Duurzaamheidsverslag
2019

Passionate
about steel
Duurzaamheidsverslag

Content
WIE ZIJN WIJ? ...........................................................8
Over Smulders ..................................................................... 9
Onze marktsegmenten......................................................... 9
De sterkte van een grote groep......................................... 10
Onze waarden..................................................................... 11

SMULDERS EN DUURZAAM ONDERNEMEN...........12
HET REFERENTIEKADER..........................................14
People................................................................................ 16
Betrokkenheid...........................................................................16
Opleiding..................................................................................16
Veiligheid...................................................................................17
Goede doelen...........................................................................18
Team evenementen...................................................................19
Planet.................................................................................. 20
CO2-management.....................................................................20
Sustainable Development Goals...............................................20
Materieel krijgt nieuw leven......................................................20
Informeren, sensibiliseren, deelnemen.....................................20
IOK zwerfvuilactie.....................................................................20
TETRA project drone-inspectie.................................................20
Prosperity........................................................................... 21
Tennet HKN/HKW tender..........................................................21
Peace.................................................................................. 22
Stakeholderanalyse ..................................................................22
Partnership......................................................................... 23
Universiteit Antwerpen.............................................................23
UGent/ Howest.........................................................................23

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS....................24
#7 - Betaalbare en duurzame energie................................. 26
ICE.............................................................................................26

4 - Smulders / Duurzaamheidsverslag 2019

#12 - Verantwoorde productie en consumptie................... 26
Duurzaamheidsambassadeur....................................................26
#14 - Leven in het water..................................................... 27
Opleiding UA............................................................................27
Studie omtrent gevolgen van offshore windparken.................27
Overige SDG’s.................................................................... 28
#1 - Geen armoede...................................................................28
#2 - Geen honger......................................................................28
#3 - Goede gezondheid en welzijn...........................................28
#4 - Kwaliteitsonderwijs............................................................28
#5 - Gendergelijkheid...............................................................29
#6 - Schoon water en sanitair....................................................29
#7 - Betaalbare en duurzame energie.......................................29
#8 - Waardig werk en economische groei................................29
#9 - Industrie, innovatie en infrastructuur.................................29
#10 - Ongelijkheid verminderen...............................................29
#11 - Duurzame steden en gemeenschappen..........................30
#12 - Verantwoorde consumptie en productie.........................30
#13 - Klimaat actie.....................................................................30
#14 - Leven in het water............................................................30
#15 - Leven op het land............................................................30
#16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.................31
#17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken...................31

CO2 PRESTATIELADDER.............................................32
Emissie evaluatie 2019........................................................ 33
Verduidelijkingen per vestiging................................................33
Scope 3 emissies.......................................................................33
Energy Management Plan................................................... 34
Fietslease...................................................................................34
ECO design...............................................................................34
Groene elektriciteit...................................................................35

Duurzaamheidsverslag 2019 / Smulders - 5

Voorwoord

“Wij communiceren
transparant over onze
verbeterpunten.”

Smulders is een bedrijf dat innovatie en
technologie hoog in het vaandel draagt. Al
jarenlang zijn wij toonaangevend in de wereld
van de dragende staalconstructies, voornamelijk
in de offshore windsector. We willen bovendien
bouwen aan een duurzame toekomst. Voor ons
bedrijf en de wereld.
Ons duurzaamheidsverslag is geen
‘goednieuwsshow’ en we communiceren
transparant over verbeterpunten. Wij willen
namelijk dat onze core business zo duurzaam
mogelijk uitgevoerd wordt.

6 - Smulders / Duurzaamheidsverslag 2019

We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg,
waarbij energie-efficiëntie 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.
Raf Iemants
Managing Director Smulders
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Over Smulders
Smulders is een internationaal
staalconstructiebedrijf met meer dan 50 jaar
ervaring. We zijn een solide en flexibele partner
in projectbegeleiding, engineering, bouw en
oppervlaktebehandeling van voornamelijk zware,
technisch complexe staalconstructies.

BELGIË
 Smulders / Iemants (Arendonk)
 Willems (Balen)
 Smulders Projects (Hoboken)
VERENIGD KONINKRIJK
 Smulders Projects UK (Newcastle upon Tyne)
 SLPE (New Malden, Londen)

We hebben meer dan 1.000 werknemers
verspreid over vestigingen in België, het
Verenigd Koninkrijk, Polen en India.

POLEN
 Spomasz (Zary)
 Spomasz (Niemodlin)
 Spomasz (Łeknica)

WIE ZIJN WIJ?

INDIA
 Angus (Bangalore)

Onze
marktsegmenten
Smulders realiseert unieke en uitdagende
projecten in drie marktsegmenten:
 Offshore Wind
 Offshore Oil & Gas
 Civil & Industry
Het aandeel van de markt “Offshore Wind” is
in 2019 nog verder toegenomen omdat we in
dit jaar voornamelijk gewerkt hebben aan 3
grote projecten voor zowel de fundaties als de
substations: SeaMade, Triton Knoll en Moray
East.
De vraag vanuit Offshore Oil & Gas is volledig
stilgevallen. We blijven deze markt actief
verkennen en verwachten dat er zeker in de
Offshore Gas nog toekomst zit.

Civil & Industry
15%

Offshore
Oil & Gas
2%

2018
Offshore Wind
83%

Civil & Industry
9%

2019
Offshore Wind
91%
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De sterkte van een grote groep

Onze waarden

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.

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. We
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.

Eiffage Construction
Eiffage Immobilier
Eiffage Aménagement

Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Concessions
Concessions autoroutères en
France

Eiffage Génie Civil
Eiffage Route
Eiffage Métal

Construction

Energy Systems

Concessions

Infrastructures

werknemers

werknemers

werknemers

werknemers

11 047

4,3

28 897

mld €

omzet

4,5

mld €

omzet

71 916
werknemers
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27 854

4 118

3,0

mld €

omzet

mld €

omzet

omzet

18,2

6,4

Bij Smulders werken we vanuit onze
4 kernwaarden: Daadkracht, Respect,
Klantgerichtheid en Teamwork. Deze 4 waarden
zijn de basis voor succes om onze missie en visie
te realiseren.

mld €
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Door sterke systemen, processen en een
goed beleid te implementeren over de hele
bedrijfsstructuur kunnen wij ons effect op het
milieu beheersen en onze ecologische voetafdruk
verkleinen.
Smulders zet al lang in op sociaal engagement.
Zo is er een jarenlange samenwerking met lokale
scholen, steunen we sociale projecten en doen
we er alles aan om zo min mogelijk negatieve
impact te hebben op onze buren (geluid, geur,
verkeer, …).

SMULDERS EN
DUURZAAM
ONDERNEMEN

Sinds 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. We gebruiken hiervoor
de CO2-Prestatieladder, een instrument dat
bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2uitstoot. Meer hierover vind je in het hoofdstuk
CO2-Prestatieladder.
De vermindering van CO2 is slechts het topje van

de ijsberg als het gaat over een duurzaam beleid.
Smulders liet in 2017 een MVO-scan uitvoeren,
een tool van MVO Vlaanderen.
Om sneller te kunnen groeien op het vlak
van duurzaamheid, heeft Smulders sinds eind
2018 een duurzaamheidsambassadeur. De
ambassadeur is het aanspreekpunt binnen
Smulders voor alles wat met duurzaamheid te
maken heeft. Zij zorgt voor de promotie van
duurzaamheid in al zijn facetten, communiceert
over de vooruitgang en werkt acties uit, al dan
niet gebasseerd op de ideeën van onze eigen
werknemers.
Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen,
afgekort VCDO, bestaat al sinds 2016. Met het
Voka Charter Duurzaam Ondernemen maken
bedrijven, via een actieplan op maat, werk van
een bedrijfsvoering die winstgevend is voor
zowel de onderneming als voor mens en milieu.
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 160 landen,
waaronder Eiffage, is het UN Global Compact
het grootste vrijwillige initiatief voor verantwoord
ondernemerschap ter wereld.
Smulders is in 2019 bekroond tot SDG Pioneer
door VOKA. Dit is de titel die je ontvangt
wanneer je 3 keer VCDO-laureaat wordt binnen
een periode van 5 jaar, waarbij telkens 10 acties
uit het actieplan positief worden geëvalueerd
in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet,
Prosperity, Peace en Partnership). In deze
periode voer je tevens acties uit met positief
gevolg binnen elk van de 17 SDG’s. Na 3 jaar
heeft Smulders voor alle 17 doelstellingen acties
uitgevoerd. Hiervoor krijgt Smulders in oktober
2020 een UNITAR-certificaat van de Verenigde
Naties. De SDG’s waarvoor we in 2019 acties
hebben gedaan volgen later in dit verslag.
De activiteiten voor de SDG’s van de voorgaande
jaren worden kort opgelijst en zijn uitgebreider
terug te vinden in de voorgaande rapporten.

‘15

‘17

 CO2 uitstoot inventariseren
 Niveau 3 op de CO2Prestatieladder

 100 % hernieuwbare energie
in Belgische vestigingen
 MVO Scan

‘19
 SDG Pioneer

‘14

‘16

‘18

 Intekening deelname
CO2-Prestatieladder

 Niveau 5 op de
CO2-Prestatieladder

 Duurzaamheidsambassadeur

Duurzaamheidsverslag 2019 / Smulders - 13

Smulders maakt bewuste keuzes om op een
duurzame wijze waarde te creëren op gebied
van de 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Peace en
Partnership. Tussen deze 5 factoren bestaat een
sterke interactie en zij bieden elkaar wederzijds
inspiratie.
We gebruiken hiervoor twee instrumenten: het
VOKA Charter Duurzaam Ondernemen en de
CO2-Prestatieladder. Omdat niet alles uitgebreid
aan bod kan komen, vatten we kort samen wat
Smulders onder duurzaam ondernemen begrijpt.

HET
REFERENTIEKADER

PEOPLE
Armoede en honger in
al zijn vormen uitroeien
en waardigheid en
gelijkheid garanderen.
PLANET
De natuurlijke
hulpbronnen van
de planeet en het
klimaat
beschermen voor
toekomstige
generaties.

Duurzame
ontwikkeling

PARTNERSHIP
De agenda in praktijk
brengen via een stevig
globaal partnerschap

PROSPERITY
Een welvarend en
zinvol bestaan
garanderen in
harmonie met de
natuur

PEACE
Vredevolle, rechtvaardige en
inclusieve gemeenschappen
bevorderen
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People

Veiligheid

Maak een einde aan armoede en honger in alle vormen en zorg voor waardigheid en gelijkheid.

Kleine attenties

Betrokkenheid
Medewerkers zijn een van de belangrijkste
stakeholders van een bedrijf. Om nog meer
betrokkenheid te creëren, introduceerde
Smulders in 2019 het referral bonus systeem.
Breng je als werknemer een nieuwe collega
aan én blijft de nieuwe medewerker minstens
6 maanden in dienst, dan krijg je een leuke
bonus in de vorm van een smartphone of een
waardenbon.

We proberen ook betrokkenheid en
bewustzijn rond het thema duurzaamheid
te verhogen. Medewerkers kunnen bij de
duurzaamheidsambassadeur terecht met hun
duurzame ideeën. De ambassadeur zorgt voor de
promotie van duurzaamheid, de communicatie
over de vooruitgang en het opzetten van acties.

de drie Belgische vestigingen georganiseerd
worden.

We zetten onze medewerkers ook graag in de
kijker. In ons magazine Passion interviewen we
meerdere collega’s over onder andere onze
projecten of over hun passie.

Jaarlijks vinden binnen onze organisatie
verschillende opleidingen plaats. Deze trainingen
kunnen gaan over volgende topics: veiligheid,
kwaliteit, persoonlijke vaardigheden,… Zo wordt
bijvoorbeeld de opleiding Observatietechnieken
georganiseerd voor de hiërarchische lijn met
praktijkoefeningen op de werkvloer. Het
doel is om deze observaties regelmatig 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. Deze opleiding
kadert in de verdere ontwikkeling van de
veiligheidscultuurladder, die verder in dit verslag
besproken wordt.

Opleiding
De focus binnen Smulders ligt op het grootste
kapitaal: onze medewerkers. Opleiding,
coaching, communicatie, begrip voor elkaar
en persoonlijke groei moeten dan ook voor
iedereen bereikbaar zijn.

Collega Erik van onze vestiging in Arendonk mocht als eerste een
referral bonus in ontvangst nemen.
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Binnen Smulders moedigen we levenslang leren
aan en hechten we belang aan de loopbaan
van onze medewerkers. Daarom werd vanuit de
werkgroep Opleidingen de noodzaak aan een
Learning and Development Officer aangetoond.
Dit is iemand die alle opleidingen stroomlijnt en
kijkt waar de educatienoden liggen. Het is een
coördinerende rol voor opleidingen die over

Hiernaast wordt ook intern ondernemerschap
zeer geapprecieerd en onze medewerkers
krijgen dan ook de vrijheid om hun eigen richting
uit te gaan.

De medewerkers hebben bovendien ook
de mogelijkheid om, naast de verplichte
opleidingen, zelf een opleiding aan te vragen.

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 bijvoorbeeld enkele
filmtickets uitgedeeld aan melders aan de hand
van een verloting.

Balen haalde de 1.000 dagen
zonder verletongeval
Willems in Balen heeft op 17 juni 2019 de 1.000
dagen zonder verletongeval behaald. Dit is
het resultaat van meer dan 10 jaar collectieve
investering in veiligheidsbewustzijn op elk
niveau. De veiligheidscijfers zijn dus veel beter
geworden dankzij de nodige inspanningen,
traning, toolboxen, verhoogde veiligheidseisen
bij projecten, meer betrokkenheid van het
management, enz.

veiligheidsprofessional en het management
ligt. We gaan nu gretig in op de werkpunten
die we als advies meekregen. Zo gaan de
observatierondgangen volgens een vernieuwd
sjabloon gebeuren zodat we focussen op
waarden en motivatie, eerder dan op taken. In
augustus 2020 vindt de volgende audit plaats
waarbij we hopen om niveau 4 te behalen voor al
onze vestigingen.

Introductiefilm

Het belangrijkste is daarbij het elkaar aanspreken
op onveilig gedrag of onveilig handelen. Dat
zorgt voor de beste en meest efficiënte manier
om ongevallen te vermijden. En daar is het
ten slotte om te doen: naar huis gaan zoals we
aangekomen zijn.

Na analye van de ongevallen, near-misses
meldingen tijdens inspecties of MOS
(Meldingen Onveilige Situaties)-meldingen
zijn er voornamelijk 3 “beroepen” op onze
werkvloer die extra aandacht vereisen. We willen
onze medewerkers extra ondersteunen met
veiligheids- en kwaliteitsinformatie alvorens we
hen actief aan het werk zetten. Daarom maakten
we voor lassers, schilders en transport aparte
instructiefilmpjes.

Safety Ladder niveau 3

Jobspecifieke instructiefilms

We testen hun kennis door een aansluitende
proef die ze kunnen afleggen in hun moedertaal.
Er zijn 12 talen beschikbaar, zowel voor het
afspelen van de film als voor de vragenlijst. Zo
kunnen we een maximaal positief effect bereiken.

In augustus 2019 kwamen de auditoren van
TÜV langs voor een intensieve audit. We
behaalden een mooi resultaat: niveau 3 op de
veiligheidscultuurladder. En dat is geen kleintje.
De veiligheidscultuurladder is een normering
die inzicht geeft in het veiligheidsbewustzijn
van een organisatie. Ze bestaat uit 5 niveaus
en elk cultuurniveau is een ontwikkelingsfase
waarin een bedrijf zich bevindt. Niveau 3 houdt
in dat preventiemaatregelen aanwezig zijn, het
naleven van veiligheidsprocedures als essentieel
wordt ervaren en dat de betrokkenheid bij de

Elke site van Smulders heeft een introductiefilm.
Sinds 2019 moet iedereen die de productiehal
wil betreden of op het terrein handelingen
moet verrichten, deze introductiefilm bekijken.
Toegang wordt pas verleend na het oplossen van
de bijhorende vragen en het behalen van een
score van minimaal 80%.

November Safety Week
De 5 niveaus van de veiligheidscultuurladder.

Ook in 2019 hadden we een November
Safety Week en met succes. Door een
gevuld programma voor zowel productieen stafpersoneel als management krijgt het
veiligheidsbewustzijn zo een extra jaarlijkse
boost.

Duurzaamheidsverslag 2019 / Smulders - 17

Goede doelen

Team evenementen

Youca Action Day

Kerstcadeau

Op 17 oktober kwam studente Lotte een dag bij
Iemants werken in het kader van de Youca Action
Day. Haar loon van die dag, 55 euro, ging naar
projecten van geëngageerde jongeren in Guinee
en België.

Smulders schenkt ieder jaar een kerstcadeau
aan alle medewerkers. In 2019 gaven we hen
opnieuw de kans om af te zien van het eigen
kerstcadeau en de waarde ervan te schenken aan
goede doelen. We zamelden meer dan 2.500
euro! Zo’n 50 collega’s van Arendonk en Balen
schonken de waarde van hun geschenk aan
het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs
(VIBO). De infrastructuur van het VIBO is al
jaren aan vernieuwing toe. Door achterblijvende
subsidies zijn ze genoodzaakt deze zelf te
bekostigen. Het kerstcadeautje van onze
collega’s helpt ze daarbij alvast op weg.

Studente Lotte ging één dag aan de slag op onze Technology
afdeling.

Make-A-Wish
Door onze medewerkers naar aanleiding van
Pasen paaseitjes te schenken, kan Make-A-Wish
zieke kinderen doen dromen, lachen en helpen.

Twerk
Sinterklaas vond ook in 2019 weer heel wat
lekkers bij Twerk, een sociale werkplaats
dat mensen met autisme met hart en ziel
ondersteunt.
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Jaarlijks vinden er een aantal evenementen plaats waar werknemers zich voor engageren, zelf organiseren of zich voor inschrijven. Collega’s motiveren elkaar om zich in
te schrijven voor deze evenementen. En dat resulteert in een grotere groepsaangelegenheid die veel collega’s betrekt!

10 Miles
Ook in 2019 hebben we deelgenomen aan de
Antwerp 10 Miles & Marathon. Meer dan 30
collega’s en familieleden hebben hier weer hun
beste beentje voorgezet. Enkelen waagden zich
zelfs aan de marathon!

Op 8 september vond in Arendonk opnieuw
de ‘Dag van de solidariteit’ plaats. Iemants
steunt dit initiatief al verschillende jaren.
Medewerkers hadden de mogelijkheid om
lunchpaketten te bestellen, waarvan de helft van
de kostprijs betaald werd door Iemants. Meer
dan 80 collega’s bestelden een lunchpakket. De
opbrengst hiervan ging integraal naar Vibo De
Ring, Vibo De Brem en Mekanders.

Vakantie- en kerstborrel

Drakenbootrace
In 2019 namen we voor de vierde keer deel
aan het Drakenbootfestival in Antwerpen.
Collega’s van de Belgische vestigingen roeiden
zich te pletter onder luide aanmoediging van
collega-supporters.

Zoals elk jaar zetten de collega’s in Arendonk en
Balen de zomer- en kerstvakantie gepast in met
een drink. Napraten met de collega’s met een
drankje en lekkere frietjes of een barbecue: meer
moet dat niet zijn om met plezier aan de vakantie
te beginnen!

Onze collega’s in Hoboken kozen opnieuw voor
de Welzijnsschakel, een vrijwilligersorganisatie
die zich inzet voor mensen uit Hoboken en Wilrijk
die moeite hebben om rond te komen met een
laag inkomen. Zij konden 945 euro schenken.

Lunchpakketten ‘Dag
van de solidariteit’

De collega’s in Polen organiseren traditioneel
een familiedag aan het einde van de zomer.
In 2019 konden ze rekenen op zo’n 400
aanwezigen. Met animatie voor jong en oud was
ook weer deze editie meer dan geslaagd.

Carnavalbal
Elk jaar organiseert onze Poolse vestiging
Spomasz een gekostumeerd carnavalbal.
In 2019 was dit met een knipoog naar het
communistische verleden.
Elk jaar nemen heel wat sportieve collega’s deel aan de Antwerp 10
Miles.

Familiedag

Elke 1,5 jaar organiseren we voor de werknemers
van onze Belgische vestigingen een familiedag
of personeelsfeest. In mei 2019 organiseerden
we een avontuurlijke uitstap naar de Beekse
Bergen, bijgewoond door bijna 200 collega’s en
hun gezin. In de voormiddag stond er een vrij
bezoek aan het Safaripark gepland. Na de lunch
werden er tal van activiteiten georganiseerd voor
groot en klein. De dag werd afgesloten met een
overheerlijke barbecue.

Elk jaar organiseert Spomasz een gekostumeerd bal aan het einde
van de carnavalsperiode.
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Planet

Prosperity

Bescherm de natuurlijke hulpbronnen en het klimaat van onze planeet voor toekomstige generaties.

Zorg voor een welvarend en bevredigend leven in harmonie met de natuur.

CO2-management

Smulders zet in op ecologische ontwikkeling.
We inventariseren de CO2-uitstoot en hebben
een actieplan om deze uitstoot te reduceren.
Meer uitleg hierover vind je in het hoofdstuk
CO2-Prestatieladder.

Sustainable
Development Goals
Het merendeel van de initiatieven en duurzame
acties worden uitgewerkt binnen het kader
van de Sustainable Development Goals. Meer
hierover in een later hoofdstuk.

Materieel krijgt nieuw leven
Smulders werkt aan state-of-the-art
staalconstructies en hiervoor hebben we
geavanceerde en moderne machines nodig. Dit
betekent echter niet dat ‘oud’ materieel niet
meer bruikbaar is. We proberen namelijk de
levensduur van machines, voertuigen e.d. die
nog werken te verlengen. Eind oktober schonken
we bijvoorbeeld een oude camionette aan de
organisatie Balen-Tansila. Dit is een organisatie
van vrijwilligers die de levensomstandigheden in
Tansila (Burkina Faso) wil opkrikken.
In het najaar schonken we bovendien nog 4
lastoestellen aan de PT2O-school in Turnhout.
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Hierdoor krijgen leerlingen de kans kennis op
te doen en vaardigheden aan te leren door
het gebruik van deze lastoestellen. Zo krijgt
ons materieel dus vaak nieuw leven, worden er
kansen gegeven aan mensen en maken we van
de wereld een betere plek!

Informeren, sensibiliseren,
deelnemen
Een goede communicatie is onderdeel van
onze corporate sustainability en we benutten
dan ook alle kansen om medewerkers te
informeren en ze uit te nodigen om deel te
nemen aan acties. Nieuw sinds 2019 is het artikel
in onze maandelijkse nieuwsbrief. Zo houden
we medewerkers op de hoogte van acties en
feiten waardoor we een bewustzijn proberen
te creëren. Ook naar buiten toe communiceren
we over duurzaamheid. Bezoekers van onze
website vinden alle informatie met betrekking
tot duurzaamheid op de duurzaamheidspagina.
En we posten regelmatig informatie op sociale
media.

IOK zwerfvuilactie
Op 30 april 2019 hebben bijna 350 Kempense
bedrijven, waaronder Smulders, deelgenomen
aan de vierde editie van de IOK (Intercommunale
van de ontwikkeling van de Kempen)
Zwerfvuilactie voor Kempense Ondernemers.

TETRA project
drone-inspectie
Één van Smulders’ ontwikkelingsprojecten is
geautomatiseerde inspectie van infrastructuur
met behulp van drones. De offshore
windparken zijn minder makkelijk bereikbaar
eens ze effectief geïnstalleerd zijn op zee.
Inspecties kosten hierdoor dus meer tijd en
geld en genereren bovendien een grotere
CO2-uitstoot. In samenwerking met o.a. de
Universiteit van Antwerpen diende Smulders
een projectaanvraag in om infrastructuur
(onze topsides, jackets en TP’s) automatisch te
inspecteren aan de hand van camerabeelden
vanuit drones. Dit verlaagt enerzijds het
energieverbruik en anderzijds verbetert het ook
de kwaliteit van de inspectie doordat we kunnen
focussen op mogelijke probleemzones en we
camerabeelden hebben. Midden oktober vond
de kick-off van het project plaats.
Het project probeert zo breed mogelijk te
gaan in zijn toepassingsgebied. Zo vergroot de
kans op commercieel rendabele toepassingen.
Het beperkt zich dus niet tot de offshore
windsector, maar werkt ook op bijvoorbeeld
telecomoperatoren (zendmasten) en
infrastructuurwerken (bv. bruggen).

Tennet HKN/HKW tender
We hebben deze tender binnengehaald dankzij
MEAT criteria (Most Economically Advantaguous
Tender, of economisch voordeligste inschrijving).
De MEAT criteria zijn een evaluatie-instrument
dat de hypothetische hoeveelheid toegevoegde
waarde van het voorstel bepaalt op basis van
een puntensysteem. Hoe groter de toegevoegde
waarde, hoe hoger de score die door de
aannemer, wij dus, kan worden behaald. Het
criterium stelt opdrachtgevers in staat om, bij
het nemen van een gunningsbeslissing, rekening
te houden met de kwalitatieve, technische en
duurzame aspecten van de voorstellen.
Voor de tender van TenneT heeft Smulders
samen met ENGIE Solutions een interessante
studie gedaan. De studie had betrekking op de
gevolgen van offshore windparken op zee en
welke methodes er zijn om het leven onder water
te verbeteren. We keken naar mosselkooien en
speciaal beton dat fungeert als koraal. Deze
worden verder in dit verslag uitgelegd.
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Peace

Partnership

Bevorder vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen.

Implementeer de agenda door middel van een solide mondiaal partnerschap.

Stakeholderanalyse

Universiteit Antwerpen

UGent/ Howest

Gastcolleges

Local Grid

We geven jaarlijks gastcolleges Offshore
Wind Energy aan de Universiteit Antwerpen
over offshore wind technologie waarbij we
hameren op het belang van duurzaamheid. In
deze opleiding werden thema’s verwerkt over
corporate sustainability, de CO2-emissies, de
prestatieladder van Smulders en VCDO.

In 2018 werden enkele wijzigingen in regelgeving
doorgevoerd die passen in de overgang naar
smart grids, waarbij lokaal opgewekte, duurzame
energie zo veel mogelijk lokaal wordt gebruikt en
gebufferd. De gewijzigde regelgeving maakt het
makkelijker om een directe link te maken tussen
een decentrale producent en een afnemer.

De vernieuwde ISO standaarden voor
kwaliteit, veiligheid en milieu focussen sterk
op risicobeheersing. Één van de belangrijkste
aspecten hierin is de stakeholderanalyse. Deze
houdt twee zaken in. Ten eerste het identificeren
van stakeholders. Dit zijn bijvoorbeeld klanten,
leveranciers, aandeelhouders, banken,
inspectiediensten, verzekeringsmaatschappijen
en onze buren.
Ten tweede houdt dit in dat we inschatten wat
de stakeholders van ons willen. Zo willen klanten
een kwalitatief product dat er op tijd staat, willen
banken een gezonde financiële situatie en willen
buren een lokaal engagement met zo weinig
mogelijk hinder.
Als staalconstructiebedrijf hebben we potentieel
heel wat invloed op onze directe omgeving.
Vandaar dat Smulders al jaar en dag werkt
aan hinderbeperkende maatregelen en
overleg met buren en lokale besturen. Uit de
stakeholderanalyse zijn enkele acties gekomen
die onze relatie met de omliggende samenleving
verder zal doen groeien.
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TETRA-project
Het TETRA project inzake drone-inspectie, wat
reeds eerder werd vermeld, verloopt samen
met de Universiteit van Antwerpen en het
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf (WTCB).
Naast bedrijven die een constructie maken
die geïnspecteerd moet worden, zijn er ook
experten nodig op vlak van drone technologie
(hardware, software, piloten), statistische
interpretatie en validatie van data (kenniscentra)
en visualisatie (grafische software). Aangezien
elke schakel essentieel is voor het bereiken van
het einddoel, is samenwerking bij dergelijke
projecten duidelijk een vereiste.

Het draagvermogen van het dak van het
hoofdkantoor in Arendonk was onvoldoende
om de huidige generatie zonnepanelen te
dragen zonder bijkomende versteviging.
Daartegenover waren er nog veel bedrijven met
vrije dakoppervlakte in de directe omgeving
van Smulders. Het is dan ook opportuun om
een samenwerking met één of meerdere buren
op te zetten. Voor dit project werken we samen
met Howest, UGent Lemcko en Eneco. Het
uiteindelijke doel is een draaiboek opstellen
over hoe een directe lijn op te zetten zodat ook
andere bedrijven dit initiatief kunnen nemen.
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De Sustainable Development Goals,
afgekort als SDG’s, zijn 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van het United
Nations Global Compact die gehaald moeten
worden tegen 2030. Smulders gebruikt dit,
net als Eiffage, als kritisch reflectiekader zodat
duurzaamheid op een proactieve manier
geïntegreerd wordt in het beleid.

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

België doet het in vergelijking met de rest van de
wereld relatief goed als het gaat om de realisatie
van de SDG’s. In de wereldwijde SDG-index, die
in juli 2019 verscheen, stond België op plaats 16
van 162.
Acties rond 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 hebben we voor alle
17 doelstellingen acties uitgevoerd en werd
Smulders gecertificeerd. Hiervoor krijgt Smulders
in oktober 2020 een UNITAR-certificaat van de
Verenigde Naties.
In 2019 hebben we onder andere acties
gevoerd rond doelstellingen 7, 12 en
14, die we in onderstaand overzicht iets
uitgebreider bespreken. Voor meer informatie
over de andere SDG’s kan je onze vorige
duurzaamheidsverslagen raadplegen.
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#7 - Betaalbare en
duurzame energie
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie voor iedereen.

ICE
ICE staat voor Integrated Cold Electrode en
is een vorm van onderpoederdeklassen die
energiebesparend is. Bij deze lastechniek wordt
naast de twee hete draden parallel een derde
draad toegevoegd aan de smelt zonder extra
energietoevoeging. Dit zorgt voor een tot 50%
hogere lassnelheid en 33% energiebesparing.
Het ICE proces produceert een zeer stabiele las.
In 2016 startten we met de ontwikkeling
van deze nieuwe lastechniek. We brachten
de normering op orde volgens EN1090, in
samenwerking met VSE Technologies en Exova.
Het lasproces moet echter een hele reeks
proeven doorstaan om als nieuw lasproces
erkend te worden in de norm EN1090 voor
dragende staal- en aluminiumconstructies.
De lastechniek werd in 2017 & 2018 effectief
toegepast bij een eerste project. Vanaf 2019
wordt dit op grote schaal toegepast.
ICE werd wel reeds toegepast in de
machinebouw (niet EN1090).

#12 - Verantwoorde
productie en
consumptie
Verzeker duurzame consumptie- en
productiepatronen.

Duurzaamheidsambassadeur
Het concept MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen) bestaat al lang binnen de firma.
Er lopen al jaren verschillende projecten en
acties rond het thema duurzaamheid. Verder
besteedden we ook aandacht aan het verkleinen
van de voetafdruk binnen Smulders. Er werd
alleen niet vaak over gecommuniceerd, intern
en richting onze stakeholders. We deden het
gewoon.
Dit veranderde toen we eind 2018 een
Duurzaamheidsambasseur aanstelden. Dankzij de
ambassadeur, kunnen we MVO beter integreren
binnen de firma omdat ideeën van collega’s
gecentraliseerd worden en in de mate van het
mogelijke ook uitgewerkt worden.
Daarnaast loggen we ook Best Practices
(BP’s). Afgelopen jaar hebben we zo 21 ideeën
verzameld over duurzaamheid en milieu. Alle
ideeën zijn ingelezen in het CAR-OFI systeem en
worden opgevolgd.

#14 - Leven in het water
Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.

Opleiding UA
Zoals reeds is vermeld, geven we jaarlijks
gastcolleges aan de Universiteit van Antwerpen.
Doordat Offshore Wind één van Smulders’ grote
markten is, heeft onze werking direct impact op
het leven in het water. Vandaar dat we tijdens de
opleiding Offshore Wind Energy aandacht geven
aan de invloed, duurzaamheid en hoe Smulders
hieraan werkt.

Studie omtrent gevolgen
van offshore windparken
Voor een tender heeft Smulders een studie
uitgevoerd met betrekking tot de gevolgen
van windparken op zee en welke methodes er
zijn om het leven onder water te garanderen.
Dit was nodig aangezien zich de afgelopen 150
jaar een sterke verarming van de biodiversiteit
in de Noordzee heeft voorgedaan. Dit kwam
enerzijds door grootschalige bodembewegingen
en anderzijds door de sterke afname van de
beschikbaarheid van hard substraat. Er lag dus
een sterke focus op ecosysteemfuncties.
We hebben 5 voorstellen gedaan op vlak van
natuur. Dit zijn een Biohut, rifballen, vogelnestjes,
het verbeteren van biodiversiteitsbescherming
en een double bubble curtain. We bespreken
hier enkel de Biohut en de rifballen.
Een Biohut is een geconstrueerde vishabitat
die de ecologische functie van een ondiepe
waterkwekerij nabootst. Ze kunnen worden
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voorgeïnstalleerd op de poten of beugels
van de jackets. Biohuts bieden een aantal
ecologische functies aangezien ze een rif-effect
naar voren brengen en zo een geschikte habitat
creëren voor dieren die zich verzamelen rond
de offshore-structuren. Dit draagt bij aan een
volledig geïntegreerde en efficiënte manier om
duurzame biodiversiteit van het mariene offshore
milieu te ondersteunen. De Biohutten zullen
gedeeltelijk worden gevuld met oesterschelpen
die als een uitstekende kweekomgeving voor
vele organismen kunnen dienen. De Biohuts
worden gemaakt van 100% recycleerbare
materialen (staal en oesterschelpen) zodat
ze geen giftige stoffen in het water laten
terechtkomen en ze 100% recycleerbaar zijn na
hun levensduur van 10 jaar.

Een ander voorstel zijn rifballen (Reef Balls).
Dit zijn ontworpen kunstmatige rifmodules
die de structuur en functie van een natuurlijk
rif nabootsen. Ze verbeteren het ecologisch
functioneren door een grotere diversiteit aan
habitats te bieden. Verschillende grote structuren
zoals rifballen of betonnen buizen met grote
spleten worden voorgesteld om bovenop de
scour protection te worden geplaatst om de
Atlantische kabeljauw en de bijbehorende fauna
een schuilplaats te bieden. Aan de rifballen
is geen onderhoud nodig en ze gaan wel tot
dertig jaar mee. Een ander voordeel is dat ze
wetenschappelijk onderzoek kunnen helpen bij
het in kaart brengen van vestiging van flora en
fauna op de aanvullende structuren.

Biohutten creëren een geschikte habitat voor dieren die zich
verzamelen rond de offshore-structuren.
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Overige SDG’s

#5 - Gendergelijkheid

Raadpleeg onze vorige duurzaamheidsverslagen voor meer uitleg over de volgende SDG’s.

#1 - Geen armoede

#4 - Kwaliteitsonderwijs

Weeshuisproject Nepal 2017

FireStarter Lessons Learned:
levenslang leren

Smulders financierde voor een weeshuis in
Nepal de bouwmaterialen. Een werknemer
kreeg enkele maanden betaald verlof om ter
plaatse te gaan helpen met de opbouw. (zie
Duurzaamheidsverslag 2017)

In 2017 implementeerden we een uitgewerkte
procedure waardoor we uit eerdere fouten
kunnen leren, we verlies kunnen reduceren en
risico’s kunnen beperken.

#2 - Geen honger

Inwerkingstraject

Natuursoep

In 2017 en 2018 kwam er een werkgroep
vanuit HR die het inwerkingstraject heeft
bekeken en geoptimaliseerd door onder andere
diverse trajecten te voorzien. In 2019 en 2020
concentreren we ons op specifieke trajecten voor
externe medewerkers. (zie Duurzaamheidsverslag

Tijdens de winterperiode stelt de
vestiging in Arendonk ’s middags soep ter
beschikking, afkomstig van Natuursoep.
Dit lokaal familiebedrijf werkt met lokale,
seizoensgebonden ingrediënten. (zie
Duurzaamheidsverslag 2018)

#3 - Goede gezondheid
en welzijn
Ingangspoortjes
Door het installeren van ingangspoortjes
in Arendonk en Balen in 2017 wordt
aanwezigheidscontrole vereenvoudigd en
vervolledigd en verkleint de kans op inbraak. (zie
Duurzaamheidsverslag 2017)

2018)

Stageplaatsen voor
studenten Milieuzorg
Dankzij deze stageplaatsen verwezenlijken
we dat opleidingen voorzien worden van
praktijkervaringen, wat belangrijk is voor kennis
en inzicht van studenten. Bovendien maken we
Smulders als bedrijf kenbaar binnen scholen en
bij leerlingen.

Risicoanalyse Psychosociaal

#9 - Industrie, innovatie
en infrastructuur

Na de risicoanalyse eind 2016 is er een
vrouwelijke vertrouwenspersoon aangesteld
en zochten we naar doorgroeimogelijkheden
of heroriëntatie binnen afdelingen waar
voornamelijk vrouwen aan de slag zijn. (zie
Duurzaamheidsverslag 2017)

Duurzame mobiliteit

#6 - Schoon water en sanitair

Dit is het burgeronderzoek van luchtkwaliteit
waaraan Smulders in 2018 heeft deelgenomen.
De vestiging in Arendonk was één van de
meetpunten. (zie Duurzaamheidsverslag 2018)

Waterfonteinen
In het kantoorgebouw en atelier in Arendonk
plaatsen we in 2018 waterfonteinen, aangesloten
op het stadswater. Alle werknemers kregen een
eigen drinkfles om zo afval te verminderen. (zie
Duurzaamheidsverslag 2018)

#7 - Betaalbare en
duurzame energie
ICE
Dit is een innovatieve lastechniek voor
onderpoederdeklassen waarbij naast 2 hete
draden parallel een 3e draad wordt toegevoegd
aan de smelt zonder extra energietoevoeging.
Daardoor zorgt voor een energiebesparing van
33% .

Voor alle medewerkers werd, in het kader van
woon-werkverkeer, een toolbox Defensief rijden
gegeven tijdens de jaarlijkse veiligheidsweek.

Curieuze Neuzen

#10 - Ongelijkheid
verminderen
WELT – werkervarings& leertrajecten
De samenwerking verschafte ons advies over
personeels- en opleidingsbeleid. We verkregen
inzichten in het proactief inspelen op uitdagingen
van de arbeidsmarkt en we begonnen m.b.v.
VDAB een opleidingstraject voor potentiële
pistoolschilders. (zie Duurzaamheidsverslag 2018)

#8 - Waardig werk en
economische groei
Team evenementen
De verschillende team evenementen zorgen
ervoor dat werknemers dichter bij elkaar komen
en bevorderen het respect voor elkaar. (zie
Duurzaamheidsverslag 2017)
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#11 - Duurzame steden
en gemeenschappen

#13 - Klimaat actie

#15 - Leven op het land

Groene energie

Drukwerk met FSC-label

Speeltuin Retie

In 2017 schakelden we voor de drie Belgische
vestigingen over op 100% Belgische zonneenergie. (zie Duurzaamheidsverslag 2017)

Om een steentje bij te dragen aan het duurzaam
bosbeheer worden onze brochures, magazines
en ander drukwerk gedrukt op papier met FSClabel. (zie Duurzaamheidsverslag 2018)

We maakten in 2017 een nieuwe speeltuin voor
de Gemeentelijke Basisschool van Retie. (zie
Duurzaamheidsverslag 2017)

Rationeel energiegebruik

Fietslease plan

Door het plaatsen van bijkomende meters
op strategische plaatsen wil het bedrijf het
elektriciteitsverbruik beter in kaart brengen (bv.
verbruik kantoorgebouw) zodat gericht acties
opgezet kunnen worden.

Vanaf 2018 kunnen werknemers een, al dan niet
elektrische, fiets leasen. Dit heeft als positief
resultaat dat er nu meer gefietst wordt. (zie
Duurzaamheidsverslag 2018)

#12 - Verantwoorde
consumptie en productie
Best Practices (BP’s)
Via FireStarter hebben we Best Practices op
milieu en veiligheid en kunnen we MVO beter
integreren.

Duurzaamheidsambassadeur
Hij/zij is verantwoordelijk voor de communicatie
binnen Smulders, zorgt voor de promotie van
duurzaamheid, communiceert over vooruitgang,
werkt acties uit en bekijkt ideeën van
werknemers.

Stakeholderanalyse
Smulders werkt jarenlang aan hinderbeperkende
maatregelen en overleg met buren en lokale
besturen. Door de stakeholderanalyse zijn
enkele acties ontstaan die de relatie met de
omliggende samenleving doen groeien. (zie
Duurzaamheidsverslag 2017)

Arendonk: renovaties + evenement
rond opening nieuw gebouw

#14 - Leven in het water
TenneT
Voor de tender van TenneT heeft Smulders
samen met ENGIE Solutions een interessante
studie gedaan over op de gevolgen van offshore
windparken op zee en welke methodes er zijn
om het leven onder water te garanderen. We
keken naar mosselkooien en speciaal beton dat
fungeert als koraal.

#16 - Vrede, veiligheid en
sterke publieke diensten

Al het drukwerk wordt gedrukt op papier met FSC-label.

Op onze vestiging in Arendonk werd overal
LED-verlichting geplaatst, muren werden
geïsoleerd, we installeerden groene daken en
duurzaam glas. De opendeurdag in 2019 had als
doel het nieuwe gebouw te tonen op een manier
waarop we ook de duurzaamheidsaspecten in de
verf zetten. Hierdoor creërden we meer
betrokkenheid en een bewustzijn, zowel bij onze
werknemers als bij hun thuisfront.

#17 - Partnerschap om
doelstellingen te bereiken
Make-A-Wish
Smulders biedt vaak steun aan organisaties
zoals Make-A-Wish. Make-A-Wish vervult de
hartenwens van kinderen die vechten tegen een
levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en
vreugde te brengen. Smulders steunt ze door de
aankoop van paaseitjes voor de werknemers. (zie
Duurzaamheidsverslag 2017)

TETRA project
In 2019 startte een onderzoeksproject naar
het gebruik van drone inspecties bij offshore
windparken samen met de Universiteit van
Antwerpen en andere collega-bedrijven.

Universiteit Antwerpen
Tijdens de opleiding Offshore Wind Energy
geven we aandacht aan duurzaamheid en hoe
Smulders hieraan werkt.

Medewerkers en hun familie konden tijdens de opendeurdag een
kijkje nemen in ons vernieuwd kantoorgebouw.
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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 CO2-Prestatieladder worden tal van acties gedefinieerd en opgevolgd.

Emissie evaluatie 2019
In het najaar van 2019 werken alle vestigingen
terug op volle kracht, maar dit maakt een slecht
voorjaar voor Hoboken en Newcastle niet goed.
We zien een lichte stijging in het totaal aantal
gepresteerde uren ten opzichte van 2018, maar
zeker nog niet het aantal uren die we mogen
verwachten als alle vestigingen een volledig jaar
op volle kracht werken.

CO2
PRESTATIELADDER

In 2019 klokken we als Smulders af op 10.674 ton
CO2, of 3 kg CO2 per manuur. We zien in 2019
een daling in de hoeveelheid CO2-emissies. Dit is
vooral te wijten aan een daling in dieselverbruik.
Zoals reeds aangegeven in de halfjaarlijkse
evaluatie zit dit dieselverbruik vooral in Hoboken
en Newcastle, de twee vestigingen die het laatst
terug op volle capaciteit zijn gekomen.

Verduidelijkingen
per vestiging
In Arendonk is de relatieve uitstoot van CO2 licht
gestegen door het transport van goederen.
In Balen is er een daling van de uitstoot door
verwarming ten gevolge van de isolatie van de
spuithallen in de zomer van 2018.
In Hoboken zien we een daling van de emissies
door het intern transport aangezien er
loopbruggen geïnstalleerd zijn die het aantal
verticale verplaatsingen en aantal gehuurde
hoogtewerkers en verreikers reduceren.
In Polen zijn er geen grote wijzingen in
vergelijking met 2018.

begin van een project. Over het volledige jaar
gezien wordt dit effect verzwakt. We zien nog
steeds een lichte stijging in scope 3 emissies per
manuur, maar veel minder dan in de eerste twee
kwartalen.
We zien over de jaren heen een zeer lichte daling
in de scope 3 emissies in verhouding tot de
hoeveelheid staal. Dit komt enerzijds door de link
aan de ketenanalyse. Het meeste van de emissie
is gekoppeld aan de hoeveelheid grondstof.
Anderzijds zijn, degene die niet gekoppeld zijn
aan de ketenanalyse, gekoppeld aan onze scope
1-2 emissies. Over de jaren realiseert Smulders
een daling van de scope 1 – 2. De scope 3
factoren die hieraan gekoppeld zijn, dalen dan
evenredig mee.

Door de sterke schommelingen in activiteit is het
moeilijk conclusies te trekken voor Newcastle.
We zien wel dat er een sterke daling is van de
uitstoot door het intern transport tegenover
2018. En ook hier heeft men getracht het
gebruik van hoogtewerkers te reduceren door in
te zetten op de bouw van stellingen.

Scope 3 emissies
We zien in 2019 een daling in de hoeveelheid CO2-emissies.

Door het aanzwengelen van de activiteiten in
het voorjaar van 2019, is er disproportioneel
veel staal aangekocht ten opzichte van het
aantal gepresteerde uren. Het overgrote deel
van het staal wordt immers aangekocht bij het
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Energy Management Plan
Fietslease
Het fietslease plan werd al eerder vermeld.
Door werknemers aan te moedigen om de
fiets te nemen, worden er natuurlijk minder
kilometers gedaan met de auto. Naast de
financiering van de fietsen, zijn ook een jaarlijkse
onderhoudsbeurt, een omniumverzekering voor
schade en diefstal en 24/7 bijstand bij plotse
immobilisatie inbegrepen.
Het fietslease programma is een groot succes!
Voor woon-werkverkeer hebben we in 2019
zo’n 352.000 kilometer gefietst van en naar een
van de Belgische vestigingen. Dit zijn 90.000
kilometer meer dan in 2018.
Door deze kilometers niet met de auto te
doen, bespaarden we meer dan 75 ton CO2
uit. Om even een vergelijking te maken: dit is
hetzelfde als 22.500 kilo standaard kantoorpapier
verbruiken of 1.200.000 km met de trein reizen.

en Olie & Gas) is dit minder gelukt omdat de
opgelegde eisen aan de constructie zeer hoog
zijn en we redelijk laat in de totale keten van het
project instappen (na voorstudie en designfase).
Nu is de tijd gekomen om dit project uit te
breiden naar de sector van de offshore wind.
In samenspraak met onze belangrijkste klanten
en voornaamste designbureaus willen wij het
design van de diverse constructies optimaliseren.
We willen vroeg in de keten betrokken worden
waardoor invloed op het design nog mogelijk
blijkt. We willen ook de mogelijkheid tot
standaardiseren en het gebruik van andere
grondstoffen, naast staal en verf, en hun CO2impact meenemen in de designkeuzes. De
grafiek toont in ton hoeveel CO2 we uitgespaard
hebben in 2016, 2017, 2018 en 2019 door
gebruik van minder grondstoffen. Een prestatie
waar we trots op mogen zijn!

Groene elektriciteit
Een goed voorbeeld hiervan is Saint-Nazaire.
Dit is het eerste Franse offshore windpark en
werd ontwikkeld door de Franse regering. Ze
streven er namelijk naar om hun aandeel van
hernieuwbare energie tegen 2030 te verhogen
tot 32%. Eenmaal operationeel in 2022 zal het
windpark ongeveer 20% van het binnenlandse
electriciteitsverbruik van de regio LoireAtlantique leveren.
Saint-Nazaire is het tweede design waarbij
we een grote invloed hebben gehad op het
concept. Bij dit project is Eiffage Métal namelijk
aangesteld als EPCI contractor en is Smulders
o.a. verantwoordelijk voor het design. Hierdoor
hebben we een besparing van 3.640 ton staal
gerealiseerd. Dit komt overeen met wel 5.040
ton CO2, ofwel 80.000.000 km met de trein
reizen.

Alle vestigingen in België werken sinds 2017
100% op Belgische zon. Het is belangrijk
dat deze Belgisch is aangezien er enkele
voorbeelden gekend zijn van ‘valse’ groene
energie. Zo kan grijze energie (fossiel, nucleair)
bijvoorbeeld worden gecompenseerd door
aankoop van een stukje Russisch oerbos.
100% groen en lokaal proberen we in 2020
ook te bereiken bij Spomasz (Zary, Polen) en
Smulders Projects UK (Newcastle upon Tyne,
Verenigd Koninkrijk). Voor Polen gaan we nu op
zoek naar aanbieders van 100% Poolse, groene
stroom. In het VK is ook de zoektocht naar een
aanbieder van 100% Britse, groene stroom nu
prioriteit.

ECO design
Het doel van het ECO design is de reductie van
de noodzakelijke hoeveelheid grondstoffen voor
de uitvoering van een project, in samenwerking
met klanten en designbureaus.
In de voorbije jaren ontwikkelde Smulders het
project ECO Design. Hierbij werd het ontwerp
van een klant kritisch geëvalueerd en werd waar
mogelijk het design aangepast waardoor minder
staal of verf noodzakelijk was. Dit hebben we
vooral gerealiseerd in de civiele en industriële
constructie. In de offshore sectoren (Wind
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Door het gebruik van minder grondstoffen sparen we elk jaar
opnieuw enorm veel uit aan CO2.

Smulders is verantwoordelijk voor het design van de transition
pieces voor het Saint-Nazaire offshore windpark.
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