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Smulders is een bedrijf dat innovatie en technologie hoog in het vaandel
draagt. Sinds jaar en dag zijn wij toonaangevend in de wereld van de
dragende staalconstructies, ook in de offshore windsector. Maar we willen
tevens bouwen aan een duurzame toekomst. Voor ons bedrijf, en de
wereld.
We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg, waarbij energieefficiëntie en duurzame energie centraal staan. We bouwen verder
op onze traditie van lokaal engagement en betrokkenheid van de
werknemers.
Ik wil alle medewerkers bedanken die elke dag hun steentje bijdragen om
deze visie te helpen verwezenlijken.

CO2-Prestatie
ladder

Raf Iemants
Managing Director Smulders
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Smulders is internationaal staalconstructiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring. We zijn een solide en
flexibele partner in projectbegeleiding, engineering, bouw en oppervlaktebehandeling van voornamelijk
zware, technische complexe en architectonische staalconstructies. We zijn een organisatie met meer dan 950
werknemers verspreid over 5 vestigingen.
Smulders realiseert unieke en uitdagende projecten in drie marktsegmenten: Offshore Wind, Offshore Oil &
Gas en Civil & Industry.

Newcastle upon Tyne

Arendonk
Hoboken

Balen

Zary

Wij maken deel uit van Eiffage, een vooraanstaande groep die actief is in de sector van de Europese
concessies en openbare werken. De groep werkt vanuit 4 branches: Bouw, Infrastructuur, Energie en
Concessies & Publiek-Private Samenwerkingen. Smulders maakt deel uit van de branche Infrastructuur.

Wie zijn wij?

“Think twice, before you start creating”
Onze belangrijkste drijfveer is al decennialang: “To make our client’s wishes reality.” Door onze passie voor
staal te combineren met een uitgebreide expertise zijn onze producten in de markt ongeëvenaard.
Wij construeren onze producten met de uiterste zorg en kwaliteit en denken proactief mee met onze
klanten. Wij onderscheiden ons door onze know-how, ons technisch vakmanschap en vooral door onze
gedrevenheid om te realiseren wat wij onze klanten beloven. Onze referentieprojecten overal ter wereld
bewijzen dit. Simpelweg omdat ze met passie voor staal gerealiseerd zijn.
Het beleid van Smulders wordt aangestuurd door vier kernwaarden: Daadkracht, Respect, Klantgerichtheid
en Teamwork. Zij zijn bepalend voor de beslissingen die wij dagelijks nemen.
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Door sterke systemen, processen en een goed beleid te implementeren over de hele bedrijfsstructuur
kunnen wij onze milieueffecten beheersen en onze ecologische voetafdruk verkleinen.
Smulders zet al lang in op het milieu en sociaal engagement. Zo is er sinds jaar en dag samenwerking met
lokale scholen, worden sociale projecten gesteund en doen we er alles aan om zo min mogelijk negatieve
impact te hebben op onze buren (geluid, geur, …). Bovendien is onze belangrijkste activiteit de sector van
offshore windenergie.
Vanaf 2014 zet Smulders meer in op CO2management. Door ons energieverbruik in kaart te
brengen, ontstaat er ook een duidelijk beeld waar
de besparingsopties voor onze organisatie liggen. Er
wordt gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder.
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat
bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2uitstoot.

Smulders &
duurzaam
ondernemen

We inventariseren mogelijke ideeën voor CO2reductiemogelijkheden binnen onze firma en ook
andere bedrijven.
Meer hierover in deel CO2-Prestatieladder.

2014 Intekening deelname
2015 CO2-uitstoot inventariseren
Niveau 3 op de CO2-Prestatieladder
2016 Niveau 5 op de CO2-Prestatieladder
2017 100% hernieuwbare energie

De vermindering van CO2 is slechts een topje van
de ijsberg als het gaat over een duurzaam beleid.
Smulders liet een MVO-scan uitvoeren, een tool van
MVO Vlaanderen.
Sinds 2016 is het Charter Duurzaam Ondernemen toegekend door VOKA, afgekort door VCDO. VCDO
gebruikt de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van het United Nations Global Compact als leidraad.
Met meer dan 12.000 deelnemende bedrijven uit meer dan 170 landen, waaronder Eiffage, is Global
Compact het grootste initiatief op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de wereld.
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Met dit verslag proberen wij een overzicht te geven van de belangrijkste aspecten op vlak van People,
Planet en Profit. Het is opgebouwd rond onze twee instrumenten hiervoor: het VOKA Charter Duurzaam
Ondernemen en de CO2-Prestatieladder. Omdat niet alles uitgebreid aan bod kan komen, beschrijven we
hieronder kort samengevat wat Smulders onder duurzaam ondernemen begrijpt.
Smulders maakt bewuste keuzes om op een duurzame wijze waarde te creëren op gebied van de 3 P’s:
People, Planet en Profit. Tussen deze 3 factoren bestaat een sterke interactie en zij bieden elkaar wederzijds
inspiratie. Er is dus veel interdisciplinair overleg over afdelingen heen.

Het
referentiekader
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People

Goede doelen

Betrokkenheid

Oktober 2018 - YOUCA Action Day

Medewerkers zijn een van de belangrijkste stakeholders van een bedrijf. Om hen meer te betrekken wordt
iedereen geïnformeerd over nieuwe vacatures via het interne newsplatform. Er is steeds de mogelijkheid om
te solliciteren of om mensen aan te schrijven die je kent.
Ook in ons magazine Passion is een rubriek voorzien waar collega’s in de picture komen die gepassioneerd
zijn door sport, muziek of een andere hobby!

Opleiding
Vanuit de werkgroep Opleidingen werd de noodzaak voor een Learning & Development Officer aangetoond,
iemand die alle opleidingen streamlined en kijkt waar de educatienoden liggen. Het is een coördinerende rol
voor opleidingen die over de drie Belgische vestigingen worden georganiseerd.
Als partner van de Offshore Experience (tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam) geeft Smulders
jaarlijks inkomkaarten weg die geldig zijn voor het volledige museum en dus ook de Offshore Experience.
Collega’s die voornamelijk bureauwerk doen, zijn vaak enthousiast om meer feeling te krijgen met de
projecten die wij bouwen.
Er wordt voor de hiërarchische lijn (van leidinggevende tot directie) een opleiding ‘observatietechnieken’
georganiseerd, inclusief praktische uitvoering op de werkvloer. Het doel is om die observaties op
regelmatige basis te laten uitvoeren, waarbij de leidinggevende en management een uitvoerder evalueren
en aansluitend via een ‘be safe rondgang’ verder in de afdeling op zoek gaan naar positieve en minder
positieve vaststellingen.

Een studente werkte in het kader van YOUCA een dag in de vestiging in Balen. Het loon dat ze verdiende
(50 euro), werd in het kader van de YOUCA Action Day geschonken aan het jongerenproject van Plan
International in Ecuador. Het was al de 13e keer dat YOUCA vzw de YOUCA Action Day organiseerde. Meer
dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren namen deel.

Mei 2018 - Motiverings- en Kerstcadeau
Smulders voorziet allerhande initiatieven (sensibiliseringen), waarbij op een bepaald moment een
geschenk(bon) wordt aangeboden zoals het eindejaarsgeschenk, geschenk voor ongevalvrije periode,....
Medewerkers kunnen ervoor kiezen een bepaald(e) geschenk(bon) niet te ontvangen en in de plaats daarvan
het bijhorende bedrag te schenken aan een goed doel.
In 2018 is het ingezamelde bedrag naar VIBO gegaan. VIBO staat voor Vrij Instituut voor Buitengewoon
Onderwijs. Het is de overkoepeling van 5 scholen in de regio Kempen voor kleuters, kinderen en jongeren
van 2,5 tot 21 jaar.
Hun infrastructuur is al jaren aan vernieuwing toe, maar door achterblijvende subsidies zien ze zich
genoodzaakt zelf een groot deel van de financiering op zich te nemen. Smulders zet zijn schouders mee
onder dit project.

Augustus 2018 - vzw Armen Tekort
Smulders steunt sinds 2017 de vzw Armen TeKort. Als bedankje heeft de organisatie een aantal peper- &
zoutvatjes voorzien voor het personeel van Smulders.

Dit alles kadert in een verdere ontwikkeling van de veiligheidsladder, waarbij een externe organisatie komt
screenen of iedereen (van uitvoerder op de vloer tot directie) op zijn manier bewust is wat van hem/haar
verwacht wordt, en dat dit ook zichtbaar/tastbaar aanwezig is op elke afdeling. Dit is/wordt vertaald in
gedragsdoelstellingen. Deze audit zou er in 2019 wel eens kunnen aankomen.

De vrijwilligers van Armen TeKort worden gekoppeld aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig
buddytraject. Door dit traject helpen de vrijwilligers de kansarmen om op eigen kracht hun situatie te
overwinnen.

Veiligheid

Net zoals de voorbije jaren heeft Smulders in 2018 opnieuw deelgenomen aan het Plantjesweekend van Kom
op tegen Kanker. Elke werknemer krijgt dan een azaleaplantje dat ze mee naar huis kunnen nemen of op
kantoor laten staan om de bureau’s wat aan te kleden.

Collega’s in alle vestigingen worden aangemoedigd om Onveilige Situaties te melden. Het zijn de mensen
die zich veel op de werkvloer bevinden, die weten wat er beter kan. Maandelijks worden er 2 filmtickets
uitgedeeld aan melders aan de hand van een verloting.

September 2018 - Plantjesweekend Kom op tegen Kanker

In Arendonk en Balen vinden verschillende veiligheidsopleidingen (VCA-erkend) plaats. Basisopleidingen
gebeuren door de aanwezige preventieadviseurs waarbij aansluitend via een externe organisatie een
certificaat behaald kan worden.
Tegen mid 2018 heeft iedereen de vereiste opleidingen gevolgd en de daarbij horende helmsticker
ontvangen. De helmsticker gaat over de visibiliteit en vereenvoudigd controlesysteem.

Sociale en ethische aspecten
Er is een nieuw, uitgewerkt inwerkingstraject. Dit komt verder in het verslag aan bod.
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Teamevents
Jaarlijks vinden er een aantal events plaats waar werknemers zich achter zetten, organiseren of zich
inschrijven. In sommige gevallen schrijft een werknemer zich initieel in en overhaalt andere collega’s
hetzelfde te doen. Om dan uiteindelijk te resulteren in een grotere groepsaangelegenheid die veel collega’s
betrekt!

Zaalvoetbal
Elke 2 maanden, op de laatste donderdag van de maand, speelt een ploeg van Smulders een wedstrijd
zaalvoetbal tegen een ander bedrijf uit de regio. Collega’s worden via onze maandelijske nieuwsbrief, de
Smulders’ Gazette, aangemoedigd om te gaan supporteren.

16 maart 2018 - Quiz
Over alle vestigingen heen hadden 15 ploegen zich ingeschreven voor de 6e editie van de Smulders’ Quiz.
Het was een spannende strijd voor de 1e plaats. Het groepsgevoel en betrokkenheid wordt in het kader
van People sterk aangemoedigd. De basis van de vragen liggen in het kader van de organisatie en onze
projecten.

22 april 2018 - Antwerp 10 Miles
Smulders doet elk jaar mee met de Antwerp 10 Miles. Er is een 10 Miles, de Short Run (5 km), Antwerp
Marathon of de Kids Run (1,4 km). Werknemers die meedoen krijgen een t-shirt en bovendien wordt hun
inschrijvingsgeld terugbetaald.

15 september 2018 - Drakenbootrace

Planet
CO2-management
Smulders zet in op ecologische ontwikkeling. De CO2-uitstoot wordt geïnventariseerd en er is een actieplan
om deze uitstoot te reduceren. Meer uitleg hierover in het hoofdstuk van de CO2-Prestatieladder.

Sustainable Development Goals
Het merendeel van de initiatieven en duurzame acties worden uitgewerkt in het hoofdstuk over de
Sustainable Development Goals.

Afvalsortering
De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij, OVAM, staat achter het scheiden van afvalstromen en zorgt
ervoor dat bedrijven hun verantwoordelijkheden nemen en afval sorteren. Medewerkers worden verwacht de
discipline te tonen bij correct afvalsortering, om geen extra werkv of kosten te veroorzaken.
Ten gepaste tijden worden er binnen de firma kandidaten gezocht die geïnteresseerd zijn in het afvalhout,
dat vervolgens verloot wordt.

Digitalisering
In het kader van digitalisering worden nieuwe medewerkers gevraagd of zij hun loonbrief (en andere
loonsdocumenten) digitaal willen ontvangen.

Twee ploegen van Smulders hebben opnieuw deelgenomen aan de Drakenbootrace in Antwerpen. Smulders
A eindigde op een mooie 3e plaats. Smulders B haalde net de halve finale niet en eindigde op de 9e plaats.

21 september 2018 - KUBB toernooi
Eind september werd er door een geëngageerde werknemer een KUBB toernooi georganiseerd. Bedoeling
is om de blokken en de koning van de tegenstander omver te werpen met een houten stok. De ploeg die
wint, stoot door naar de volgende ronde.

11 oktober 2018 - Kleuradvies
In oktober heeft een werknemer zelf een initiatief uitgewerkt en organiseerde ze een sessie kleuranalyse en
advies.
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Profit

Innovatie – Dimensionele controle

Naast People en Planet zijn ook de bedrijfsvoering en economische ontwikkeling belangrijke factoren voor
duurzaamheid. Door transparant te communiceren met alle belanghebbenden kan Smulders aantonen wat
ze doen en zorgen ze open voor interactie en feedback.

Duurzame inkoop
Leveranciers worden steeds gevraagd de Sustainability Questionnaire in te vullen. Op die manier kunnen we
nagaan of er solide partnerships worden afgesproken die duurzaam zijn voor vandaag en de verre toekomst.

Transparantie

In Arendonk werd het dimensionle controle proces verder verbeterd. Dit proces zorgt er mede voor dat het
behalen van de gewenste kwaliteit van onze producten wordt gekoppeld aan een hoge efficiëntie van het
ganse productieproces.
Vanaf het machineren moet het dimensioneel aspect van de componenten (platen + profielen) onder
controle zijn. Zo worden de opeenvolgende interne klanten, samensteller en lasser correct bediend. De
lasser, bijvoorbeeld bij doorlassingen, moet kunnen rekenen op de juiste las kantvoorbereiding, wat de kans
op lasfouten miniem houdt. Daarvoor worden tijdens werkvoorbereiding alle nodige afspraken gemaakt, met
de operator(s) / ploegbaas en eventueel collega’s van de kwaliteitsdienst, om te borgen dat de afgesproken
controlemetingen effectief gebeuren inclusief analyse.

De belangrijke documenten die worden
gecommuniceerd aan onze stakeholders, worden
via social media en op onze website bij publicaties
geplaatst.

Bijvoorbeeld voor project Avelin Gravelle: De benodigde platen worden volgens de juiste ontvouwing
nauwkeurig gesneden en nagemeten, de laskanten (met neus) worden nadien gefreesd, de platen worden
één per één tot een conus gewalst en de conussen moeten op elkaar passen.

Smulders heeft een IMS, Integrated Management
System. In 2018 is dit onder de loep genomen
met het oogpunt IMS te verbeteren. Er werd
intern een enquête gehouden naar onder andere
gebruiksvriendelijkheid.

Om al deze aspecten te beheren en in goede banen te leiden, is een robuust systeem noodzakelijk. Een
managementsysteem biedt een raamwerk van afspraken om beleid en doelstellingen te verwezenlijken.
Deze afspraken worden vastgelegd op een uniforme, duidelijke manier (via procesbeschrijvingen,
procedures, instructies) en voor iedereen beschikbaar gesteld.

Managementsystemen

Ingebed zitten mechanismen om acties tot een goed einde te brengen en het systeem zelf continu te
verbeteren.

Safety week 2018
Goed opgeleide medewerkers zorgen voor minder ongevallen en betere werkomstandigheden.
Vanaf november 2018 werd in de vestigingen in Balen en Arendonk de introductiefilm (zoals deze al even
bestaat in Hoboken) definitief getoond. Deze is bedoeld voor iedereen die onze werkplaatsen wil betreden.

Gezien de sector waarin Smulders actief is, voldoet het systeem aan tal van standaarden.
• Het product dat we maken moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in onder andere
EN1090 en ISO3834.
• De klant wil een garantie dat de organisatie aan bepaalde minimum eisen beantwoord op vlak van
kwaliteit (ISO9001), veiligheid (OHSAS18001, VCA) en milieu (ISO14001).
• Om voor te blijven op het peloton leggen we onszelf bijkomende doelen op, zoals VOKA Charter
Duurzaam Ondernemen en CO2 Prestatieladder.

Aan deze introductiefilm is een vragenlijst gekoppeld die bezoekers moeten invullen. Voor de werknemers
(zowel eigen als subcontractors) zal er nog steeds een extra veiligheidsintroductie voorzien worden, waarbij
er meer aandacht is voor organisatie en LMRA. Zowel de film als de veiligheidsintroductie zijn beschikbaar in
meerdere talen.

Samen vooruit - Forward together
In onze organisatie willen we zichtbaar en voor/door iedereen aan structurele verbetering werken. Hiervoor
werd het Samen vooruit – Forward together proces opgestart. Er komt voldoende input binnen en de
champions nemen de voorstellen serieus op om ze effectief uit te werken.
De verbeterlijsten werden verzameld door de QA-afdeling en hangen uit op verschillende plaatsen in
onze gebouwen zoals bijvoorbeeld aan de printers. Melders worden aangemoedigd de uitvoering van
hun item actief mee op te volgen samen met de aangeduide “champion” die verantwoordelijk is voor het
implementeren van het item. Het proces draait vandaag hoofzakelijk in de productieafdelingen op alle
vestigingen. De input van de niet-productie afdelingen wordt verhoogd in 2019. Hierover word je nog
geïnformeerd.
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De Sustainable Development Goals, afgekort als SDG’s, gaan over 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van het United Nations Global Compact die gehaald moeten worden tegen 2030. Smulders gebruikt dit als
kritisch reflectiekader, zodat duurzaamheid op een proactieve manier geïntegreerd wordt in het beleid.
De SDG’s worden gerealiseerd in samenwerking met VOKA. Het netwerk ondersteunt en moedigt bedrijven
aan om via een actieplan te werken aan duurzaam ondernemen. Na 3 jaar zijn 14 van de 17 doelstellingen
bereikt en blijft Smulders gecertificeerd. Er blijven nog 3 doelstellingen open waar Smulders in 2019 aan
gaat werken.
Hieronder vind je een overzicht van onze realisaties van 2018:

Sustainable
Development
Goals (SDG)
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#2 - Geen honger

#9 - Industrie, innovatie & infrastructuur

Beëndig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Natuursoep

Curieuzeneuzen

Tijdens de winterperiode heeft de vestiging in Arendonk ‘s middags soep ter beschikking. Dit wordt
ingekocht bij Natuursoep, een familiebedrijf gelegen in Arendonk dat soep vers en ambachtelijk bereidt met
natuurlijke ingrediënten.

Onder deze doelstelling valt ook de kwaliteit van de leefomgeving. Daarvoor heeft Smulders in 2018
deelgenomen aan het burgeronderzoek van luchtkwaliteit: Curieuzeneuzen. De vestiging in Arendonk was
één van de meetpunten voor dit onderzoek.

Ze werken hoofdzakelijk met grondstoffen uit België of Nederland om de ecologische voetafdruk zo klein
mogelijk te houden. Door de soep bij deze onderneming te bestellen, promoten we de lokale producten,
korte keten en biologische landbouw.

Door de deelname, probeert Smulders mee de awareness van werknemers, leveranciers en onze klanten
te vergroten. Het onderzoek geeft ons een globaal beeld over waar veel stikstofdioxide in de lucht is. De
volgende stap is het beperken ervan!

#4 - Kwaliteitsonderwijs
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Inwerkingstraject
Smulders is de laatste jaren fel gegroeid. Dit leidt tot (vaak complexere) wijzigingen in de structuur en
processen. Het inwerkingstraject van nieuwe medewerkers is hieraan aangepast.
In 2017 & 2018 kwam er een werkgroep vanuit HR die het inwerkingstraject heeft herbekeken en
geoptimaliseerd. Er zijn verschillende trajecten voor diverse functies. In de eerste weken kunnen nieuwe
collega’s bij verschillende diensten terecht om te kijken hoe de processen werken.

#6 - Schoon water & sanitair
Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.

Waterfonteinen
Drinkwater wordt verwerkt en getransporteerd. Het afval (primair (fles), secundair (plastic folie of bak), tertiair
(pallet, palletfolie)) moet nadien verwerkt worden. En dit terwijl kraantjeswater in België perfect drinkbaar is.

#10 - Ongelijkheid verminderen

Vandaar dat er binnen het kantoorgebouw & atelier in Arendonk waterfonteinen geplaatst zijn, aangesloten
op het stadswater. Werknemers hebben een eigen drinkfles gekregen om water te nemen, al dan niet
gekoeld en met bruis. De glazen flesjes worden enkel nog gebruikt in vergaderingen voor externen.

WELT - Werkervarings- en leertrajecten

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Voor SDG nummer 10 participeerde Smulders aan WELT, wat staat voor Werkervarings- & Leertrajecten.
WELT, georganiseerd door VOKA, wil ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een
toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid, met een focus op werkplekleren.
Dankzij het WELT traject hebben we het afgelopen jaar inzichten verworven in het proactief inspelen op de
uitdagingen van de arbeidsmarkt. Via het werkplekprogramma geven we mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt een kans. Dit gebeurde aan de hand van een screening en netwerksessies.
Tijdens een 6-tal sessies met verschillende bedrijven uit de omgeving kregen we advies over personeelsen opleidingsbeleid en wisselden we ervaringen uit. Deze sessies zijn begeleid door VOKA en
arbeidsbemiddelaars van verschillende bedrijven, waaronder VDAB en WEB.
Concreet hebben we het initiatief genomen om met de hulp van VDAB een opleidingstraject met potentiële
pistoolschilders te starten. Na de opleiding van 4 weken in het opleidingscentrum van VDAB volgt in januari
2019 een stage van 1 maand bij Iemants in Arendonk. Uiteindelijk gingen er 2 werkzoekenden effectief aan
de slag binnen onze firma!
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#11 - Duurzame steden & gemeenschappen

#15 - Leven op het land

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en
wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan
biodiversiteit een halt toe.

Bike-lease plan
Door de groei van de firma gingen er de afgelopen jaren steeds meer mensen aan de slag binnen onze
groep, die dagelijks onderweg zijn om onze projecten mee helpen realiseren. Het is dus vanzelfsprekend dat
onze werknemers een belangrijke rol spelen bij groene mobiliteit.

Drukwerk met FSC-label
Jaarlijks verspreidt Smulders wat drukwerk. Door een steentje bij te dragen voor het duurzaam bosbeheer
worden onze brochures, ons magazine en ander drukwerk op papier met FSC-label afgedrukt.

In 2018 introduceerden we een bike-lease plan waarbij medewerkers een (al dan niet elektrische) fiets
kunnen leasen. Op die manier worden ze aangespoord om meer met de fiets te komen en misschien zijn er
nieuwelingen, die voorheen de afstand te groot vonden om de fiets te nemen.
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Smulders is sinds 2015 systematisch bezig met zijn CO2-uitstoot. En dit zowel voor onszelf als voor de
volledige keten van grondstoffen en eindproducten (Life Cycle Analysis, LCA). In het kader van de CO2Prestatieladder worden tal van acties gedefinieerd en opgevolgd.

CO2 emissies 2018

Door schommelingen in de projecten in de offshore wind, kende Smulders een lage activiteit in de tweede
helft van 2018. Hierdoor daalt ook de totale uitstoot van Smulders sterk.
kg CO2 per 1000 werkuren

We zien echter een lichte stijging in de uitstoot per gepresteerd werkuur. Hiervoor kunnen we twee redenen
vinden in de cijfers.
Scope 1 kg CO2 per 1000 werkuren

CO2

Terwijl het najaar kalmer was, waren de activiteiten in het
voorjaar boven gemiddeld. Er werden dus volop uren
gepresteerd in de koude winter. En tijdens de zomer werden
relatief weinig uren gepresteerd.
De cijfers geven een duidelijke stijging in de emissies
veroorzaakt door verwarming. Dit zien we het sterkts naar
voor komen in Arendonk en Balen, waar de spuithallen de
cijfers verzwaren.
Ten tweede zien we een sterke stijging in de uitstoot door
elektriciteit in Newcastle.

Scope 2 kg CO2 per 1000 werkuren

Dit komt door het aandeel groene energie in de aanvoer van
elektriciteit. Terwijl dit vorig jaar nog 41% was, is dit in 2018
slechts 22%.
Ook is het verbruik hoog in verhouding tot het aantal
gepresteerde uren. Dit wijst op een relatief hoog
basisverbruik, ongeacht de activiteit.
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Enkele andere voorbeelden

Redactieteam

Hierboven hebben we al gesproken over de verwarming van de spuithallen. Net daarom werden in de zomer
van 2018 de wandpanelen en isolatie van de spuithallen in Balen vernieuwd.

Kernteam Duurzaam Ondernemen

Ook het bike-lease plan werd eerder vermeld. Door extra werknemers aan te zetten de fiets te nemen, al
dan niet elektrisch, worden er natuurlijk minder kilometers gedaan met de auto. Op basis van de cijfers in
2019 zullen we hier een inschatting kunnen van maken.
In 2018 werd in alle Belgische en Poolse vestigingen LED verlichting geplaatst.
Bij LED verlichting wordt veel minder elektriciteit omgezet naar warmte en meer naar licht. Voor een zelfde
hoeveelheid licht is dus minder elektriciteit nodig.
In 2019 wordt ook een LED relighting in de site van Newcastle onderzocht.
De bouw van de nieuwe kade langs het kanaal werd opgestart. De kade maakt het laden van grote
constructies op pontons makkelijker. Ook zal het leiden tot meer verplaatsingen via de binnenwateren.
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Meer informatie en cijfermateriaal is terug te vinden op onze website.
https://www.smulders.com/nl/duurzaamheid
•
•
•
•
•

http://www.skao.nl/wat-is-de-ladder
https://www.mvoscan.be/intro
https://www.voka.be/vcdo
http://www.eiffageinfrastructures.com/developpement-durable
https://www.unglobalcompact.org/
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Smulders
Hoge Mauw 200
2370 Arendonk
Belgium
www.smulders.com

