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Voorwoord

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. We
willen namelijk dat onze core business zo
duurzaam mogelijk uitgevoerd wordt.
Het afgelopen jaar werd grotendeels
gedomineerd door de coronacrisis met
een grote impact op het persoonlijk en
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sociaal leven van iedereen. Toch zit er
aan de coronacrisis ook een duurzaam
kantje. In een wereld die ineens minder
globaal is, waarbij we veelal aangewezen
zijn op digitale tools om te connecteren
en te werken... Daar ontstaat ook een
meer lokaal en duurzaam groeiverhaal
met fijne neveneffecten op onze CO2transportuitstoot. De resultaten vind je
terug in dit verslag.

“Wij communiceren
transparant over onze
verbeterpunten.”

Ik wil alle medewerkers bedanken die
elke dag hun steentje bijdragen om onze
duurzame 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)

Dankzij de ligging van onze vestigingen kunnen
we vaak beroep doen op lokale resources.
Bovendien besparen we op onnodig transport
wat onze CO2 uitstoot positief beïnvloedt.

WIE ZIJN WIJ?

INDIA
 Angus (Bangalore)

Onze
marktsegmenten
Smulders realiseert unieke en uitdagende
projecten in drie marktsegmenten:
 Offshore Wind
 Offshore Oil & Gas
 Civil & Industry

2019

Het aandeel van de markt “Offshore Wind” is
in 2020 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 echter actief op deze
markt door de toename van decommissioning
(ontmanteling) van oude oil & gas structuren.

2020
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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 Concessions
Concessions autoroutères en
France

Eiffage Génie Civil
Eiffage Route
Eiffage Métal

Construction

Energy Systems

Concessions

Infrastructures

werknemers

werknemers

werknemers

werknemers

11 140

4,0

27 770

mld €

omzet

4,2

mld €

omzet

69 170
werknemers
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26 000

4 260

2,9

mld €

omzet

In 2020 hebben we deze waarden uitgebreid met
een extra slogan. Deze worden sinds kort extra in
de kijker gezet dankzij onze nieuwe stickers.

mld €

en doe wat je zegt.

en doe wat je zegt.

Focus op de oplossing,
niet op het probleem.

Behandel anderen zoals
jij behandeld wil worden.

en doe wat je zegt.

Communicatie is de
sleutel tot succes.

omzet

omzet

16,6

5,5

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

Zeg wat je doet,
en doe wat je zegt.

mld €

DiReKT

Eiffage Énergie Systèmes

DiReKT

Eiffage Construction
Eiffage Immobilier
Eiffage Aménagement

DiReKT

Onze waarden

DiReKT

De sterkte van een grote groep
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Door sterke systemen, processen en een
goed beleid te implementeren over de hele
bedrijfsstructuur, kunnen wij onze invloed 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 een 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 gebaseerd op de ideeën van onze eigen
werknemers.
Een andere piste die we bewandelen, is dat van
het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Het
VOKA Charter Duurzaam Ondernemen, afgekort
VCDO, bestaat al sinds 2016. Met het VCDO
maken bedrijven, via een actieplan op maat,
werk van een bedrijfsvoering die winstgevend
is voor zowel de onderneming als voor mens

‘15

‘17

 CO2 uitstoot inventariseren
 Niveau 3 op de CO2Prestatieladder

 100 % hernieuwbare energie
in Belgische vestigingen
 MVO Scan

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 heeft Smulders in oktober
2020 een UNITAR-certificaat van de Verenigde
Naties gekregen. De SDG’s waarvoor we in 2020
acties hebben gedaan volgen later in dit verslag.

‘19
 SDG Pioneer

‘14

‘16

‘18

‘20

 Intekening deelname
CO2-Prestatieladder

 Niveau 5 op de
CO2-Prestatieladder

 Duurzaamheidsambassadeur

 100% hernieuwbare
energie in het VK
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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

Opleiding

We proberen betrokkenheid en bewustzijn
rond het thema duurzaamheid te
creëren. Medewerkers kunnen bij de
duurzaamheidsambassadeur terecht met hun
duurzame ideeën. Sinds september 2020 hebben
we niet 1, maar 2 duurzaamheidsambassadeurs
die zorgen voor de communicatie, promotie van
duurzaamheid, communicatie over vooruitgang
en het opzetten van acties. Heb je ideeën of
verbetervoorstellen die te maken hebben met
duurzaamheid en wil je ze bij ons krijgen? Mail ze
dan naar:

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

 sustainability@smulders.com
 duurzaam@smulders.com
Verder zetten we 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.

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 de drie Belgische vestigingen worden
georganiseerd.
Hiernaast wordt ook intern ondernemerschap
zeer geapprecieerd en onze medewerkers
krijgen dan ook de vrijheid om hun eigen richting
uit te gaan.
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
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in de afdeling op zoek gaan naar positieve en
minder positieve vaststellingen. Deze opleiding
kadert in de verdere ontwikkeling van de
veiligheidsladder.
De medewerkers hebben bovendien ook
de mogelijkheid om, naast de verplichte
opleidingen, zelf een opleiding aan te vragen.
In september 2020 namen de collega’s in
Hoboken naast het opleidingscentrum de
nieuwe opleidingstoren in gebruik. Deze
toren kan gebruikt worden voor de volgende
opleidingsonderdelen:
 Werken op hoogte
 Gebruik van verticale ladders in TP’s
 Gebruik van het rescue device
 Werken op stellingen

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. De cijfers tonen aan dat deze manier van
werken een goede reflex is geworden: op
groepsniveau werden er 441 meldingen gemaakt
tegenover 323 in 2019. De aanduiding van een
winnaar gebeurt niet meer door loterij, maar na
evaluatie door het comité. Als beloning werden
de filmtickets vervangen door de toekenning
van SMILES op ons beloningsplatform zodat een
nuttig cadeau kan gekozen worden.

Balen bijna 2 jaar zonder
verletongeval!
Willems in Balen zit bijna aan 2 jaar zonder
verletongeval, 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,
training, toolboxen, verhoogde veiligheidseisen
bij projecten, meer betrokkenheid van het
management, enz.
Ook hier zal voor een duurzaam cadeau gekozen
worden in de vorm van extra SMILES.
Op 9 juli 2020 haalde Willems weer ‘1
jaar zonder’ verletongeval. Naast de vele
productie-uren om de Moray East afgewerkt

te krijgen, in niet altijd even eenvoudige
werkomstandigheden, konden ze toch weer trots
melden dat er niemand gekwetst was geraakt
waarbij werken niet meer kon. Meer nog, in
2020 noteerden ze bij Willems nog geen enkele
externe verzorging. Dit is knap werk!

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’..

Safety Ladder niveau 3
In 2020 kon de uitbreiding naar de werven,
Engeland en Polen en de upgrade naar niveau
4 niet doorgaan vanwege COVID-19. Onze
doelstelling blijft in ieder geval het behalen van
niveau 4. En we blijven verder sensibiliseren door
middel van toolbox-info, safety flashes, safety
alerts, be-safe observaties, weekinspecties,
audits, … In 2021 gaan we er terug vol voor.
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
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.
Het belangrijkste is daarbij het ‘elkaar

De 5 niveaus van de veiligheidscultuurladder.

November Safety Week

Ook in 2020 organiseerden we in november
een veiligheidsweek en met succes. Door een
gevuld programma voor zowel productieen stafpersoneel als management krijgt het
veiligheidsbewustzijn zo een extra jaarlijkse
boost. Er vonden daarnaast enkele workshops
plaats zoals onder andere “Fluitend naar het
Werk” en “Impact van Drugs en Alcohol”.
Voor bepaalde groepen organiseerden we ook
opleidingen over loopkraan, aanslaan van lasten,
explosieveiligheid, BA4 en EHBO.
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Safe@Work
In 2020 lanceerde Smulders het Safe@
Work beloningsplatform. Medewerkers
worden beloond voor veilig gedrag, goede
veiligheidsresultaten-en initiatieven. Dit wordt
uitgedrukt in SMILES (Safety Makes It a Lot
Easier) die op het platform ingeruild kunnen
worden voor een geschenk. Er zijn veel
categoriën om uit kiezen met een duidelijke
nadruk op veiligheid en op goede doelen.
Daarnaast legt het platform ook de focus op
“Walk the Talk” en dit is uitermate belangrijk
voor de leidinggevenden. Om hun SMILES te
verdienen moeten zij elke maand vier extra
veiligheidsopdrachten uitvoeren, zoals een
interactieve toolbox, een inspectierondgang, een
B-SAFE observatie, een safety moment, ...
De bijdrage van de leidinggevenden moet ervoor
zorgen dat de mensen die zij aansturen, vrij
durven spreken over veiligheid en mee nadenken
over hoe het nog veiliger kan. Bovendien
moeten ze met andere leidinggevenden samen
werken rond veiligheid. Pas als we als team
samenwerken en iedereen zijn bijdrage levert,
kunnen we ons veiligheidsbewustzijn naar een
hoger niveau tillen.

Digitale veiligheidsapps
Door het gebruik van een app besparen we
op papierverbruik. MOS-meldingen en SAVO’s
worden digitaal geregistreerd en ook het Be-Safe
formulier werd vervangen door het gebruik van
een app.

Smulders Projects UK
In de loop van 2020 heeft Smulders Projects UK
enkele mijlpalen bereikt. Het Moray East project
werd voltooid met minder incidenten en LTI’s
18 - Smulders / Duurzaamheidsverslag 2020

dan het voorgaande Beatrice project. Hiervoor
werden onder andere volgende maatregelen
doorgevoerd:
 Beloning van MOS-verslaggeving met
maandelijkse waardebonnen die worden
uitgereikt aan de winnaars van de maandelijkse
MOS-prijsvraag.
 Meer opleiding om het project veilig te
kunnen uitvoeren.
 Invoering van een nieuwe technologie voor
drugstesten, waarbij vingerafdrukken worden
gebruikt om drugsgebruik vast te stellen.
 Ontwerp en gebruik van een speciaal
hijsframe, met vergrendelings- en
ontgrendelingsmechanisme op afstand en
cctv-bewakingsapparatuur, waardoor de
risico’s van werken op hoogte worden
beperkt.

Team evenementen

Goede doelen

Al jarenlang vinden er een aantal evenementen
plaats waar werknemers zich voor engageren, zich
voor inschrijven of die ze zelf organiseren. Collega’s
motiveren elkaar om zich in te schrijven voor deze
evenementen. En dat resulteert in een grotere
groepsaangelegenheid die veel collega’s betrekt!

Make-A-Wish

Dit jaar zijn helaas bijna alle evenementen in het water
gevallen door de COVID-19-pandemie.

Sinterklaas vond ook in 2020 weer heel wat
lekkers bij Twerk, een sociale werkplaats diem
ensen met een autismespectrumstoornis met
hart en ziel ondersteunt.

Vakantie- en kerstborrel
Ook de vakantie-en kerstborrel zagen er omwille
van COVID-19 dit jaar anders uit. Er werd een
alternatief voorzien in de vorm van op voorhand
te bestellen aperoboxen en picknick-pakketten.

Bovendien werd een intern “track and trace”systeem voor het beheer van het COVID-19risico ingevoerd, waardoor SPU tijdens de hele
pandemie kon werken met zeer kleine aantallen
besmettingen en geen bekende overdrachten op
de werkplek. Aanvullende COVID-19 controles
waren onder andere:
 Controle van de toegang tot het terrein testen van de persoonlijke temperatuur
 Virustests - ter plaatse door gespecialiseerde
organisatie
 Wijzigingen van pauze-/ploegtijden ter plaatse
 Extra handwasstations op het terrein
 Extra kantineruimtes voorzien
 Tijdelijke kleedkamers, inclusief een grote
feesttent
 Extra schoonmaakpersoneel voor
welzijnsruimten.

Net voor de kerstvakantie konden collega’s een aperobox ophalen
als alternatief voor de kerstborrel.

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

Twerk

Kerstcadeau
De directie schenkt ieder jaar een kerstcadeau
aan alle medewerkers. In 2020 kregen onze
medewerkers opnieuw de kans om af te zien
van het eigen kerstcadeau en de waarde
ervan te schenken aan goede doelen. We
zamelden meer dan 2.720 euro in! Zo’n 70
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.
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 1.040 euro schenken.

Lunchpakketten ‘Dag
van de solidariteit’
Op 11 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.

COVID-19: Schenking
materiaal aan ziekenhuizen
In het begin van de COVID-19 pandemie was
er een groot tekort aan beschermingsmateriaal
voor verplegend en verzorgend personeel. Alle
Belgische vestigingen van Smulders schonken in
totaal 2.000 mondmaskers aan het AZ Turnhout
om de behandeling van COVID-19 patiënten zo
veilig mogelijk te laten verlopen. Vanuit Iemants
en Willems deden we ook een schenking van
500 Tyvek overalls aan het AZ Turnhout en AZ
Herentals. De collega’s in Hoboken schonken
materiaal aan het de medewerkers van het
Middelheim ziekenhuis en het woonzorgcentrum
’t Blauwhof.
We schonken ook 2 tablets ter waarde van €775/
stuk aan ziekenhuizen zodat de patiënten contact
met het thuisfront konden onderhouden via
videobellen.

In juli namen ze deel aan een speciale actie voor
de kleine Mia, die in 2019 geboren werd met
een spierziekte en een enorm geldbedrag nodig
heeft voor levensreddende therapie.
Genomineerde particulieren, bedrijven,
instellingen moesten 10 push-ups of 10 squats
doen. Als ze de oefening deden, betaalden ze
minimaal 1 euro, zoniet stortten ze minstens
2 euro op Mia’s rekening. Onze collega’s van
Spomasz zamelden 576 euro in.

Dankzij 10 push-ups zamelden de collega’s van Spomasz 576 euro
in voor baby Mia, een kindje met een spierziekte.

Spomasz
Onze Poolse collega’s ondersteunden
verschillende goede doelen in 2020. Ze schonken
materiaal aan het lokale ziekenhuis, promootten
voetbal aan de kinderen in Zary en kochten
kerstgeschenken voor de kinderen in het
ziekenhuis van Zielona Góra.
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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

Ze kregen in totaal via verschillende kanalen
meer dan 100 gebruikte computers die ze na
reparatie te koop zullen aanbieden. De looptijd
van hun project bedraagt 2 jaar.
De meisjeschiro van Arendonk kreeg van
Smulders een oude container om het
kookmateriaal voor hun kamp op te bergen. De
collega’s van Balen voorzagen de container van
rekken.

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.
Zo schonken we vorig jaar aan de leerlingen
van het 6e middelbaar van de Wico Campus in
Neerpelt een tiental oude laptops. Zij kregen
voor het vak bedrijfseconomie de opdracht om
een Vlajo (=Vlaamse Jonge Ondernemingen)
studentenbedrijf op te richten. Hun bedrijf
kreeg de naam ITPlatform en richt zich op het
opknappen van gebruikte computers en laptops.
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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 deel te nemen aan acties. Met een
artikel in onze maandelijkse nieuwsbrief 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

We knapten een oude container op voor de kookploeg van de
meisjeschiro van Arendonk.

Ook de restmaterialen van het project ‘Fietsen
door de Bomen’ werden hergebruikt. De
collega’s in Balen maakten er een monument
van ter ere van de Canadese bemanning
van bommenwerper Halifax die tijdens een
bombardement op Leopoldsburg op 28 mei
1944 in Ham is neergestort.

De voorbije jaren namen Iemants en Willems
deel aan de Zwerfvuilactie van IOK. Verschillende
collega’s zetten zich in om de omgeving
rondom ons bedrijf zwerfvuil-vrij te maken. Door
COVID-19 ging de zwerfvuilactie eerder dit jaar
helaas niet door.
Orde en netheid was ook dit jaar onderdeel
van de veiligheidsweek in november. Daarom
organiseerden we op eigen initiatief een
zwerfvuilactie. Zowel buiten als in de kantoren
vonden er opruimacties plaats.

Tennet HKN/HKW tender
We hebben deze tender binnengehaald dankzij
MEAT criteria (Most Economically Advantageous
Tender, of economisch voordeligste inschrijving).
De MEAT criteria zijn een evaluatie-instrument
dat de 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 vergunningsbeslissing, rekening
te houden met de kwalitatieve, technische en
duurzame aspecten van de voorstellen door deze
in de prijs te weerspiegelen.
De totale milieu-impact van het project wordt
aan de hand van de Environmental Cost Indicator
(ECI) omgezet naar een concreet bedrag in euro.
Hierbij mag een contractueel bepaalde “milieukost” niet overschreden worden. Smulders
doet er alles aan om ver onder deze maximale
waarde te blijven. Zo kopen we enkel staal aan
op de Europese markt, dat bovendien beschikt
over een Environmental Product Declaration
(EPD). Ook wordt de productie maximaal binnen
België en Nederland gehouden. Zo kopen we
grondstoffen aan met een kleinere milieu-impact
en blijft de invloed van transport beperkt, zowel
naar als vanuit Smulders. Gedurende het project
wordt de ECI meerdere keren berekend, zodat
eventueel nog kan worden bijgestuurd.
De Hollandse Kust (noord) topside is
momenteel onder constructie op de ENGIE
Solutions yard.
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Peace

Partnership

Bevorder vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen.

Implementeer de agenda door middel van een solide mondiaal partnerschap.

Ethische bedrijfsvoering

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.

Sinds 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.

Door de aanhoudende groei van Smulders en
het op gang komen van de Aziatische en NoordAmerikaanse offshore wind markt, worden we
geconfronteerd met enkele realiteiten waar
we in West-Europa niet meer bij stil staan. Dan
hebben we het onder andere over grootschalige
corruptie, slechte arbeidsomstandigheden tot
zelfs kinder- en dwangarbeid.
In 2020 heeft Smulders dan ook een Ethisch
beleid opgesteld, waarbij wordt opgesomd
waarvoor Smulders staat, waar de klanten,
werknemers en onderaannemers zich moeten
aan houden en waar ze terecht kunnen als er
toch blijkt iets mis te gaan. Hierbij hebben we
ons gebaseerd op het beleid van Eiffage en
bestaande, internationale verdragen zoals deze
van de International Labour Organisation.

We gaven dit jaar ook een lezing over Smulders
en duurzaamheid tijdens de Green & Tech week
van de PXL Hogeschool Hasselt.

TETRA-project
Het TETRA project verloopt samen met
de Universiteit van Antwerpen en het
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf (WTCB).
Naast bedrijven die constructies maken die
geïnspecteerd moeten 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 sommige
projecten duidelijk een vereiste.
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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 was dan ook opportuun om een
samenwerking met één of meerdere buren op
te zetten. Voor de studie werkten we samen met
Howest, UGent Lemcko en Eneco. De volledige
studie is terug te vinden op de Sustainability
pagina van onze website.

die repetitief zijn. Zo worden ze bijvoorbeeld
ingeschakeld in de productieketen van de
TenneT masten. Ze ronden de kanten en de
gaten van de kleine onderdelen af zodat ze klaar
zijn om gecoat te worden.

Canon Secure Printing
Per week belanden er binnen onze vestiging in
Arendonk tussen de 300 & 500 vellen papier in
de vuilnisbak omwille van foutief geprint, dubbel
geprint, … Daarom beslisten we om volledig
over te schakelen naar Secure Printing. Dit houdt
in dat printopdrachten niet meer automatisch uit
een kopieermachine rollen, maar dat je pas na
aanmelding met je badge de printopdracht laat
doorgaan.
In 2020 werd reeds een groot deel van
onze kopieermachines uitgerust met deze
mogelijkheid. In 2021 werken we deze oefening
af.

Lidwina
Lidwina is een maatwerkbedrijf uit Mol. De
medewerkers van Lidwina doen al langer het
groenonderhoud bij Smulders maar worden ook
ingeschakeld voor specifieke productietaken
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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.
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.

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

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 kreeg
Smulders in oktober 2020 een UNITAR-certificaat
van de Verenigde Naties. Voor meer informatie
over deze SDG’s en onze oudere acties kan
je onze vorige duurzaamheidsverslagen
raadplegen.
Maar we gaan uiteraard verder. In 2020 hebben
we terug een tiental acties uitgevoerd die we
in onderstaand overzicht iets uitgebreider
bespreken. Volgende punten worden elders in
dit verslag besproken: energiemonitoring, local
grid, Tetra drone inspectie, veiligheidsfilms,
Safety Culture Ladder, studie electric car lease,
environmental cost indicator en ethics policy.
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#2 - Geen honger
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en
verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Too good to go
Aan het Safe@Work platform, dat eerder al
werd toegelicht, werd ook Too Good To Go
toegevoegd. Deze organisatie zamelt voedsel
in bij winkels, restaurants en dergelijke dat niet
meer kan verkocht worden maar eigenlijk nog te
goed is om weg te gooien. Via een app kan je zo
last minute voedsel goedkoop op de kop tikken
en help je mee om voedselverspilling tegen te
gaan. Door Too Good To Go aan te bieden via
het platform hopen wij het concept bekend te
maken bij onze werknemers.

#9 - Industrie,
innovatie,
infrastructuur
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve
en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Fieldwire
In de software Fieldwire worden kleine
afwijkingen en beschadigingen van het product
opgelijst en opgevolgd voor herstelling.
Gedurende 2020 werd het systeem zo
opgezet dat ook klanten en onderaannemers
in ons systeem kunnen werken. Zo wordt er
meerwaarde gecreëerd voor alle betrokken
partijen. Zowel klanten als onderaannemers
kunnen zelf in dit systeem zaken melden,
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opvolgen voor uitvoering en afsluiten. Zo zijn er
ook minder discussies tussen de partijen over
het al dan niet melden van vaststellingen, het
uitvoeren van de herstelling en de uiteindelijke
goedkeuring van de herstelling.

#11 Duurzame
steden en
gemeenschappen

tender fase. Hiervan worden nu enkele opties
in uitvoering gebracht, zoals de Bio Hut en
kunstmatige rifballen. Beide concepten vormen
een kunstmatig rif, dat bescherming biedt aan
verschillende vormen van zeefauna. Zo groeien
er in de biohut (een kooi-structuur) mossels en
oesters. Hier komen kreeftjes en slakjes op af.
Waar op hun beurt terug kleine en grote vissen
worden door aangetrokken. De kunstmatige
rifballen bieden bescherming aan diverse
vissoorten, en doen dienst als kraamkamer voor
de volgende generatie.

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

Uitbreiding geluidsmuur
Smulders heeft een goed contact met de buurt/
buren op de diverse locaties. Na de uitbreiding
van de bedrijfsterreinen in Hoboken, volgde na
overleg met de buurt dan ook snel de uitbreiding
van de geluidsmuur. Alleen al voor deze
uitbreiding spreken we over een investering van
meerdere tienduizenden euro’s.

#14 Leven in
het water

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

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen,
zeeën en mariene hulpbronnen.

Bevorderen van de
biodiversiteit
Naast de berekening van de environmental
cost indicator, moesten we voor het Tennet
Hollandse Kust project ook mogelijkheden
tot nature enhancement indienen tijdens de
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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 2020
Het jaar 2020 werd gekenmerkt door COVID-19
en alle ongemakken die dit met zich meebracht.
Ook al was dit een uitdaging, onze productie
is goed verder kunnen blijven draaien. Sterker
nog, 2020 was een druk jaar voor Smulders: 40
hoogspanningsmasten, enkele reclamemasten,
3 bruggen, 7 substations, 55 jackets en zo’n
150 transition pieces. Zo werden er in 2020
uiteindelijk 13% meer uren gepresteerd als in
2019.

CO2
PRESTATIELADDER
We zien in 2020 een daling in de hoeveelheid CO2-emissies.

In 2020 klokken we af als Smulders op 11.898
ton CO2, of ongeveer 3 kg CO2 per manuur.
We zien in 2020 een zeer lichte daling in de
hoeveelheid CO2-emissies. Dit is vooral te wijten
aan de omschakeling naar groene stroom in onze
vestiging in de UK.
In Engeland zijn we midden 2020 overgeschakeld
op 100% groene energie. In Polen gebeurt deze
omschakeling met de jaarwisseling. Daarom zal

dit verschil pas volledig tot uiting komen in de
CO2-cijfers van 2021. Dan zou het lichtgrijze
gedeelte nagenoeg moeten verdwijnen.

Enkele bijzonderheden

Omdat we voorlopig geen informatie krijgen
over de productiemethode van de groene
stroom, rekenen we voorlopig alles als
biomassa, de groene stroom met de hoogste
emissies. Vandaar het verschijnen van een
lichtgroene fractie.

 In de cijfers van Arendonk (hoofdkantoor) zien
we een halvering van de emissies door
zakenreizen. Vanaf maart valt het vliegverkeer
nagenoeg stil door COVID-19.
 In Polen zijn de kleinere vestigingen in Leknica
en Niemodlin toegevoegd aan de cijfers. Door
de slechtere staat van de gebouwen en
installaties, stijgen de relatieve cijfers voor
Spomasz licht. Al bij al blijkt de impact op de
cijfers beperkt. Met 73% emissies door grijze
elektriciteit blijft de doelstelling voor Spomasz
om zo snel mogelijk om te schakelen naar
groene stroom.
 Door de toevoeging van de deze vestigingen
zien we ook wat nieuwe fracties opduiken bij
Spomasz. Zowel gas, stookolie als steenkool
wordt gebruikt voor verwarming van
gebouwen en sanitaire voorzieningen op deze
locaties. De installatie op steenkool wordt zo
snel mogelijk vervangen.
 Op de data van Newcastle valt voorlopig geen
pijl te trekken. Jaren van zeer hoge activiteit
worden afgewisseld met jaren met nagenoeg
geen activiteit. Je zou enigszins 2018 kunnen
vergelijken met 2020, beiden jaren met zeer
hoge activiteit. En dan zien we een enorme
daling van het aandeel grijze stroom. In maart
2020 schakelde Smulders Projects UK immers
over op lokaal geproduceerde, groene stroom.
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Energy
Management Plan

Scope 3 Emissies
In 2020 is de focus op scope 3 emissies in een
stroomversnelling geraakt.
Dankzij de berekening van de Environmental
Cost Indicator (ECI) op het project
Tennet Hollandse Kust, hebben we extra
achtergronddata verzameld en nieuwe inzichten
verkregen om onze scope 3 emissies te
reduceren.
 Er wordt bevestigd dat 73% van de scope 3
emissies in de grondstoffen zit. Reductie van
de nodige hoeveelheid grondstoffen en
aankoop van duurzame grondstoffen zijn dus
prioritair. In het kader van het Hollandse Kust
project werd 95% van het staal aangekocht
met Environmental Product Declarations (EPD).
Voor de verf werden deze EPD’s op onze
vraag opgesteld door de leverancier.
 De op een na grootste fractie, met 26%,
bestaat uit Transport en Installatie (T&I)
offshore. Hier hebben we bijgeleerd over de
invloed van het type schip op het verbruik en
de mogelijkheden van alternatieve
brandstoffen. Bovendien zien we dat het
aandeel Transport slechts 4% van deze 26%
beslaat. Onze locaties voor final assembly
liggen zeer dicht bij de eindbestemming. Local
content heeft dus wel degelijk een grote
invloed op de totale emissies van het project.
 Om diezelfde reden is de factor transport naar
onze productiefaciliteiten nihil. Nagenoeg alle
grondstoffen werden aangekocht in WestEuropa. En alle productiefaciliteiten voor dit
project lagen in de Benelux.
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Groene elektriciteit

Eind 2020 zijn we dan ook meegegaan in het
Moonshot Project. Dit is een denktank die de
offshore wind sector in Europa zo snel mogelijk
naar circulariteit moet leiden. Circulaire
grondstoffen hebben een veel lagere voetafdruk.
Het is een belangrijk onderdeel van de weg naar
een CO2-neutrale economie.
Ook willen we in 2021 het charter SteelZero
onderschrijven. Het wereldwijde initiatief
wil via de staalverbruikers druk zetten op de
staalproducenten om snel werk te maken van
koolstofarme staalproductie.

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 willen we geen grijze energie
(fossiel, nucleair) die gecompenseerd wordt door
aankoop van een stukje Russisch oerbos.
Na België, heeft sinds maart 2020 ook
Smulders Projects UK (Newcastle upon Tyne,
Verenigd Koninkrijk) lokale, groene stroom.
Zary en Niemodlin in Polen schakelen over
op 01/01/2021. Leknica schakelt over op
01/01/2022.

Energie Monitoring Systeem
Onderhoud en productie slaan de handen in
mekaar nadat een energiemonitoringssysteem
(EMS) werd geïnstalleerd. Het EMS hielp het
verbruik en de prestaties van de verschillende
installaties inzichtelijk maken waardoor al snel
een besparingsplan kon opgezet worden om o.a.
sluimerverbruik te verminderen.
Zo hebben we in Balen jaarlijks al 6,5% minder
verspilling aan energie, dankzij het automatiseren
van de werktijden van de Plymovent
rookafzuiging en de aankoop van een nieuwe
vriesdroger.

Niet alles kan op korte termijn geautomatiseerd
worden waardoor de alertheid en daadkracht
van onze mensen belangrijk blijft om samen
het verschil te maken. Het dichtdraaien van 2
hoofdkranen aan een tijdelijke straalhal op het
einde van de werkdag bespaart zo maar liefst
€9.000 per jaar.
In onderstaande grafiek wordt het verbruik in
kWh weergegeven. Opvallend is weer dat het
sluiten van de kranen na de werkuren ongeveer
20 kW per uur kan schelen. Per jaar betekent
dit een verschil van 94.400 kWh. Dit is te
vergelijken met ongeveer 400 zonnepanelen.
Met het automatiseren en vernieuwen van
de andere energieverbruikers verdubbelen
we deze besparing nog eens waardoor de
investeringskosten op minder dan een jaar zijn
terugverdiend.

Elektrificatie van
personenvervoer

voordelige fiscaliteit maken elektrische auto’s
een slimme keuze voor bedrijven.

Na de uitrol van het nieuwe bike lease
plan de voorbije jaren, was er in Balen een
tekort gekomen aan zowel fietsplaatsen als
laadplaatsen voor elektrische fietsen. Dit is in
2020 verholpen door een uitbreiding van de
fietsstalling, met uiteraard voldoende elektrische
stekkers.

Na de studie in 2020 werken we in 2021 een full
electric car policy uit, waarbij we vanaf het vierde
kwartaal beginnen met de aankoop van volledig
elektrische bedrijfswagens. Hierbij slaat Smulders
de hybride wagens over.

Ondanks COVID-19 was ook 2020 trouwens een
bijzonder goed fietsjaar. Voor woon-werkverkeer
hebben we in 2020 zo’n 400.000 kilometer
gefietst van en naar één van de Belgische
vestigingen. Dit zijn ongeveer 50.000 kilometer
meer dan in 2019. Dat is toch een opmerkelijke
stijging, ook al werd er het afgelopen jaar heel
veel van thuis gewerkt. Door deze kilometers
niet met de auto te doen, bespaarden we meer
dan 80 ton CO2 uit.
Dit zijn de resultaten van al onze Belgische
vestigingen:
Iemants
(Arendonk)

SPB (Hoboken)

Willems (Balen)

220.240 km

52.112 km

127.895 km

155 werknemers
met fiets

44 werknemers met
fiets

87 werknemers met
fiets

Er werd in 2020 een vergelijkende studie
gemaakt tussen onze vloot bedrijfsvoertuigen
en het aanbod volledig elektrische wagens. In
aankoop zijn deze elektrische wagens voorlopig
nog veel duurder. Maar als we rekenen met
de Total Cost of Ownership (TCO, totale kost
van eigendom), zijn deze wagens op vandaag
al goedkoper als bedrijfswagen. Lagere
brandstofkosten, lagere onderhoudskosten en
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