf
alles op orde hebben voordat wij onze klanten adviseren over
energiezuinigheid. Daarom heeft ERIKS Nederland op alle
locaties een energiebeheersysteem geïntroduceerd, dat is
gecertificeerd volgens ISO 50001.

ERIKS Nederland heeft in de afgelopen drie jaar
een CO2-neutrale certificering gerealiseerd.

2016

2017

2018

VERANDERING STIMULEREN

ERIKS/MAAGTECHNIC HELPT KLANT DE
UITSTOOT TE VERMINDEREN VAN VLOOT
MET 600 VOERTUIGEN
ERIKS/Maagtechnic in Zwitserland werkte samen met een
serviceprovider uit de publieke sector om de CO2-uitstoot van
zijn 600 voertuigen tellende vloot te verlagen. De vloot omvat
een reeks verschillende voertuigtypen die regelmatig in bedrijf
zijn, soms 24 uur per dag.
Wij raadden aan om een nieuw soort motorolie te gebruiken
die helpt het brandstofverbruik te verlagen en ook de
onderhoudsintervallen van voertuigen te verbeteren. De nieuwe
olie gaat ook langer mee, waardoor het verbruik afneemt.
Wij kwamen overeen om de olie met de klant te testen en de
resultaten te analyseren. In een periode van twee jaar ontdekten
wij dat de 600 voertuigen van onze klant 25.037 liter minder
brandstof verbruiken door over te stappen op de nieuwe olie, wat
overeenkomt met een vermindering van 65 ton aan CO2-uitstoot
en een financiële besparing van meer dan € 47.000.

EFFICIENCY VERBETEREN

DUURZAME
INKOOPMETHODEN
Inkoop is een belangrijk aspect van ons
bedrijf en wij besteden jaarlijks meer dan € 1 miljard aan
onze leveranciers. Een onderdeel van duurzaam zakendoen
is verandering stimuleren. Het is belangrijk dat wij onze
leveranciers aanmoedigen om te voldoen aan dezelfde
duurzaamheidsnormen die wij onszelf opleggen. Door ons te
richten op onze toeleveringsketen kunnen wij risico’s voor ons
bedrijf verlagen, een betere toeleveringsketen ontwikkelen en
betere oplossingen voor onze klanten leveren.

DOEL 4: 100% VAN DE
LEVERANCIERS ERKENT DE
GEDRAGSCODE VAN ERIKS
In 2016 hebben wij een nieuwe gedragscode voor leveranciers
uitgegeven en wij verwachten dat al onze leveranciers aan deze
normen voldoen.
Vanwege de aard van ons bedrijf en onze wereldwijde
aanwezigheid is onze supply chain zeer complex en zijn
meer dan 30.000 leveranciers uit alle delen van de wereld
hierbij betrokken. In 2017 hebben wij de gedragscode voor
leveranciers geïntroduceerd als een integraal onderdeel van onze
contractsjablonen en zijn wij met onze leveranciers in contact
getreden over de noodzaak om zich hieraan te committeren.
Wij hebben ook ter beoordeling een vragenlijst ontwikkeld voor
nieuwe leveranciers. Deze omvat vragen op het gebied van
duurzaamheid als een eerste stap voor het kiezen van de juiste
partners voor onze toeleveringsketen.
In 2018 hebben wij, als onderdeel van onze voortdurende
inspanningen om ons inkoopproces te verbeteren, de vragenlijst
naar onze belangrijkste leveranciers verzonden.

INKOOP-EFFICIËNTIE IN DE
SCHEEPSBOUWINDUSTRIE
ERIKS werkt samen met enkele van de grootste
scheepsbouwers en maritieme organisaties in Nederland aan
een programma voor efficiënt inkoopbeleid. Wij hebben voor
belangrijke leveranciers in de industrie een nieuwe online
zelfbeoordelingstool ontwikkeld en getest, waarin ook training
op de lange termijn wordt geboden.
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EFFICIENCY
VERBETEREN

Slimmer en efficiënter werken betekent
dat wij meer kunnen doen met minder in
een wereld met beperkte middelen. Alleen
wanneer wij onszelf volledig inzetten voor
verlaging van onze eigen emissies, ons
waterverbruik en ons afval, kunnen wij van
onze klanten verwachten dat zij onze steun
serieus nemen wanneer wij hen helpen
hetzelfde te doen.
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KLIMAATVERANDERING
EN ENERGIE
Het gebruik van fossiele brandstofenergie
produceert CO2-emissies die ons klimaat veranderen. Onze
klanten verwachten dat wij het voorbeeld geven als het gaat om
energiebesparing. Het is ook financieel logisch voor het bedrijf,
omdat minder energieverbruik betekent dat de kosten lager zijn.

DOEL 5: DE CO2-UITSTOOT
VAN ERIKS VÓÓR 2020 MET
20% TERUGDRINGEN

5% toename van ingekochte
groene energie

Energieverbruik en emissies zijn een onvermijdelijk onderdeel
van onze bedrijfsactiviteiten. Wij moeten daarom al het
mogelijke doen om deze te verminderen tot nul of bijna nul voor
zover dat praktisch mogelijk is.

0% energie uit kolen
en stookolie

Iedereen bij ERIKS is verantwoordelijk voor verlaging van
ons energieverbruik en onze uitstoot. Onze Sustainability
Champions (ondersteund door facility management) zijn er
om de weg te wijzen met initiatieven en advies en met de
verzameling en rapportage van gegevens om de effectiviteit
van onze inspanningen aan te tonen. Meer informatie over onze
Sustainability Champions vindt u op pagina 10 van dit rapport.

6% minder directe
uitstoot sinds 2017

14,3% afname van Scope 1- en
2-emissies ten opzichte van het
uitgangsjaar 2016
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EMISSIES NAAR OMVANG (in ton CO2 -eq*)
30k

(-12,3%)

20k

(-2%)
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2017
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2018

0k
SCOPE 1

SCOPE 2

*equivalent

Wij bewaken en meten momenteel onze emissies van Scope
1 en 2. Scope 1 omvat directe emissies vanuit bronnen van
ERIKS zelf of die door ERIKS worden beheerd, en Scope 2
omvat indirecte emissies in relatie tot onze inkoop van energie.
Sinds ons uitgangsjaar 2016 hebben wij zowel de emissies van
Scope 1 als 2 verlaagd. Tussen 2017 en 2018 zagen wij echter
wel een toename van 12% van onze Scope 2-emissies die
werd gecompenseerd door de afname van 6% van onze Scope
1-emissies. De totale uitstoot is met 14,3% verminderd ten
opzichte van ons uitgangsjaar 2016, met een verlaging van 2%
tussen 2017 en 2018.
In 2018 hebben wij het profiel van onze energiebronnen
gewijzigd, waardoor de energie uit kolen en stookolie naar nul
werd teruggebracht, terwijl het gebruik van schoner aardgas
met 11% werd verhoogd. Ook hebben wij ons benzineverbruik
met 13%, diesel met 6% en propaan met 34% verlaagd.
Vanwege de complexiteit van onze leveringen moeten wij
onze Scope 3-emissies nog bepalen. Dit betreft alle indirecte
emissies die zijn gerelateerd aan onze activiteiten (niet
opgenomen in Scope 2). De emissies van Scope 3 omvatten alle
emissies in onze waardeketen, zowel upstream als downstream.

NAVIGEREN NAAR ONZE DOELSTELLING
VOOR 2020
In 2018 hebben wij het onafhankelijke bedrijf Sustainalize
aangesteld om onze CO2-emissies te evalueren. De evaluatie
heeft ons geholpen inzicht te krijgen in de uitdagingen en
kansen die zijn verbonden aan onze doelstelling voor het
verlagen van de CO2-uitstoot voor 2020.

ONZE BENADERING

SAMENLEVING VERSTERKEN

VERANDERING STIMULEREN

ERIKS NOORD-AMERIKA GEEFT OUDE
MOBIELE TELEFOONS EEN TWEEDE LEVEN

De onafhankelijke evaluatie bekeek onze wereldwijde
activiteiten om te bepalen wat goede werkmethoden zijn
en waar wij onze inspanningen moeten verbeteren. Uit het
onderzoek bleek dat veel van de eenvoudige besparingen nu
zijn bereikt en dat wij harder moeten werken om de doelstelling
voor 2020 te bereiken naarmate ons bedrijf groeit. De analyse
heeft ons een duidelijke routekaart gegeven voor elke regio,
waarbij wij een reeks acties hebben ontwikkeld om ervoor te
zorgen dat wij ons wereldwijde doel bereiken.

Bij ERIKS Noord-Amerika zorgt IT-specialist Alicia Licause
ervoor dat mobiele telefoons die niet meer worden gebruikt,
voor inruil en recycling worden geretourneerd. Het initiatief
heeft niet alleen schadelijk afval verminderd en de efficiëntie
van hulpbronnen verhoogd, maar heeft ook meer dan $ 20.000
terugverdiend voor het bedrijf sinds de start in 2017. Alicia werd
door een opeenhoping van oude en beschadigde telefoons
op haar bureau aangemoedigd om een milieuvriendelijke
manier van afdanken te bedenken die ook nog eens financiële
voordelen voor het bedrijf bood.

Meer dan de helft van onze CO2-uitstoot wordt toegeschreven
aan transport, waardoor dit een belangrijke focus is voor onze
reductie-activiteiten. Wij moeten een toename van het aantal
voertuigen compenseren door efficiënter met brandstof om
te gaan en gebruik te maken van elektrische voertuigen en
poolwagens. Daarnaast zullen wij kijken naar vermindering van
reizen door het gebruik van virtuele vergaderingen te stimuleren.
Wij zullen ook op zoek gaan naar mogelijkheden om onze
gegevenskwaliteit in 2019 te verbeteren. Wij erkennen dat
verbetering van registratie en rapportage van onze gegevens
ook zal bijdragen aan het bevorderen van goede werkmethoden
en benchmarking binnen ons bedrijf.

ERIKS NOORD-AMERIKA VERLAAGT
EMISSIES EN KOSTEN VAN CO2
In 2018 heeft ERIKS Noord-Amerika de verlichting verbeterd
op zijn Poca WV-locatie. De verlichting van de gehele
locatie heeft een upgrade ondergaan naar LED-technologie,
waaronder verwijdering van de 200W HID-lampen, aangezien
de lichtopbrengst van de LED de HID-armaturen in hoge
mate zou compenseren. De upgrade zal naar verwachting het
energieverbruik met meer dan 79% verlagen, waarbij bijna
$ 10.000 per jaar wordt bespaard en binnen drie jaar een
rendement op investeringen wordt gerealiseerd. De reductie
komt overeen met een CO2-uitstoot van 103 metrische ton.
Daarnaast heeft de locatie ook het afval aangepakt door
recycling van karton dat op elke locatie 80% van de afvalstroom
uitmaakte. Door een plaatselijk recyclingbedrijf aan te trekken
om het karton te scheiden en te verwijderen, heeft de vestiging
de CO2-uitstoot met meer dan 500 metrische ton en de kosten
met meer dan $ 17.000 per jaar verlaagd.
De locatie Baton Rouge in Louisiana in de VS heeft ook baat
gehad bij het snijden van karton dat 60% van zijn afvalstroom
uitmaakte. Een plaatselijk bedrijf werd gecontracteerd om het
karton te scheiden en te recyclen, waarbij jaarlijks de uitstoot
met 135 metrische ton werd verminderd en bijna 7000 dollar
werd bespaard.

EFFICIENCY VERBETEREN

RECYCLING BIJ ERIKS GOODALL
COLLINGWOOD, CANADA
Sustainability Champion Spencer Savoie is al meer dan twee jaar
in functie en heeft kwaliteit en monitoring van gegevens tot een
kerntaak gemaakt. Spencer zorgt ervoor dat gegevens van alle
milieuparameters maandelijks worden vastgelegd, geanalyseerd
en gerapporteerd. De robuuste gegevens, die rechtstreeks
worden gerapporteerd aan het Management Team, zorgen
ervoor dat het productieteam problemen of kansen snel kan
identificeren en dat het management effectief kan reageren.

“Wij werden allemaal aangemoedigd om na te denken
over de kleine veranderingen die van invloed zouden
kunnen zijn op ons bedrijf. Door apparatuur opnieuw
te gebruiken en te recyclen, kunnen wij de kosten
verlagen en de hoeveelheid afval die wij produceren,
tot een minimum beperken. Als wij allemaal op zoek
gaan naar manieren om onze impact te verminderen,
kunnen wij samen een groot effect hebben op onze
duurzaamheid.”
Alicia Licause, IT-specialist en manager voor programma’s van
mobiele telefoons, ERIKS Noord-Amerika

Het team van ERIKS Goodall heeft alle aspecten van de
productie van rubberen slangen geëvalueerd, waarbij de impact
hiervan tot een minimum is beperkt en het proces is verbeterd.
Het team gebruikt hulpbronnen op verstandige wijze en zorgt
er hierbij voor dat vrijwel alle ruwe rubber afkomstig is van
recycling. Vulkaniseertape wordt meerdere keren gebruikt
en aan het einde van zijn levensduur krijgt het een nieuwe
bestemming en wordt het gebruikt als omsnoering voor de
slangen tijdens distributie. Als hulpbronnen niet opnieuw
kunnen worden gebruikt op locatie, zoals karton en tandwielolie,
wordt ervoor gezorgd dat deze worden verzameld en gerecycled.

“Duurzaamheid staat voorop bij onze medewerkers
en wij nemen allemaal de verantwoordelijkheid voor
verbetering van de manier waarop wij de dingen doen.
Onlangs kwam een collega mij bijvoorbeeld vragen
waarom wij nog steeds halogeenlampen gebruikten
om in de testtanks te schijnen. Wij gingen daarna snel
over op de meer efficiënte LED’s.”
Spencer Savoie, Sustainability Champion,
ERIKS Noord-Amerika.
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ECODRIVER-UITDAGING IN ZWITSERLAND
Het Sustainability Team van ERIKS/Maagtechnic heeft
samengewerkt met hun strategische smeermiddelenpartner
om alle werknemers met bedrijfsauto’s uit te dagen om
‘EcoDrivers’ te worden. De uitdaging begon in juli 2018 en liep
tot december. De meest brandstofzuinige medewerker kan
een upgrade winnen naar een hybride sportwagen die een
maand lang mag worden gebruikt. Alle medewerkers met een
bedrijfsauto namen automatisch deel aan de uitdaging.

ERIKS NEDERLAND VIERT DRIE JAAR
CO2-NEUTRALE BEDRIJFSVOERING
ERIKS Nederland heeft in de afgelopen drie jaar zijn
certificering voor CO2-neutrale bedrijfsvoering behouden. Het
bedrijf gebruikt 100% groene elektriciteit, zorgt ervoor dat het
wagenpark over een CO2-emissielimiet beschikt die jaarlijks
afneemt en vermindert reizen door virtuele vergaderingen
te houden. De kleine hoeveelheid resterende emissies
wordt geneutraliseerd door duurzame energieprojecten
te ondersteunen. In 2018 ondersteunden wij een klein
hydroproject in de staat Himachal Pradesh op de Malanarivier in India. Het project maakt gebruik van ‘run of the
river’-stroom met minimale gevolgen voor de lokale omgeving.
Ondersteuning van dit project compenseert onze emissies
door vermindering van de hoeveelheid door fossiele brandstof
gegeneerde elektriciteit die het dorp anders zou gebruiken.
ERIKS Nederland blijft toonaangevend als bedrijf dat CO2neutraal is, en demonstreert in dit verband ons vermogen
om voor klanten € 20 miljoen aan milieubesparingen te
realiseren. Ons Nederlandse bedrijf maakt gebruik van een ISO
15001-gecertificeerd energiebeheersysteem om het verbruik
te bewaken en te controleren, wat helpt om vooruitgang aan te
tonen bij het behalen van doelstellingen voor reductie en ook
om verdere verbeteringen te stimuleren.

“Onze bewezen expertise op het gebied van
energiebeheer geeft onze klanten het vertrouwen
dat wij hen kunnen helpen hun eigen doelstellingen
op het gebied van energiebesparing te realiseren.
In combinatie met de uitgebreide en specialistische
kennis van potentiële energiebesparende maatregelen
- van meer efficiënte elektromotoren tot speciale
pakkingen - kan ERIKS klanten helpen duurzamer
te worden dankzij onze Total Cost of Ownershipbenadering, waardoor zij minder hulpbronnen nodig
hebben en de kosten afnemen.”
André Lucchesi, Group Sustainability Manager
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Het Sustainability Team wilde werknemers laten zien dat
slim rijden weinig moeite kost, maar het brandstofverbruik
aanzienlijk kan verlagen. Aan deelnemers werd gevraagd
om gedurende de periode van zes maanden zo veel
mogelijk brandstof te besparen door slimme rijtechnieken
te implementeren, zoals cruisecontrol en vroeg schakelen.
Om ervoor te zorgen dat de uitdaging rekening hield met
de verschillende routeprofielen van deelnemers, werd de
brandstofzuinigheid van elke werknemer berekend als een
percentage in verhouding tot hun verbruik in de eerste zes
maanden van 2018.
Het initiatief had een grote respons van werknemers en
verlaagde het totale brandstofverbruik met 3% voor elke 100 km,
wat gelijk was aan 1,5 metrische ton CO2. Severin Offner bleek de
allerbeste ‘EcoDriver’ te zijn en kreeg voor de hele maand april
2019 een Roadster Hybrid-auto tot zijn beschikking.

ECODRIVER-TIPS
Beperk het gebruik van airconditioning
Gebruik cruisecontrol
Schakel stoelverwarming uit
Schakel vroeg en rijd in hoge versnelling
Laat de auto op kruisingen in de ingeschakelde
versnelling doorrollen
Schakel de motor uit als de auto langer dan 5 tot 10
seconden stilstaat

DOE MEE
Neem contact op met onze Sustainability
Champions met uw ideeën en feedback:

DUITSLAND
Nils Mueller-Nordmann
nils.mueller-nordmann@eriks.de

NEDERLAND

BELGIË

Ron Ruis
ron.ruis@eriks.nl

Suzanne Quax
suzanne.quax@eriks.be

Peter Laan
peter.laan@eriks.nl

Karin Winnepenninckx
karin.winnepenninckx@eriks.be

VK EN IERLAND

ERIKS GROUP

Ian Kempson
ian.kempson@eriks.co.uk

André Lucchesi
andre.lucchesi@eriks.com

NOORD-AMERIKA

AZIË

Daniel Syrko
dan.syrko@eriksna.com

HK Chan
hkchan@eriks.com.sg

Ron Bobo
ronald.bobo@cncflowcontrol.com
Spencer Savoie
spencer.savoie@goodallhoses.com

ZWITSERLAND
Nicole Bischofberger
nicole.bischofberger@maagtechnic.com

FRANKRIJK
Victor Alves
victor.alves@eriks.fr

Let’s make industry work better
Neem contact op met het Sustainability Team van ERIKS via: sustainability@eriks.com

