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Barco jaarverslag 2017

2017 was voor Barco een jaar van geleidelijke verandering
en vooruitgang. Om onze organisatie richting te geven en
ons te helpen groeien in de huidige, snel veranderende
wereld, hebben we een duidelijke strategie uitgetekend,
die we ook begonnen toe te passen. De vernieuwde strategie focust op innovatie, performantie en resultaatgerichte
oplossingen. Bovendien omvat ze een resolute keuze om
voor duurzame impact te kiezen. Omdat we geloven dat
duurzaam werken ook slim werken is.

Say.Do.Care.
Barco Duurzaamheidsrapport 2017

Dit duurzaamheidsrapport is een integraal onderdeel van
ons jaarverslag 2018 maar staat ook perfect op zichzelf.
Het onderstreept ons commitment voor duurzaamheid. Op
de volgende pagina’s vindt u een uitgebreid overzicht van
onze ambitie, strategie en roadmap op het vlak van duurzaamheid, evenals de resultaten van onze inspanningen.
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Inleiding en ambitieverklaring
Een cruciaal jaar

Een lange reis

2017 was een cruciaal jaar voor ons duurzaamheidsbeleid, om
verschillende redenen:

We hebben ondertussen stevige fundamenten gelegd voor
de ambitieuze duurzaamheidsinitiatieven die we de volgende
jaren willen uitwerken. De weg naar duurzaamheid is uiteraard
lang. We zullen permanent moeten leren en verbeteren. Maar
we zijn ervan overtuigd dat elke stap ons dichter zal brengen bij
dat duurzame bedrijf dat we voor ogen hebben. Iedere onderneming die succesvol wil zijn en blijven, moet het pad van
duurzaamheid inslaan. Barco zit op de juiste koers.

• Duurzaamheid werd een volwaardig onderdeel van onze
strategie, in lijn met onze waarden, in het bijzonder de
waarde ‘we care’. We geloven sterk dat de groei van ons
bedrijf gepaard moet gaan met respect: we willen de mensen
en gemeenschappen rondom ons helpen om te groeien,
terwijl we ook onze planeet beschermen. Daarom geven we
duurzaamheid een centrale rol in onze organisatie en in onze
strategie.
• Het ‘Sustainability Impact Plan’ dat we uitwerkten, zorgt
ervoor dat duurzaamheid stevig wordt verankerd in elke divisie
en in elk proces. Dat kunnen we niet alleen. Daarom rekenen
we op de hulp en het engagement van onze medewerkers
en onze businesspartners.
• We hebben prestatie-indicatoren en targets uitgewerkt voor
de belangrijkste (materiële) onderwerpen.
• Het beheer van alle duurzaamheidsinitiatieven werd in
een structuur gegoten, om er zeker van te zijn dat het
voortdurend wordt opgevolgd en vooruitgaat. Onze
verantwoordelijke comités (op zowel uitvoerend als op
managementniveau) zullen een programma uitwerken om
iedereen te sensibiliseren en om uitdagingen en kansen rond
duurzaamheid te identificeren.
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Barco’s ambitieverklaring rond duurzaamheid
In lijn met onze ambitie om duurzaamheid stevig te verankeren in het DNA
van onze organisatie, hebben we het ‘Sustainability Impact Plan’ gelanceerd.
Het programma zal ervoor zorgen dat Barco de toon zet op het vlak van
duurzaamheid, op drie niveaus: planet, people en communities.
1. We zullen onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten verkleinen.
2. We willen onze mensen voorbereiden op de toekomst. Om ervoor te
zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn, nemen we initiatieven die hen
energie geven, engageren en inspireren. We willen onze medewerkers ook
stimuleren om constant op zoek te gaan naar manieren om duurzamer te
werken.
3. We willen onze verantwoordelijkheid opnemen en een actieve rol spelen in
ons ecosysteem. Dat doen we door ethische normen rond zakendoen te
bewaken, zowel binnen Barco als in de relaties met onze stakeholders, en
door ons te engageren in de lokale gemeenschappen waarin we werken.
In lijn met die laatste ambitie willen we mensen die het moeilijk hebben
toegang geven tot de innovatiemaatschappij, via kennis en middelen.
Barco is helemaal klaar voor dit ambitieuze project. We kijken ernaar uit
om vooruitgang te boeken en de toon te zetten, richting een duurzamere
toekomst.

Jan De Witte,
Barco CEO
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Barco in een wereld in verandering
Onze wereld verandert in sneltreinvaart. Die verandering wordt in de hand
gewerkt door een reeks trends: grote, globale trends met belangrijke
gevolgen voor onze economie, milieu, gezondheid, veiligheid en
maatschappij. Megatrends, die onderling sterk met elkaar verbonden
zijn, hebben een grote impact op de business van onze klanten en op
onze eigen business. Daarom is het belangrijk om ze te begrijpen en erop
in te spelen. Hieronder beschrijven we kort vier trends die de wereld van
Barco en van zijn klanten beïnvloeden. Daarnaast illustreren we hoe onze
oplossingen en diensten onze klanten kunnen helpen om in te spelen op
de kansen en uitdagingen die een gevolg zijn van die trends.

#1 DIGITALE TRANSFORMATIE

#2 INDIVIDUALISME

De combinatie van het internet, mobiele en geconnecteerde
toestellen, data analytics, cloudcomputing en machinelearning gooit onze manier van leven en zakendoen volledig
overhoop. En de veranderingen volgen elkaar alsmaar sneller op. Elke technologische vooruitgang creëert enorme
kansen voor organisaties: ze helpen ons om bijvoorbeeld
productiever te werken of relevanter te worden. Maar er zijn
ook risico’s aan verbonden.
		

Door de toenemende globalisering en digitalisering bekijken
mensen de wereld met een andere bril. De mogelijkheden
om te werken, leven en zich te ontspannen lijken eindeloos.
Het resultaat? Iedereen – van consumenten en medewerkers
tot studenten en patiënten – wordt veeleisender. We hunkeren naar vrijheid, we willen erkend worden als individuen
met persoonlijke behoeften en we zijn altijd op zoek naar
manieren om onze stem te laten horen en van het leven te
genieten.

Onze impact:
• ClickShare en Barco-projectoren stimuleren
samenwerking in vergaderzalen.
• Dankzij onze leeroplossingen blijven de huidige
digital natives bij de les.
• Barco videowalls helpen organisaties om data
te visualiseren en vervolgens te analyseren.
• Met Nexxis delen chirurgen vlot video en
andere bronnen in operatiekwartieren.

Onze impact:
• Barco-projectoren zorgen voor ongelofelijke
ervaringen, vaak op maat.
• ClickShare en ons leerplatform stimuleren mensen om
hun mening te delen.
• Dankzij onze groeiende focus op diensten in de plaats
van producten kunnen we klanten geven wat ze willen,
hoe en wanneer ze dat willen.
• Ons SaaS-platform lost de nood in aan resultaatgerichte
oplossingen.

Inleiding en ambitieverklaring
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#3 DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN

Data en systemen beter beschermen bij Barco
Onze digitale, steeds meer geconnecteerde maatschappij
creëert kansen. Maar ze brengt ook risico’s mee, ook voor
Barco. Naarmate software, geconnecteerde toestellen en
diensten belangrijker worden in ons aanbod, verzamelt Barco
steeds meer klantengegevens. Dat betekent dat we de wetgeving rond databescherming moeten naleven, waaronder
de GDPR-wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. We zijn
onze organisatie daarvoor momenteel aan het klaarstomen.
Daarnaast moeten we onze systemen, netwerken en data
beschermen tegen de snel toenemende bedreiging van
cyberaanvallen. We beseffen ten volle dat we gevaar lopen
en nemen maatregelen om incidenten af te wenden. Om ons
commitment op dat vlak te onderstrepen, implementeren we
momenteel een beheersysteem voor informatieveiligheid in
lijn met de ISO27001-norm. Door ons te certificeren voor
deze standaard bewijzen we dat Barco de nodige processen
heeft uitgerold om zijn oplossingen te beveiligen. In eerste
instantie willen we onze ClickShare-oplossingen certificeren.

De wereldbevolking wordt ouder, vooral door een langere
levensverwachting in ontwikkelde landen. Ontwikkelingslanden worstelen dan weer met een sterke bevolkingsaangroei.
De demografische veranderingen zorgen ongetwijfeld voor
de belangrijkste sociale transformaties van de 21e eeuw.
De implicaties zullen groot zijn voor quasi elke sector,
niet in het minst voor de gezondheidszorg.
Onze impact:
• Onze diagnostische displayoplossingen helpen
radiologen om accurate diagnoses te stellen en
productiever te werken.
• Dankzij onze chirurgische oplossingen werken
chirurgen effectiever en garanderen ze betere
resultaten.

#4 KLIMAAT EN RESOURCES ONDER DRUK
Klimaatverandering brengt de natuurlijke ecosystemen en
hun biodiversiteit in gevaar, vertraagt de economische groei,
bedreigt onze gezondheid, enz. Daarnaast raken natuurlijke
resources zoals water en brandstoffen uitgeput. De maatschappij staat voor de gigantische uitdaging om de wereld
duurzamer te maken.
Onze impact:
• ClickShare en weConnect maken videoconferencing en
meetings op afstand mogelijk. Zo helpen ze organisaties
om hun milieu-impact te reduceren.
• Wie Barco-laserprojectoren gebruikt, verbruikt minder
energie en moet geen lampen meer vervangen (minder
transport van lampen en minder afval).
• Barco kiest voor duurzaam design (materiaalgebruik,
energie-efficiëntie, verpakkingen en optimalisatie van de
einde-levensduur-fase) in de hele productportfolio.
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Materialiteitsbeoordeling
Barco wil zijn duurzaamheidsinspanningen toespitsen op de zaken die
het meest dringend en relevant zijn voor zijn stakeholders, business en
de technologiesector. Aan de hand van een materialiteitsbeoordeling
hebben we deze knelpunten geïdentificeerd en gerangschikt. We brachten
ook de risico’s in kaart, vanuit een economisch, maatschappelijk en
milieuoogpunt. Onze benadering omvatte drie stappen die resulteerden
in een materialiteitsmix.

Onze benadering van materialiteit
1. Interne en externe bronnen
We analyseerden een brede waaier interne en externe
data, zoals trendrapporten en andere documenten van
sectorgenoten en concurrenten, sectorverenigingen en
netwerkorganisaties rond duurzaamheid (CDP, SASB, GRI,
Sustainalytics en Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties), evenals interne documenten. Dit
onderzoek resulteerde in een lijst van 50+ knelpunten.

2. Overlegronde
We overlegden met een beperkte groep Barco-medewerkers
(duurzaamheidsambassadeurs) om de knelpunten te identificeren die zij het belangrijkst en het relevantst vonden voor
Barco (prioriteiten).

3. Landingsfase
Uiteindelijk bepaalde het executive sustainability steering
committee (zie governancestructuur) de impact van elk punt
op het succes van Barco.

Resultaat:
Barco’s materiële knelpunten
Het resultaat van dit proces is een matrix die een overzicht
geeft van alle knelpunten die we als meest ‘materieel’ of
belangrijk beschouwen voor Barco’s duurzaamheidsstrategie.
De matrix omvat 10 knelpunten die we klasseren onder drie
duurzaamheidspijlers:
Planet
People
Communities
Voor meer informatie over hoe Barco samenwerkt met zijn
stakeholders om risico’s en aandachtspunten te bepalen,
verwijzen we naar het stuk rond ‘stakeholderbetrokkenheid’
op pagina’s B/60 en B/62 van dit rapport.

Barco’s bedrijfs- en duurzaamheidsstrategie
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VN DUURZ AME ONT WIKKELINGSDOEL STELLINGEN

MATERIELE
KNELPUNTEN

ONZE DUURZ A AMHEIDSPIJLERS

Cluster van de materiële onderwerpen onder onze drie duurzaamheidspijlers

Planet

• Klimaatverandering/uitstoot
van broeikasgassen
• Energie-efficiëntie van
producten en activiteiten
• Circulaire economie

People

• Leren en ontwikkeling
• Veiligheid van de
medewerkers
• Gezondheid van de
medewerkers/zorg
• Diversiteit/ gelijke kansen

Communities

• Audit van leveranciers/
verzekering
• Engagement in de
gemeenschappen
• Bedrijfsethiek
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Barco’s bedrijfs- en
duurzaamheidsstrategie

Wij leveren briljante resultaten
door content te vertalen naar
inzicht en emoties.

Planet

Onze missie
Barco’s missie is om briljante resultaten te leveren door content te vertalen naar inzicht en emotie. Om die missie te
bereiken, bieden we toonaangevende, networked visualisatieoplossingen (hard- en software) en gerelateerde diensten.

Onze strategie
De wereld rondom ons verandert razendsnel en wijzigt de
spelregels. Technologie introduceert nieuwe manieren van
leven, ons ontspannen en werken. Daarom heeft Barco zijn
missieverklaring en strategie aangepast in 2017. In zowel onze
missie als in onze strategie beloven we dat we resultaatgericht willen werken. Het Barco DNA, dat ons zal leiden op
ons pad naar succes, omvat drie pijlers die met elkaar zijn
vervlochten:
Leiden door innovatie
Focussen op performantie
Resultaten centraal zetten

People

Communities

Barco’s bedrijfs- en duurzaamheidsstrategie
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Planet
People
Communities

Onze duurzaamheidsstrategie
We willen op een duurzame manier rond deze strategische
pijlers werken en ons steeds meer focussen op de impact die
ze hebben op onze planeet, mensen en gemeenschappen.
• Planet: alle initiatieven die onze milieu-impact
verminderen en helpen om de milieu-impact van onze
klanten te reduceren.
• People: alle initiatieven gericht op het stimuleren
van duurzame inzetbaarheid van onze (toekomstige)
medewerkers.
• Communities: alle initiatieven gericht op het
ontwikkelen van onze eigen Barco-gemeenschap,
i.e. onze zakelijke partners, stakeholders en de
gemeenschappen waar we leven en werken.

Onze zeven waarden
Jarenlang al laat Barco zich leiden door 7 kernwaarden. In
2017 veranderden we de waarde ‘we geven om onze mensen’
naar ‘we zijn bekommerd ‘om het belang van ons Sustainability Impact Plan te onderstrepen.

– We leiden door innovatie
– Klantentevredenheid staat op 1
– We handelen open en ethisch
– We werken in teamverband
– We zijn verantwoordelijk
– We vertrouwen elkaar
– We zijn bekommerd

B/11

Barco jaarverslag 2017

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
Onze duurzaamheidsprestaties
meten

Planeet

Mensen

Pagina B/11

Pagina B/21

Pagina B/37

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)

Gemeenschappen
Pagina B/45
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Om duurzaamheid stevig te verankeren in elke divisie en
in elk proces hebben we het ‘Sustainability Impact Plan’
(SIP) opgesteld. Het helpt ons om onze duurzaamheidsinspanningen te organiseren, te prioriteren en te faciliteren,
om onze prestaties te meten en om onze acties nauwgezet
te beheren.
Barco’s Sustainability Impact Plan gaat uit van het feit dat een
succesvol duurzaamheidsprogramma:
• een duidelijke strategie en heldere focusdomeinen
heeft;
• een systeem omvat dat de prestaties meet en vergelijkt
met de doelstellingen en ambities;
• een roadmap omvat richting leiderschap op alle
focusdomeinen;
• door de juiste mensen wordt geleid en beheerd.

Onze duurzaamheidsprestaties meten
We gebruiken twee verschillende types indicatoren om onze
duurzaamheidsprestaties te meten:
• 4 kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), voor de
relevante duurzaamheidsdomeinen (planeet, mensen
en gemeenschap) en materiële topics, helpen ons om
de vooruitgang te meten en doelstellingen voorop te
stellen;
• 25 prestatie-indicatoren (PI’s), i.e. beschrijvende
statistieken, helpen ons om de prestaties te meten en op
te volgen rond de duurzaamheidsdomeinen.

De volgende tabel geeft een overzicht van de prestatieindicatoren en onze vooruitgang sinds 2014/2015,
toen we onze prestaties begonnen te meten. We staan
uiteraard nog maar aan de start van onze reis richting
duurzaamheid. Maand na maand en jaar na jaar, leren we
en scherpen we onze benadering aan.

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
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B KG - E M I S S I E S

(Kern) prestatie-indicatoren ‘planet’
PLANET KPIs

EENHEID

2014

2015(BASIS)

2016

2017*

TARGET 2020**

BKG-emissies
eigen activiteiten
(1)***

tCO2e / mio €

94,4
excl. eindgebruikersemissies,
incl. Defense &
Aerospace-divisie

75,4
excl. end-user
and Defense
& Aerospace
division

67,7

TBD 2018

-20%

Ecoprestaties
nieuwe producten

# / score

Energievoetafdruk producten/
geleverde
performantie (3)

Watt/geleverde
performantie

NA

0,19

0,18

TBD 2018

Watt/geleverde
performantie
BKG-emissies
producten, eindgebruikersemissies

tCO2e / mio €

NA

727,1

726,5

TBD 2018

BKG-emissies,
scope 1

tCO2e / mio €

5,8

5,1

4,2

TBD 2018

BKG-emissies,
scope 2

tCO2e / mio €

6,4

5,4

5,0

TBD 2018

BKG-emissies,
scope 3 (incl.
eindgebruikersemissies)

tCO2e / mio €

82,2
(scope
eindgebruiker
Healthcare)

792,0
(scope eindgebruiker alle
divisies)

785,0
(scope eindgebruiker alle
divisies)

TBD 2018

Totaal BKG-emissies (scope 1+2+3)

tCO2e / mio €

94,4

802,5

794,2

TBD 2018

Elk product met
ecoscore
Geen D’s
25% A

Barco geeft zijn producten een
ecoscore sinds januari 2018

* De gegevens voor 2017 zullen beschikbaar zijn in juni 2018. We zullen dit duurzaamheidsrapport updaten in de loop van 2018.
** Barco zal in 2018 targets uitwerken voor broeikasgasemissies op langere termijn (2025).
*** Zie pagina B/16

-25%
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PLANET KPIs

EENHEID

2014

2015

2016

2017*

Energie-intensiteit

(MWH / FTE)

14,2

15,6

14,6

TBD 2018

(MWH / mio €)

46,0

44,2

39,9

TBD 2018

% energie van hernieuwbare bronnen

%

NA

NA

60%

60%

Gevaarlijk
industrieel afval

%

NA

NA

0,1%

TBD 2018

Recyclagegraad

%

NA

NA

69%

TBD 2018

* De gegevens voor 2017 zullen beschikbaar zijn in juni 2018. We zullen dit duurzaamheidsrapport updaten in de loop van 2018.
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KPI’s in het domein ‘planet’:
• BKG-emissies (1): We begonnen de broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten (logistiek, infrastructuur
en mobiliteit) te meten in 2015. Daarvoor gebruikten we
de relatieve totale ecologische voetafdruk (tCO2 / € mio
omzet) als standaardwaarde.
• De energievoetafdruk van onze producten (2): In 2017
begonnen we de BKG-uitstoot van onze producten te
meten (beperkt tot het energieverbruik in de gebruiksfase)
Die uitstoot draagt in belangrijke mate bij tot Barco’s totale
ecologische voetafdruk.

 Lees

• Ecoprestaties van nieuwe producten (3): Vanaf 2018
zal Barco de duurzaamheidsprestaties van zijn producten evalueren op vier gebieden (energie-efficiëntie,
materiaalgebruik, verpakking en optimalisatie van de einde-levensduur-fase). De resultaten zullen we samenvatten
in een ecoscore (A, B, C of D). Elk nieuw product dat we
lanceren, zal worden geëvalueerd (zie het stuk ‘duurzame
klantenoplossingen’ op pagina’s B/31 – B/36).

het hoofdstuk ‘planet’ voor meer details over onze prestaties, beleid en initiatieven op dit vlak.

A

-10%  -20%

-25%

25%

De BKG-emissies van onze eigen activiteiten daalden met 10% tussen 2015
en 2016. We willen de uitstoot tegen
2020 met 20% verminderen (tegenover
2015).

De energievoetafdruk van producten
per geleverde performantie daalde met
6% tussen 2015 en 2016. Het doel is
om de afdruk tegen 2020 met 25%
terug te dringen.

Tegen 2020 moet minstens 1 op 4
nieuwe Barco-producten de ecoscore
‘A’ hebben.

B/17

Barco jaarverslag 2017

EENHEID

2014

2015

2016

2017

TARGET 2020

Medewerkersbetrokkenheid
(employee NPS) (4)

#

NA

*

17

**

We definiëren in
2018 een target.

iGemba (5):
#verbetersuggesties

#

4685

5332

6610

6751

#verbetersuggesties per
operator

#

6,5

6,7

8,4

8,6

% implementatie

%

87%

86%

84%

85%

LEREN &
ONT WIKKELING

% medewerkers interne
mobiliteit

%

2,2%

2,9%

3,3%

2,7%

Gem. uren opleiding/
medewerker

#

19,5

20,7

17,2

14,7

Omzet/vrijwillige uitstroom

%

5,8%

5,6%

6,0%

7,7%

% mensen langdurig ziek
(>1jr)

%

1,1%

0,9%

0,7%

0,7%

Aantal ongevallen

#

0,03

0,01

0,16

0,03

Ernst van de ongevallen

#

2,12

1,58

8,25

4,16

Frequentie
Veiligheidsindex

#

2,72

6,33

0,3

1,39

% vrouwen in Barco
algemeen

%

28,8%

28%

28,2%

28,4%

% vrouwen in mgmt. –
Hay grade +18

%

11,6%

14%

14,5%

15,2%

Gem. leeftijd Barcomedewerkers op payroll

#

44

43

42

41

DIVERSITEIT &
INCLUSIE

MEDEWERKERSBETROKKENHEID

KPI’S PEOPLE

G E ZO N D H E I D & V E I L I G HEID MEDEWERKERS

(Kern) prestatie-indicatoren ‘people’

* Tweejaarlijks wordt de medewerkersbetrokkenheid geëvalueerd
** In 2018 zal Barco het meetsysteem voor medewerkersbetrokkenheid herzien.
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(K)PI’s in het domein ‘people’
• Medewerkersbetrokkenheid (4): Om de twee jaar meten
we de betrokkenheid van onze medewerkers aan de hand
van een gestructureerd onderzoek. In 2016 bedroeg de
employee net promoter score (eNPS) 17. Momenteel
reviseren we de manier waarop we de betrokkenheid van
onze medewerkers meten. In de loop van 2018 werken we
doelstellingen uit op lange termijn.
 Lees

• iGemba (5): In 2009 lanceerden we iGemba, een
wereldwijd programma met als doel om in alle Barcoproductievestigingen een cultuur van continue verbetering
in te bedden. Het aantal verbeteringsvoorstellen (per
operator) is een belangrijke prestatie-indicator voor de
betrokkenheid van onze arbeiders.

het hoofdstuk ‘people’ voor meer details over onze prestaties, beleid en initiatieven op dit vlak.

6.751

17

In 2017 leverde iGemba 6.751 suggesties voor
verbetering op, dat is 8,6 voorstellen per operator.

Door Barco een ‘employee net promotor score’ 1
van 17 te geven, bevestigen onze medewerkers
dat Barco een goede werkgever is.

eNPS geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat medewerkers
hun werkgever aanbevelen bij bekenden (% promotoren - %
criticasters)
1
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GEMEENSCHAPSE N G AG E M E N T

ETHIEK &
COMPLIANCE

KL ANTENTEVREDENHEID

(Kern) prestatie-indicatoren ‘people’
KPI’S GEMEENSCHAP

EENHEID

2014

2015

2016

2017

Klantentevredenheidsindex (6)

#

87

*

83

*

Medewerkers die opleiding kregen rond
ethische gedragscode (7)

%

NA **

92%

92%

Leveranciers compliant met RBA (EICC)gedragscode (8)

%

100% core

100% core

100% core

100% core

Medewerkers gedekt door collectieve
overeenkomsten

%

100%

100%

100%

100%

Investering in de gemeenschap (9)

€

NA ***

125.000

Betrokkenheid bij de gemeenschap (10)

#hoofden

NA ***

+600
mensen
(20% werknemers)

* Klantentevredenheidsonderzoek gebeurt tweejaarlijks. Het laatste vond plaats in 2016
** Geen opleiding voor medewerkers rond ethiek in 2014 – 2015,
***		 Barco begon pas in 2017 met het meten van de betrokkenheid bij de gemeenschap.
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(K)PI’s in het domein ‘communities’
• Klantentevredenheidsenquête (6): Om de twee jaar peilt
Barco naar de tevredenheid van de klanten (partners versus
eindklanten) van alle divisies via een loyaliteitsonderzoek.
De laatste enquête werd afgenomen in 2016.
• Ethiek en compliance (07) (08): Barco meet het percentage medewerkers die op de hoogte zijn van de ethische
gedragscode en het percentage leveranciers die de RBA
(EICC)-gedragscode naleven. Op die manier begrijpen we
in hoeverre deze gedragscodes worden opgevolgd.



• Investering en betrokkenheid bij de gemeenschappen
(9) (10): In 2017 begonnen we te meten in hoeverre Barco
betrokken is bij de gemeenschappen waarin het werkt.
Dat doen we aan de hand van de financiële steun die
wordt aangeboden en het aantal Barco-medewerkers
die wereldwijd betrokken zijn bij initiatieven die de lokale
gemeenschappen versterken.

Lees het hoofdstukje ‘communities’ voor meer details over onze prestaties, beleid en initiatieven rond dit onderwerp.

83

600+

Met een klantenloyaliteitsscore van 83 doen
we het veel beter dan andere bedrijven in onze
sector (69).

Meer dan 600 Barco-medewerkers werkten mee
aan gemeenschapsprojecten in 2017.
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ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK METEN

Methodologie

• Bilan Carbone®-methodologie
• In lijn met de ISO 140064-norm
• Emissiebronnen: gebaseerd op
wetenschappelijke bronnen,
ADEME, GHG Protocol, IEA,
leveranciers specifiek voor
elektriciteit

Scoop

• Technische: Alle BKG’s zoals
koolstofdioxide (CO2), methaan
(CH4), stokstofoxide (N2O) en
koelvloeistoffen (HFK’s, PFK’s,
CFK’s) worden omgezet naar
een CO2-equivalent in lijn met
de GWP-waarden voor een
periode van 100 jaar van de
Intergouvernementele werkgroep
inzake klimaatverandering (IPCC)
• Limieten: Operationele (vs. equity)
benadering, omdat dit beter de
limieten in beeld brengt
• Geografische scope: grootste
productievestigingen en kantoren
in België, China, Italië, Duitsland,
India, Noorwegen, Taiwan en de VS,
goed voor 85% van Barco’s totale
personeelsbestand (3.006 FTE’s)

Rapporteringsperiode

• Boekjaar 2016
• De resultaten voor 2017 zullen
beschikbaar zijn in juni 2018; waarna
het rapport een update krijgt

Basis

• Barco gebruikt boekjaar 2015 als
basis; targets en prestaties worden
vergeleken met dat jaar

Rapportering

• Jaarlijkse rapportering bij het
Carbon Disclosure Project (CDP)

Planet
Als wereldspeler beseffen we dat onze werking een impact
heeft op onze planeet. Daarom werken we hard om de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en onze producten
zo laag mogelijk te houden. We leven de wettelijke vereisten
in elk land niet enkel na, maar nemen ook vrijwillig stappen
om proactief conform de strengste regels en richtlijnen te
werken.

881
KtCO2e

De totale ecologische voetafdruk van
Barco in 2016 (absoluut).

794,2
tCO2e / mio € omzet

De totale ecologische voetafdruk van
Barco in 2016 (tegenover de omzet).
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Totale ecologische voetafdruk
Logistiek, mobiliteit, infrastructuur en emissies van eindgebruikers: dat zijn de vier voornaamste bronnen van
CO2-uitstoot bij Barco. Op deze pagina delen we een aantal
cijfers rond onze totale ecologische voetafdruk.

Daarna zoomen we in op meer concrete resultaten, targets
en acties voor emissies door logistiek, mobiliteit en infrastructuur. Emissies van eindgebruikers bespreken we in het
stukje ‘duurzame klantenoplossingen’.

Verdeling van ecologische voetafdruk in onze
activiteiten

Totale ecologische voetafdruk 2015 – 2016
(tCO2 / mio €)

802,5

794,2

800

-1%
Emissies van
eindgebruikers 91%
Eigen emissies 9%

700

600

500

400

EIND-

EIND-

GEBRUI-

GEBRUI-

KER

KER

300

Eigen emissies:
Logistiek 6%
Mobiliteit 2%
Infrastructuur 1%

200

-10%

100
EIGEN

EIGEN

2015

2016
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Ecologische voetafdruk van eigen emissies
2015 – 2016, incl. target voor 2020
Alle cijfers in tCO2e/ mio € omzet

In de volgende hoofdstukken geven we details rond de
prestaties, initiatieven en targets voor onze eigen emissies
(i.e. de emissies gerelateerd aan onze eigen activiteiten) in
drie grote categorieën van emissies: logistiek, mobiliteit en
infrastructuur. Ze omvatten emissies in scope 1, 2 en een
deel van scope 3 (logistiek). Emissies door eindgebruikers
worden in meer detail besproken in het deel ‘duurzame
klantenoplossingen’.

-20%
INFR
-10%
70

INFR
INFR

60

MOB
MOB

50

Ecologische voetafdruk
per emissiecategorie

40
30

LOG

LOG

3 CATEGORIEËN

20
10

2015

2016

75,4

67,7

TARGET
2020
60,3

Logistiek

Mobiliteit

PRESTATIES 2016
-10%
Broeikasgasintensiteit, excl. emissies van eindgebruikers,
daalde met 10% tegenover 2015.

Tegen 2020
-20%
We willen de broeikasgasintensiteit voor logistiek, mobiliteit
en infrastructuur – excl. emissies van eindgebruikers – met
20% reduceren tegen 2020 (vergeleken met 2015).

Infrastructuur
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1. LOGISTIEK

43,3
tCO2e / mio € omzet

Barco’s ecologische voetafdruk
van logistiek in 2016.

63%

Het aandeel van logistiek in Barco’s
eigen CO2-emissies in 2017.

Verdeling van logistieke emissies per bron (2016)

Lucht (langeafstand) 60%
Lucht (middellang) 2%
Lucht (kort) 1%
Waterweg 34%
Weg 3%
Spoor 0%

Lucht (langeafstand) 89%
Lucht (middellang) 7%
Lucht (kort) 3%
Waterweg 1%
Weg 0%
Spoor 0%

% ton.kms (ton * afstand vervoer)

% tCO2 voetafdruk

• 34% van Barco’s totale tkms (ton * afstand vervoer) wordt
vervoerd over volle zee. Transport over volle zee is verantwoordelijk voor minder dan 1% van de CO2-voetafdruk van
logistiek.

• 60% van Barco’s totale tkms wordt vervoerd via langeafstandsvluchten. Dit transport is verantwoordelijk voor
89% van Barco’s CO2-voetafdruk van logistiek.
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VOORUITGANG
-13%
Daling in relatieve CO2-emissies (tCO2e/mio € omzet) van
logistiek tussen 2015 en 2016.

Ecologische voetafdruk van logistieke emissies
2015 – 2016, incl. target voor 2020

Alle cijfers in tCO2e/ mio € omzet

-17%
INFR

50

-13%
40

• Onze transportmethodes aanpassen: We gebruiken meer
en meer milieuvriendelijke vervoermethodes: vervoer via
langeafstandsvluchten wordt vervangen door vervoer via
vrachtschepen. Om die verandering te ondersteunen,
moet onze business stabieler en voorspelbaarder worden.
Dat betekent dat we meer mogelijkheden nodig hebben
om onze supply chain te plannen, aan forecasting te doen
en onze voorraad beter te beheren. We hebben gevoelig
vooruitgang geboekt in 2016 en 2017. Dat resulteerde in
aanzienlijke aanpassingen op de volgende vlakken:
 +40% cargo geleverd van India naar België met het
schip i.p.v. met het vliegtuig (van 0% > 40%);
 +11% cargo geleverd per schip van China naar VS
(van 55% > 67%).

• Producten ontwikkelen voor de supply chain: Als we
nieuwe producten ontwikkelen, proberen we het volume
en het laad/reële gewicht te drukken.

30

20

Hoe?
Een grondig plan om ons transport wereldwijd te optimaliseren, hielp ons de voorbije jaren om onze logistieke emissies
te drukken. In 2016 (en 2017) focuste Barco op de volgende
maatregelen:

49,8

43,3

39,9
 Bv.: Onze nieuwe UDX-projector is 52% compacter
dan de HDF FLEX-projector, met 26% kleinere
verpakking.

10

2015

2016

TARGET
2020
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• Verpakken voor logistiek: Door onze verpakkingen te
optimaliseren, kunnen we ons transport veel efficiënter
inrichten. Deze inspanningen hebben in 2016 en 2017 de
eerste resultaten opgeleverd, zoals:
 Geen plastic ‘sea-bags’ meer nodig voor vervoer via
volle zee
 We kiezen meer voor kartonnen verpakkingen en
gebruiken niet langer schuim als buffermateriaal bij
het vervoer van onze dental displays
 ClickShare CS100 en CSE200 worden nu verscheept
in kleinere verpakkingen (- 30%)
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TARGET OP MIDDELLANGE TERMIJN (2020)
Barco stippelde een roadmap uit om de emissies van logistiek
verder te verminderen. We streven ernaar om die roadmap
verder te volgen in de periode 2018 – 2020.

-17%
Tegen 2020 reduceren we emissies van logistiek (tCO2/mio
€ omzet) met 17%.

Hoe?
• Onze transportmethodes blijven aanpassen: i.e. vervoer
via het vliegtuig vervangen door transport per schip (+20%),
trein (+5%) of truck (+5%).
• Het toeleveringsnetwerk herorganiseren door lokaler
te werken: sourcing, productie, herstellingen en diensten
lokaal aanbieden, in de buurt van de klant.
• Verpakkingen en producten ontwerpen voor de supply
chain: het volume/ gewicht van toestellen verminderen
door duidelijke impulsen te geven voor nieuwe producten.
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2. MOBILITEIT

16,99

26%

tCO2e / mio € omzet

Barco’s CO2-voetafdruk
van mobiliteit in 2016

Opsplitsing van mobiliteitsuitstoot
per bron (2016)

Het aandeel van mobiliteit in Barco’s
eigen emissies.

VOORUITGANG
-1%
Daling in relatieve emissies (tCO2e / € mio omzet) van mobiliteit tussen 2015 en 2016.

Zakenreizen 67%
Woon- werkverkeer 16%
Bedrijfswagens 15%

Hoe?
• Ons beleid rond bedrijfswagens updaten (sinds 2016)
levert in de meeste landen resultaten op. Stap voor stap
vervangen we onze benzine- en dieselwagens door
elektrische wagens en wagens die rijden op aardgas. We
maken onze medewerkers ook bewust van het belang van
ecorijden. Zo drukten we de relatieve uitstoot van onze
eigen vloot met 15% tussen 2015 en 2016.
• De uitstoot door zakenreizen en woon-werkverkeer steeg
echter met 1% en 5% respectievelijk. We doen ons uiterste
best om die voetafdruk de volgende jaren te verkleinen (zie
de acties hieronder).
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TARGET OP MIDDELLANGE TERMIJN (2020)
-18%
Tegen 2020 reduceren we de relatieve emissies door
mobiliteit (tCO2 / mio € omzet) met 18%.

Hoe?
• Collega’s stimuleren om virtuele meetingroomtechnologie te gebruiken, zodat ze minder op zakenreis moeten
of om zakenreizen slimmer te plannen.
• Ons beleid rond zakenreizen veranderen: voor korte
afstanden (<600 km) promoot Barco de trein in plaats van
het vliegtuig. Bovendien kijken we naar manieren om het
aantal vluchten voor zakenreizen terug te dringen (-8%
tegen 2020).
• Ons mobiliteitsplan promoten: het mobiliteitsplan dat
we in 2016 introduceerden moet Belgische medewerkers
motiveren om op een milieuvriendelijkere manier naar het
werk te komen. We hebben die inspanningen voorgezet in
2017 en hopen in 2018 de vruchten te plukken.

• Carpoolen stimuleren: door carpooling makkelijker te
maken (infrastructuurveranderingen, een digitale carpoolkalender, transparantie in de kostenvoordelen, enz.) willen
we de carpoolgemeenschap die we in 2017 in het leven
riepen, versterken.
• Fietsgebruik aanmoedigen: in 2017 verbeterden we verder
de infrastructuur, veiligheid en incentives voor fietsers. Er
kwam een standaard fietsvergoeding en we organiseerden
een groepsaankoop voor fietsen op het Belgische hoofdkantoor. In 2018 willen we nog meer nadruk leggen op
betere infrastructuur en meer veiligheid en willen we ook
de fietsvergoeding verhogen.
• De voordelen van One Campus benutten: omdat alle
Belgische medewerkers vanaf begin 2018 op One Campus
werken, verwachten we een forse daling in de emissiecijfers
van brandstof.
• Ons wagenbeleid updaten: de volgende jaren blijven we
dieselwagens vervangen door wagens die rijden op aardgas
en elektrische alternatieven.
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3. INFRASTRUCTUUR

7,43

11%

tCO2e / mio € omzet

Barco’s ecologische voetafdruk
van infrastructuur in 2016

Het aandeel van infrastructuur in
Barco’s eigen emissies

Opsplitsing van infrastructuuremissies per bron (2016)

Elektriciteit 72%
Andere bronnen 28%

• 72% elektriciteit, die onze voornaamste energiebron is
(55% van alle energie).

• 28% andere bronnen: gas voor verwarming, brandstofverbruik (uitgezonderd bedrijfswagens), gas voor koeling
(airconditioning).

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
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VOORUITGANG

TARGET OP MIDDELLANGE TERMIJN (2020)

-6%
daling in gemiddelde energieverbruik per FTE (14.6 MWh/
FTE) tussen 2015 en 2016

-67%
Tegen 2020 reduceren we de relatieve uitstoot van infrastructuur (tCO2 / mio € omzet) met 67%

-10%
daling in relatief energieverbruik (per omzet) tussen 2015
en 2016
61%
61% van het energieverbruik wordt ingevuld door groene
elektriciteit met een certificaat van oorsprong (vooral België
en Italië)

Hoe?
• Investeren in energie-efficiënte maatregelen: oude
verlichtingssystemen werden vervangen door ledoplossingen en in nieuwe kantoren (België, Italië, VS) kwam
overal ledverlichting. One Campus is uitgerust met een
energie-efficiënte adiabatische koeling.
• Investeren in hernieuwbare energie over de hele wereld:
in 2017 installeerden we zonnepanelen op One Campus
en in onze Chinese productievestigingen. Dit jaar zullen we
hetzelfde doen in Italië, na een positieve haalbaarheidsstudie. Ondertussen loopt er ook een studie waarin we peilen
naar de haalbaarheid van een windmolen op One Campus
in Kortrijk.
• Via sensibiliseringscampagnes willen we medewerkers
bewust maken van het belang om efficiënter om te
springen met energie en hun energiegedrag op het werk
veranderen (Italië, Taiwan en India).

Hoe?
Om de broeikasgasemissies van onze infrastructuur verder
te reduceren, zetten we de initiatieven voort die we in 2017
hebben opgestart. Zo bouwen we verder aan:
• Energieverbruik opvolgen en ons gedrag veranderen over
de hele wereld.
 We zullen het energieverbruik op de Barcohoofdkantoren (One Campus) monitoren op
teamniveau om rationeel energiegedrag te
stimuleren.
• Ons aankoopprogramma voor groene energie uitbreiden
naar andere regio’s, vooral Duitsland, India, China en de
VS.
• Investeren in hernieuwbare energie en energiezuinige
maatregelen over de hele wereld (bv. ledverlichting).
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Duurzame klantenoplossingen
ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK GERELATEERD AAN
EINDGEBRUIKSEMISSIES METEN
Methodologie

• GHG Protocol-methodologie
Formula ∑ (totale levensduur
verwacht gebruik van product
x aantallen verkocht in
rapporteringsperiode x elektriciteit
verbruikt per gebruik (kWh) ×
emissiefactor voor elektriciteit (kg
CO2e/kWh))

Barco wil zijn totale milieu-impact in kaart brengen. Daarom
moeten we meer meten dan de impact van onze eigen
activiteiten (logistiek, mobiliteit en infrastructuur). In 2016
begonnen we met het actief meten en beheren van de
eindgebruikersemissies, i.e. het energieverbruik van onze
producten en hun impact op het milieu. In eerste instantie
maten we de eindgebruikersemissies van de Healthcaredivisie. In 2017 hebben we de oefening uitgebreid en de
voetafdruk van al onze producten (over divisies heen) gemeten voor de jaren 2015 en 2016.

Scope

• Emissies enkel gebaseerd op
het energieverbruik van het
product (exclusief de energie van
componenten, emissies bij einde
leven, enz.)
• Gemiddeld 90% van de producten

726,5
tCO2e / mio € omzet

Reportingsperiode

• Boekjaar 2016
• De resultaten voor 2017 zullen
beschikbaar zijn in juni 2018,
waarna we dit rapport updaten.

De ecologische voetafdruk van eindgebruikersemissies in 2016.
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Opsplitsing emissies per
type/divisie (2016)
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VOORUITGANG
0%
Eindgebruikersemissies (per mio € omzet) bleven stabiel
tussen 2015 en 2016.

Eindgebruikersemissies 91%
Eigen emissies 9%

-5%
Daling in energieprestaties per geleverde performantie voor
Entertainment (82% van eindgebruikersemissies), dankzij het
gebruik van energie-efficiëntere lasertechnologie.

Target op middellange termijn (2020)
-25% watt/geleverde performantie
Tegen 2020 reduceren we de eindgebruikersemissies per
geleverde performantie (watt) met 25%.

Entertainment 82%
Enterprise 15%
Healthcare 3%

We merken dat de markt en onze klanten op zoek zijn naar
oplossingen die alsmaar beter presteren (helderheid, resolutie, enz.). Om die prestaties te leveren, is echter veel energie
vereist. Daarom meet (en beheert) Barco de energieprestaties
van zijn oplossingen, i.e. het energieverbruik in verhouding
met de helderheid, resolutie, lichtsterkte, enz. (watt/geleverde
performantie).

Hoe?
• Onze displays energiezuiniger maken: onze recentste
displays verbruiken veel minder energie terwijl ze een hoog
lichtrendement geven.
• De omslag maken naar solid-stateverlichting: solid-state
(laser) projectoren en videowalls, die alsmaar belangrijker
worden in ons portfolio, verbruiken veel minder energie
(-50 tot -150%) dan traditionele lampgebaseerde systemen.
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De duurzaamheidsprestaties van onze oplossingen verbeteren
3 voorbeelden

Entertainment

Healthcare

Energie-efficiëntie
• Onze laserprojectoren kunnen het jaarlijkse
energieverbruik van cinemaprojectoren in Europa
verminderen met 150 GWh. Dit is vergelijkbaar met
de energie die een kleine kerncentrale in één maand
produceert
• 50 - 150% meer energie geleverd per lumen

Energie-efficiëntie
Als we nieuwe medische displays ontwerpen, zoeken we
naar manieren om hun energie-efficiëntie (bij zowel actief
gebruik als stand-by) te verminderen. Onze 27-inch pathologiedisplay, bijvoorbeeld, verbruikt minder energie: -10% in
werking en -50% in stand-by.

Materiaalgebruik
• Dankzij lasertechnologie zijn er geen vervuilende
traditionele lampen meer in gebruik
• Uitzonderlijk lange levensduur
Toeleveringsketen
• Dankzij laserprojectoren zouden er in Europa jaarlijks
meer dan 1 miljoen lampen niet meer moeten
vervangen worden. Dat betekent dat 670 vrachtwagens
minder op de Europese snelwegen rijden
• Onze UDX-projector is 50% compacter dan de HDFprojectoren die al even op de markt zijn
Optimalisatie van de einde-levensduur-fase
• Modulair design maakt retrofit mogelijk (hergebruik van
lampbehuizing/ standaardonderdelen)
• Platforms helpen om producten makkelijker te
onderhouden en te hergebruiken

Materiaalgebruik
Het 26-inch, ultraheldere chirurgische display (MDSC 2326)
gebruikt led-backlights, waardoor geen lood en kwik meer
nodig zijn.
Toeleveringsketen
Ontwerp voor de toeleveringsketen door zowel volume als
gewicht te drukken:
Bv. door de voet van de 19-inch MDRC-1219-display kleiner
te maken, kunnen we nu 24 displays per pallet verpakken, in
plaats van 16 (+50%).
Door het ontwerp van ons 58-inch 8MP MDSC 8358-display lichtjes te veranderen, konden we het scherm 7% lichter
maken.
Optimalisatie van de einde-levensduur-fase
Barco verbeterde het ontwerp van heel wat medische displays. Door het redesign zijn ze makkelijker te onderhouden
maar ook makkelijker uit elkaar te halen op het einde van
hun levenscyclus.

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
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Enterprise
Een energiezuinig vermogensregelingscircuit
voor videowalls
De grote videowalls die onze Enterprise-divisie ontwikkelt,
verbruiken behoorlijk wat energie, zelfs in stand-bymodus,
om de benodigde prestatie te leveren. Barco Noida (India)
werkte een oplossing uit om dat energieverbruik aanzienlijk
te reduceren. Na drie jaar ontwikkeling heeft het team nu
een patent ingediend voor een ‘energiezuinig vermogensregelingscircuit’.

Deze technologie zal onze klanten
helpen om hun energieverbruik
drastisch te verminderen, wat
tot een kleinere ecologische
voetafdruk leidt.
Mahesh Chandra Joshi
De initiatiefnemer, uitvinder
en grote inspiratiebron voor dit project

Innovatie en duurzaamheid
combineren
Dankzij de nieuwe oplossing, die Barco India ontwikkelde
samen met hun collega’s van Karlsruhe (Duitsland), kunnen
gebruikers meerdere schermen tegelijk, in één keer, afzetten
om zo energie te besparen. De schermen kunnen ook vlot
weer worden aangezet, bijvoorbeeld met een afstandsbediening. In het verleden probeerden een aantal bedrijven om
dergelijke oplossingen te ontwikkelen maar ze geraakten
nooit verder dan de component zelf, zodat slechts een deel
van de videowall kon beheerd worden.
De innovatie is een inspirerend voorbeeld van Barco’s doelstelling om verder te gaan dan pure productontwikkeling.
We willen echt duurzame oplossingen ontwikkelen voor
onze klanten.
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Ontwerpen voor het milieu
Barco werkt hard om de energie-efficiëntie van zijn technologieoplossingen te verbeteren. Maar we willen ook dat
onze producten zijn samengesteld uit materialen met een
lage milieu-impact (materiaalgebruik), dat ze milieuvriendelijk zijn verpakt (verpakking) en makkelijk kunnen worden
onderhouden, herwerkt en gerecycleerd (optimalisatie van
de einde-levensduur-fase). Daarom zijn steeds meer innovatieprojecten gericht op duurzame productinnovatie. Om te
anticiperen op toekomstige normen en wetgeving hebben
we een duurzaam productdesign/ecodesignprogramma in
het leven geroepen. Het omvat een mechanisme waarbij elk
ontwerp een ecoscore krijgt (A, B, C, D) op productniveau.
Barco’s Eco Office ondersteunt deze inspanningen.

Op weg naar duurzame Barco-oplossingen:
2013 - 2015
• Uitfaseren van gevaarlijke toxische materialen
met hoge impact
• Invoering van de Barco Substances List
• Compliance met REACH en RoHS-normen
2016 - 2017
• Energie-efficiëntie (laser, led,... )
• Ontwerp voor de supply chain
(gewicht, volume en materiaal verminderen)
2018 - 2020
• Materialen met geringe milieu-impact
• Minder halogeen en PVC gebruiken
• Ontwerpen voor refurbishment & herstellen/onderhoud

PIJLER

VOORBEELD / VOORUITGANG

Energie-efficiëntie

• Barco kiest consistent en vrijwillig voor energiezuinige technologie (laser, led, ...)
• Barco investeert in onderzoek en ontwikkeling naar oplossingen om de actieve power mode te beheersen
(bv stand-bymodus, slaapmodus, enz.)

Materiaalgebruik
(toxiciteit/gevaarlijk,
impact, gerecycleerd/
hernieuwbaar)

•
•
•
•

Productverpakking

• Verpakkingen ontwerpen voor de supply chain
• Minder en milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal

Optimalisatie van de
einde-levensduur-fase
(ontwerp voor herstellen, opknappen, enz.)

• Sinds 2017 focust Barco meer op diensten en levert het meer retrofitoplossingen. Design voor
onderhoudsgemak (onderhoud, herstellingen, upgraden) staat centraal bij elk nieuw ontwerp.
• In 2017 nam Barco deel aan een aantal initiatieven om zijn kennis van de circulaire economie te verbeteren,
zoals het leernetwerk circulaire economie van Agoria en het Benelux remanufacturing project. We werden
ook lid van JWG CLC10. Als actief lid zullen we helpen bij het uitwerken van toekomstige normen om de
duurzame prestaties van producten te verbeteren.

Compliance met REACH/ROHS
De productsamenstelling transparanter maken (via: Barco’s Substances List, GreenSoft en BomCheck.net)
Alle niet-ROHS II-componenten vervangen
De levering van databewijzen strenger maken in aankoopcontracten

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
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Onze eco-scoring methodologie
Energie
• Efficiëntie
• Eco-modus
• Stand-bymodus
• Energiebeheer

Verpakking
• Design
• Recycleerbaarheid
• Extra’s in de verpakking
• Handleidingen

Materiaalgebruik
• Giftige stoffen
• Productgewicht
• Gerecycleerd materiaal

Optimalisatie van de eindelevensduur-fase
• Duurzaamheid
• Design voor ontmanteling
• Moduleerbaarheid
• Toegankelijkheid van kritische
componenten

A

Grote inspanning

B

Behoorlijke inspanning

C

Minimale inspanning

D

Nauwelijks inspanning

Graad van duurzaamheidsinspanning

Het programma ‘Design voor het milieu’ wordt ondersteund
door een methodologie van ecoscoring die ons helpt om
de duurzaamheidsprestaties van onze producten te bepalen.
Duurzame producten zijn producten die uitblinken op het
vlak van energie-efficiëntie, materiaalgebruik, verpakkingen
en optimalisatie van de einde-levensduur-fase. Dat gebeurt
door het ofwel beter te doen dan een referentieproduct
(concurrent, oudere versie) met een ecoprestatielabel of
door verder te gaan dan wat de huidige wetgeving vereist.
In 2017 hebben we onze methodologie van ecoscores uitgewerkt, aangescherpt en voor het eerst toegepast in een
aantal pilootprojecten. Vanaf 2018 worden alle nieuwe producten geëvolueerd op hun duurzaamheid en krijgen ze een
score in lijn met de ABCD-schaal.

TARGET OP MIDDELLANGE TERMIJN (2020)
25%
percentage van alle nieuwe Barco-producten die een A
ecoscore moeten hebben tegen 2020.

+
• We willen dat elk Barco-product een ecoscore heeft.
• De score van alle nieuwe Barco-producten moet hoger
zijn dan D.
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People

Jij bent jij+
en samen zijn
we een

In 2017 telde Barco 3.590 medewerkers. We geven om elk
van hen. Daarom investeren we in een gezonde, veilige en
motiverende werkomgeving waar iedereen eerlijk en met
respect wordt behandeld en waar het fijn is om te werken.
De sleutel tot welzijn op de werkplek? Duurzame inzetbaarheid. Door talent te appreciëren en te stimuleren, onze
mensen aan te moedigen om te leren en zichzelf te ontwikkelen, door hen te motiveren en hen fysiek en mentaal
gezond te houden, zorgen we ervoor dat ze zich sterk,
gewaardeerd en bekwaam voelen. Bovendien zorgen we
dat ze ook in staat zijn om proactief te antwoorden op verandering, evoluties en trends. Zodat ze gewapend zijn tegen
de uitdagingen van de huidige, dynamische wereld – zowel
binnen als buiten ons bedrijf.
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Aantal medewerkers
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2013

3.982

2014
2015
2016
2017

Geslacht
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3.836
3.361
3.524
3.590

73% man
27% vrouw

Geografisch:

11% Groter China
15% Amerika
23% Asia-Pacific
51% EMEA**

Per functionele groep

284 Administratie
84 Klantenprojecten
327 Dienstverlening
230 Marketing
1,183 Productie en logistiek
65 Aankoop
61 Kwaliteit, voorraadketen en support
840 Research & development
517 Verkoop

* Aantal voltijdse equivalenten (FTE’s) exclusief tijdelijke werkkrachten
(Database medewerkers op 31/12/2017)
** EMEA: Europa, Midden-Oosten en Afrika
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Ons YOU+ programma
Om onze objectieven rond duurzame inzetbaarheid te behalen, hebben
we de You+ filosofie uitgewerkt. Sinds 2015 hebben we alle initiatieven
rond human resources in dit wereldwijde programma ondergebracht.
Het omvat drie pijlers, in lijn met de resultaten van de materialiteitsbeoordeling die we in 2017 uitvoerden (zie B/7 – B/8)

Opleiding en persoonlijke
ontwikkeling

Alle medewerkers
meenemen op de Barco-reis

Een gezonde, veilige werkplek
garanderen die energie geeft
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Alle medewerkers meenemen op de Barco-reis
We maken allemaal deel uit van hetzelfde Barco-team
(OneBarco), met een gezamenlijk doel: operationele uitmuntendheid bereiken, zodat Barco zijn globale leiderschapsrol
kan behouden en versterken. Daarom willen we dat iedereen
onze strategie en visie begrijpt en ons helpt om die waar
te maken. Onze boodschap verspreiden we via een reeks
gestructureerde communicatieplatformen. Bij het ontwerp
van de One Campus in Kortrijk stond interactie centraal. En
ook in andere regio’s stimuleren we onze medewerkers om
vragen te stellen, feedback te geven, ideeën uit te wisselen
en zich betrokken te voelen bij onze werking.

BarcoZone en de CEO-blog
BarcoZone, ons intranet, is een uitstekend platform om
informatie uit te wisselen met alle Barco-medewerkers.
Naast praktische informatie publiceren we op BarcoZone
ook nieuwe inzichten, zoals de blogposts van onze CEO
Jan De Witte.

Strategieroadshows en meer
Om onze nieuwe strategie bekend te maken, werkten we
in 2017 een strategieroadshow uit. Begin 2018 bezoeken
onze CLT-leden alle Barco-vestigingen wereldwijd om onze
strategie toe te lichten. Daarnaast zijn er ook lokale initiatieven om mensen nauwer bij onze strategie te betrekken.
In Amerika, bijvoorbeeld, organiseert Ney Corsino, Senior
Vice President, elke maand een teleconferentie waarin hij
resultaten, programma’s en activiteiten bespreekt.

Zelfsturende teams
Om onze medewerkers nauwer bij onze activiteiten te
betrekken en hen de kans te geven om te groeien en zich te
ontwikkelen, vertrouwen we meer en meer op zelfsturende
teams (in alle afdelingen, van administratie tot productie).
Het team dat aan onze ‘Lean Line’ werkt, bijvoorbeeld, is
verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles en de logistiek
van het volledige productieproces. Omdat quasi elk teamlid
in staat is om te helpen in elke stap van het productieproces, kunnen ze makkelijk wisselen van werkstation. Zo wordt
werken veel minder monotoon.

Employee Appreciation Week
Elk jaar organiseren onze Amerikaanse collega’s Employee
Appreciation Week: een week vol leuke activiteiten; van lokale
partijtjes voetbal en schilderwedstrijden tot barbecues. De
doelstelling: alle Barco-medewerkers en hun managers
samenbrengen.
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Opleiding en persoonlijke ontwikkeling
Barco koestert talent, helpt talent ontwikkelen en helpt het
op weg naar succes. Via Barco University, specifieke opleidingsprogramma’s en coaching stimuleren we het talent van
onze mensen. We zorgen ervoor dat ze flexibele, wendbare
medewerkers zijn en moedigen hen aan om na te denken
hoe zij willen bijdragen tot ons bedrijf, vandaag en morgen.

Barco wil dat zijn mensen gelukkig zijn in hun job. Daarom
reiken we hen een aantal tools aan die hen helpen om hun
loopbaan in eigen handen te nemen. Daarnaast promoten
we interne mobiliteit. In 2017 veranderde 2,7% van alle Barco-medewerkers intern van job.

Het Leadership Development track omvat meerdere programma’s voor managers van elk niveau, die op maat zijn
ontwikkeld. De focus: de vaardigheden van onze leiders uitbreiden en hun leiderschapspotentieel stimuleren.

Innovatie is een van onze voornaamste strategische pijlers. We streven naar innovatie in alles wat we doen. En we
proberen elke Barco-medewerker in dat innovatieproces
te betrekken. Vandaar ook het Barco STREAM ideeënplatform: een nieuw initiatief om onze innovatievaardigheden aan te scherpen.

15 uur/medewerker

100%

Barco-medewerkers kregen in 2017 gemiddeld 15 uur
opleiding, rond de meest uiteenlopende onderwerpen: van
GDPR-regelgeving, ethiek en compliance tot gezondheid
en welzijn. Barco University blijft onze ‘tool’ bij uitstek om
levenslang leren te stimuleren. Om iedereen de kans te geven
om aan de cursussen deel te nemen, combineren we klassikale cursussen met e-learning.

Ons geavanceerde proces voor performantiebeheer helpt
alle Barco-medewerkers om hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Teammanagers gebruiken 360°-feedbacktools
om de prestaties, opleidingsnoden, carrièreplanning en, uiteraard, de werktevredenheid van alle leden van hun team te
bespreken.

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
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Een gezonde, veilige werkplek garanderen die energie geeft
Barco blijft overal ter wereld investeren in een gezonde en
veilige werkomgeving. Elk jaar lanceren we een aantal initiatieven om onze medewerkers ‘energie te geven’ en om
hen te helpen lichaam en geest in balans te houden. Daarbij stimuleren we iedereen niet enkel om gezond en fit te
blijven maar lanceren we ook heel wat initiatieven om hun
psychosociale welzijn te verbeteren. Indien nodig, dan bieden
we extra ondersteuning. In 2017 focusten we op mentale
gezondheid en welzijn.

• Barco-teamleads en HR-business partners krijgen opleidingen om hun coaching- en leiderschapsvaardigheden aan te scherpen. Op die manier leren ze om
hun teams te motiveren, opener te communiceren en
tijdig alarmsignalen (stress, burn-out) op te merken.
• We beschikken over een sterk netwerk van vertrouwenspersonen. Een Barco-medewerker die problemen
heeft met een manager, worstelt met psychosociale
problemen, klachten heeft over seksuele of andere soorten
discriminatie, enz. kan altijd bij die personen terecht.

• In 2017 lanceerden we de RAPSY-methodologie: Risk
Analyses of Psycho-Social aspects at work (Risicoanalyse
van psychosociale aspecten op het werk). De benadering
helpt om te evalueren in hoeverre mensen in bepaalde
d epar tem enten of gro ep en h et risico lo p en o p
psychosociale problemen en om actieplannen op te stellen
om die problemen tegen te gaan.
• Sinds 2016 kunnen Belgische Barco-werknemers via
het Employee Assistance Program professioneel advies
inroepen als ze worstelen met psychosociale problemen
(hotline en 24/7 ondersteuning). In 2017 deden 22
medewerkers een beroep op het programma om privéof werkgerelateerde (stress)problemen op te lossen.
• In 2017 werkte onze Werkgroep voor Preventie en
Bescherming een geïntegreerd beleid uit om de
re-integratie van werknemers te stimuleren na een
langdurige ziekte (0,7% van het personeel in 2017).
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B-Energized Week 2017
Een aantal jaren al organiseren we de ‘B-Energized Week’
in ons hoofdkantoor: een week boordevol activiteiten rond
het thema ‘gezondheid’. Het thema van 2017 was ‘Stay sharp,
relax smart’. In lijn met dat thema maakten de Barco-medewerkers kennis met yoga, kregen ze een sessie ‘batterijen
heropladen’ en leerden ze over gezonde voeding en een
gezonde geest.
Onze B-Energized initiatieven beperken zich trouwens niet
tot België. Voorbeelden op andere sites: een walk-a-thon
in Amerika, Ayurveda-sessies en biometrische screenings
in India, ontspannende pauzes in Duitsland, een wekelijks
gezond ontbijt en ‘work stretches’ in Noorwegen, een seminarie rond mentale gezondheid en yoga in Japan, enz.

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)

Diversiteit en inclusie
Barco hecht groot belang aan elk aspect van diversiteit en
inclusie, op elk niveau. We streven naar een gezonde mix van
mannen en vrouwen op de werkvloer en een evenwichtige
geografische verspreiding. Daarnaast willen we zoveel mogelijk lokale mensen tewerkstellen in alle gemeenschappen
waar we werken (zie overzicht op pagina B/39).
We zijn niet alleen trots op de diversiteit op de werkvloer maar
willen die ook weerspiegeld zien op managementniveau. We
monitoren, beoordelen en evalueren de samenstelling van
onze Raad van Bestuur en het Core Leadership Team en zoeken naar manieren om die samenstelling te verbeteren op het
vlak van gender, leeftijd, vaardigheden, expertise, opleiding
en professionele ervaring en herkomst. In 2017 werd ons
Core Leadership Team uitgebreider en gediversifieerder op
verschillende gebieden:

Barco jaarverslag 2017
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De mix in Barco’s Core Leadership Team
Werkte/leefde
Van de 13 uitvoerende leden:
2

1

11

7
5

3

Aantal jaren in executive posities binnen/buiten Barco
Van de 13 uitvoerende leden:

5-10
jaar

• Leeftijd: gemiddelde leeftijd daalde met 5 jaar.

+10
jaar

+20
jaar

• Grootte: uitgebreid van 9 tot 14 leden.
• Gender: 2 vrouwen.

4

4

5

• Vaardigheden: meer focus op management,
technologie en diensten en ervaring op executive
niveau.
• Geografisch: meer internationale ervaring en meer
lokale vertegenwoordiging (vooral China).
Voor meer informatie over de leeftijd, het geslacht, de
vaardigheden, opleidingen en professionele ervaring van
de leden van de Raad van Bestuur en het Core Leadership
Team, inclusief veranderingen in 2017, verwijzen we naar
het onderdeel ‘Governance’ in het Company Report.

Ervaring
Van de 13 uitvoerende leden:

7

Hardware

6

Software

5

Diensten
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Communities

Stakeholders meer bij
onze werking betrekken
en zorgen dat onze
gemeenschappen het
goed hebben.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming heeft Barco
het allerbeste voor met de gemeenschap waarin het werkt:
medewerkers, klanten en zakelijke partners; investeerders,
analisten en aandeelhouders; de autoriteiten en de media
en, natuurlijk, de maatschappij als geheel.
Het Barco-team doet zijn uiterste best om bij te dragen tot
een veilige, gezonde en aangename wereld voor alle betrokkenen. Zo werken we nauw samen met onze klanten en
businesspartners. We ondersteunen artistieke en culturele
initiatieven en promoten technologie en innovatie. En we helpen mensen wereldwijd op weg naar een betere toekomst.

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
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Klantentevredenheid
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Ethiek en
compliance

Gemeenschapsengagement

In lijn met ons commitment om onze prestaties rond duurzaamheid meer en meer te meten en er ook targets voor uit
te werken, hebben we een aantal indicatoren geïdentificeerd
voor het domein ‘communities’ (zie prestatie-indicatoren op
pagina’s B/19 en B/20 van dit rapport).
De onderwerpen die we als belangrijk identificeerden voor
onze strategie rond gemeenschappen komen overeen met
de resultaten van de materialiteitsbeoordeling die we in 2017
uitvoerden.
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Klanten centraal zetten
Omdat Barco briljante resultaten wil leveren aan zijn klanten,
hecht het groot belang aan uitmuntende dienstverlening.
Onze toenemende focus op diensten helpt ons om de customer journey verder te personaliseren, zodat onze klanten
krijgen wat ze willen, hoe en wanneer ze dat willen. Ook onze
ontwerp- en ontwikkelingsprocessen worden klantgerichter:
we luisteren naar de noden van onze klanten en houden er
rekening mee als we nieuwe Barco-oplossingen ontwikkelen.

Barco
@Barco

Leading provider of #eHealth &
digital imaging solutions
@AgfaHealthCare honors
@BarcoHealth w/ Supplier Excellence
award http://bit.ly/2CIRg9G
#radiology #diagnosticdisplays

Klantentevredenheidsenquête
Om de twee jaar peilen we via een loyaliteitsonderzoek
naar de tevredenheid van onze klanten. In 2014 noteerden
we de allerbeste resultaten uit onze geschiedenis. De score
van 2016 lag ietsje lager, maar was nog altijd uitstekend (83
tegenover 87 in 2014). Met dit resultaat doen we het opvallend beter dan andere bedrijven uit onze sector (gemiddelde
score 69). De enquête leverde een pak nuttige inzichten op
over hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren.
Zodat we in de toekomst een buitengewone score halen.
De Supplier Excellence Award die we in 2017 kregen van
Agfa Healthcare is een mooi bewijs van ons streven naar
buitengewone klantenervaringen.

 Meer details over hoe we samenwerken
met onze klanten, vindt u in het hoofdstukje
‘Stakeholderbetrokkenheid’ op het einde van
dit rapport

11:00 AM - 18 Jan 2018
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Betrokkenheid bij de gemeenschap
Barco tilde zijn gemeenschapsinitiatieven naar een hoger
niveau in 2017. We werkten een visie uit waarin we definieerden op welke socio-economische uitdagingen we de
grootste impact kunnen hebben. We gebruiken de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellen van de Verenigde Naties als richtlijn
(UNSDG) om:
een innovatiemaatschappij mogelijk te maken door
wereldwijde initiatieven te ondersteunen die onderwijs en
ondernemerschap versterken, de kloof tussen arm en rijk
dichten, minderbedeelde maar getalenteerde jongeren helpen en gezondheid en welzijn verbeteren.

EUR 125.000

is het bedrag dat we in 2017 investeerden in gemeenschapsinitiatieven

+600

medewerkers (~18% van alle Barco-werknemers) werkten met plezier
mee aan onze gemeenschapsinitiatieven

Gezondheid en welzijn promoten
Ons hoofdkantoor kleurde roze in oktober 2017: elke Barco-medewerker droeg een roze lintje, we dronken roze
drankjes en aten roze cookies om Borstkankermaand te
ondersteunen. Om onze steun uit te drukken voor kankerspecialisten wereldwijd lanceerden we een video, getiteld
‘There’s a hero behind every hero fighting cancer’ (Er staat
een held achter elke held die tegen kanker vecht). Daarnaast
deelden we de hele maand nuttige inzichten rond het opsporen van borstkanker.
Barco India schonk 60.000 euro aan CANSUPPORT, een
grote lokale organisatie die gratis palliatieve thuiszorg aanbiedt. Met de steun kan CANSUPPORT drie mobiele teams
(dokter, verpleegster en psycholoog) financieren.
Ook in India werd een groep minderbedeelde kinderen met
kanker op de Barco-campus uitgenodigd voor Barco Play
Day, een initiatief dat gefinancierd wordt met giften van Barco-medewerkers. Tijdens die dag kregen de kinderen de kans
om onze werking van dichtbij mee te maken en bekeken ze
een film. Het allerbelangrijkste was echter de ontspanning:
voor één keer moesten ze zich geen zorgen maken en konden ze hun ziekte even vergeten.
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Kwaliteitsonderwijs stimuleren
In oktober 2017 opende in het Indische Noida het nieuwe
Barco Sakshi Education Center, een school voor minderbedeelde kinderen. Met de donaties van Barco India (20.000
EUR) werd het loon van de leraren betaald, evenals de dagelijkse – gezonde – maaltijden. Daarnaast stimuleert Barco zijn
lokale medewerkers om het initiatief te steunen door les te
geven of boeken, schoolgerief, boekentassen, waterflessen
of andere zaken te doneren die het centrum kan gebruiken.
Via het innovatieve ‘iGemba Scholarship Scheme’ helpt Barco
India zijn medewerkers om de opleiding van hun kinderen
te bekostigen. Het concept is eenvoudig: voor iedere iGemba-verbetering die een operator voorstelt, stort Barco 3 euro
in een studiefonds. Sinds de start van het programma kregen
52 kinderen van Barco-medewerkers een studiebeurs. Het
programma sluit perfect aan bij onze inspanningen rond
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar het zet ook de Barco-waarde “we care” kracht bij.

Het iGemba Scholarship
Scheme bevat een heel
duidelijke boodschap voor
iedereen bij Barco India: we
waarderen je input en je
suggesties voor verbetering en
we geloven sterk in de kracht
van onderwijs.
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De digitale kloof dichten en lokale
gemeenschappen ondersteunen
Barco ondersteunt `Ondernemers voor Ondernemers’. Deze
Belgische vzw streeft naar duurzame economische groei in
ontwikkelingslanden door lokaal ondernemerschap aan te
moedigen.
In februari 2017 trakteerde het Cambodial Children’s Fund
(CCF) de inwoners van Steung Meanchey, een voormalige
vuilnisbelt in het zuiden van Phnom Penh (Cambodja), op
een filmvertoning. 700 kinderen en hun familie genoten in
open lucht van de lokale blockbuster Jailbreak. Barco zorgde
voor de projectoren.
Negen studenten werkten één dag samen met het Barcoteam op ons hoofdkantoor in oktober 2017 in het kader van
YOUCA ACTION DAY (Youth for Change and Action). Het
geld dat ze verdienden ging naar goede doelen in El Salvador
en België.
Tijdens de vijfde Barco Play Day in Kortrijk verwelkomden we
300 kinderen uit arme gezinnen voor een dag vol plezier en
spelletjes, inclusief een voorstelling van onze technologie.
Barco Play Day ging trouwens internationaal in 2017: er
waren gelijkaardige initiatieven in India (Noida) en in Duitsland
(Karlsruhe).

In 2015 sloeg Barco de handen in elkaar met Close the Gap,
een internationale vzw die de digitale kloof wil dichten door
IT-uitrusting te doneren aan onderwijs-, medische, ondernemers- en sociale projecten in ontwikkelingslanden en in
opkomende landen. Close the Gap verzamelt onze laptops,
desktop, beeldschermen, servers, enz. en herstelt ze zodat ze
kunnen worden hergebruikt. Als eindgebruikers de toestellen
niet meer gebruiken, haalt Close the Gap ze weer op zodat ze
correct worden gerecycleerd. We zullen het initiatief blijven
ondersteunen, niet enkel via producten maar ook via toegang
tot onze kennis, middelen, infrastructuur en technologie. Zo
steunen we het programma ‘Digital 4 Development – Igniting
Partnerships’.

Voor mensen in
ontwikkelingslanden kunnen
onze gebruikte laptops een
eerst stap zijn om uit hun
armoede te geraken.
Frank Verstraete
IT Service Engineer en coördinator bij Barco
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Barco is een trotse partner van Hangar K, een co-creatie
hub die in oktober 2017 werd ingehuldigd in Kortrijk, België.
Hangar K is niet zomaar een werkplek. Het is een competentiecentrum en tegelijk een incubator: een plek waar startups,
scale-ups, gevestigde bedrijven en de academische wereld
samenkomen om elkaar te inspireren en mogelijkheden
onderzoeken om te groeien en succesvol te worden dankzij
digitale technologie.

Ik kijk ernaar uit om de ervaring
van Barco te delen. Tegelijk
wordt dit een mooie kans
om te leren van de jonge
ondernemers die we daar
zullen coachen.
Jan De Witte
onze CEO en lid van de Raad van Bestuur
van Hangar K

‘Fietsen op rollen’ en een dj-set waren twee van de vele succesvolle initiatieven die we eind 2017 organiseerden voor ‘De
Warmste Week’, een populaire jaarlijkse actie van radiozender
Studio Brussel om geld in te zamelen voor verschillende
goede doelen.

EUR 17.500
Tijdens ‘De Warmste Week’ zamelde Barco 17.500 EUR in
voor een aantal verschillende goede doelen.

Ons Sustainability Impact Plan (SIP)
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Ethiek en compliance
We weten dat compliance en integriteit cruciaal zijn voor het
succes van ons bedrijf. Ze voeden immers het vertrouwen
van onze klanten en zakelijke partners. Daarom is ethisch
gedrag zo diep ingeworteld in alles wat we doen. We verwachten dat onze medewerkers onze waarden respecteren:
‘we zijn verantwoordelijk’, ‘we handelen open en ethisch’
en ‘we vertrouwen elkaar’. Bovendien willen we dat ook
onze zakelijke partners de hoogst mogelijke ethische standaarden naleven.

Compliance van onze medewerkers en
onze businessomgeving verzekeren
We willen een bedrijfscultuur scheppen waarin compliance
centraal staat. Om dat te bereiken, moet iedereen begrijpen
wat we bedoelen met ethiek en compliance. Dat doen we
onder meer aan de hand van onze ethische gedragscode:
een uitgebreid document dat de basisprincipes beschrijft
die iedereen in acht moet nemen bij het samenwerken
met collega’s en met zakelijke partners, bij het gebruik van
bedrijfsmiddelen, -informatie en -infrastructuur, enz. De
code omvat richtlijnen die alle Barco-werknemers wereldwijd moeten volgen in hun dagelijks werk. Noem het een
ethiek-kompas.
In 2017, hebben we onze ethische gedragscode grondig
gereviseerd om te verzekeren dat de code alle topics aankaart
die in onze materialiteitsbeoordeling naar boven kwamen
en inspeelt op nieuwe trends rond compliance, zoals privacy, IT-security, databescherming, opensourcesoftware
en sociale media.

De standaarden communiceren
In 2017 reviseerden we de ethische gedragscode en zorgden we ervoor dat alle medewerkers de code begrijpen en
kunnen toepassen in hun dagelijks werk.
• De gereviseerde ethische gedragscode, die online
beschikbaar is, combineert theorie met praktijk en omvat
massa’s concrete voorbeelden (vraag-en-antwoord).
• De code werd gelezen en ondertekend door al onze
top- en middelmanagers (grade 18 en hoger) en vertaald
naar alle belangrijke talen.
• Via e-learning konden alle medewerkers een opleiding
volgen rond de normen.
• We ontwikkelden een ethics & compliance portal en een
blog met praktische informatie.
• In juli 2017 organiseerden we compliance
awareness maand en lanceerden we een interne
communicatiecampagne op elke Barco-site.
• 50% van onze bedienden wereldwijd nam deel aan de
compliance challenge – een livequiz met 12 vragen rond
compliance
Barco wil blijven bouwen aan een positieve, ethische bedrijfscultuur. We zetten de positieve impact van ethisch zakelijk
gedrag in de verf in al onze communicatie, via alle kanalen.

De nieuwe code weerspiegelt onderwerpen rond de werkomgeving, relaties (incl. antiomkoping en anticorruptie),
compliance, bedrijfsmiddelen en bestanden en governance.

1 http://www.barco.com/en/aboutbarco/corporate%20sustainability/compliance/code%20of%20ethics
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Compliance monitoren, ethiek verduidelijken voor
alle medewerkers en bezorgdheden uiten

Verschillende ondersteunende kanalen

We hebben een netwerk van professionals in het leven geroepen die ervoor zorgen dat elke medewerker onze etische
gedragscode naleeft en dat vragen rond ethiek snel kunnen
worden beantwoord.
Medewerkers die vragen hebben of bezorgdheden of problemen willen melden kunnen dat via verschillende kanalen:

Ethics
inbox

• Hun rechtstreekse manager of HR business partner is de
eerste contactpersoon.
• Vragen en/ of bezorgdheden kunnen ook via de ethics
inbox worden gedeeld. In 2017 werden op die manier verschillende formele vragen/zorgen opgelost. Onderwerpen
varieerden; van de algemene interpretatie van de ethische
gedragscode tot verzoeken voor begeleiding rond hoe
je met zakelijke partners omgaat (antiomkoperij en anticorruptie).

Ethisch
Comité

Directe
manager

Een Ethisch Comité, dat bestaat uit de General Counsel,
de Chief HR Officer en de interne auditor behandelt de
problemen formeel. Elke vraag wordt apart behandeld.
Barco wil de lat rond ethiek trouwens alsmaar hoger
leggen en gaat daarbij proactief tewerk. Regelmatig
organiseren we een interne audit of verifiëren we of onze
medewerkers zich ethisch gedragen.

Een brede waaier onderwerpen rond bedrijfsethiek
Onze aanpak omvat verschillende aspecten die onze
bedrijfsactiviteiten ondersteunen. Specifieke risico’s en
risicobeheerprocedures worden beschreven in het luik
‘risicobeheer’ in het Company Report.

Ethische
gedragscode

Jaarlijkse
compliance
challenge
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ONDERWERP

AANPAK

Geen discriminatie

Wat?
Verzekeren dat er niet wordt gediscrimineerd op verschillende vlakken (bv. aanwervingen) en in
verschillende landen.
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Hoe?
Antidiscriminatiebeleid.
• Beschikbaar op ons Intranet (BarcoZone).
• Onder de verantwoordelijkheid van de HR-afdeling.
Vrijheid van vereniging en
collectieve onderhandelingen

Wat?
Compliance verzekeren met lokale en internationale wetgeving rond sociale zekerheid en
minimumlonen, met het beleid rond industriële relaties en met internationale normen rond vrijheid
van vereniging.
Hoe?
• Barco betrekt alle werknemers in collectieve aankoopovereenkomsten door in lijn te werken met de
vereiste lokale regelgeving rond personeel in de landen waar het actief is.
 Bv. in België werkt Barco in lijn met sectorafspraken voor automatische loonindexering, verlof, enz.
• Barco behandelt specifieke topics rond personeel door bedrijfsspecifieke aankoopovereenkomsten
te sluiten.
 Bv. waar toepasselijk organiseert Barco medewerkersraden (zowel nationaal als internationaal).
 Collectieve arbeidsovereenkomsten op bedrijfsniveau met specifieke bepalingen rond loon- en
werkomstandigheden, ouderschapsverlof, enz.
• Barco past het IAO-kader (Internationale Arbeidsorganisatie) toe om vrijheid van vereniging te
verzekeren.

Antiomkoping en
anticorruptie

Wat?
Situaties waarin een Barco-medewerker in een vertrouwenspositie geld of een gunst krijgt of aanbiedt
om de beoordeling of het gedrag van een persoon te beïnvloeden.
Hoe?
De ethische gedragscode omvat informatie over hoe om te gaan met omkoping en corruptie in
professionele, zakelijke relaties.

Mensenrechten

Wat?
Barco respecteert de mensenrechten en behandelt iedereen gelijk, los van nationaliteit, woonplaats,
geslacht, nationale of etnische origine, godsdienst, taal of elke andere status of kenmerk.
Hoe?
Barco respecteert het beleid rond mensenrechten in lijn met de normen en het beleid van de IAO
(Internationale Arbeidsorganisatie).
• De ethische gedragscode omvat hoofstukken rond ‘Respect voor het individu’ en ‘De positieve
werkplek’
• Onze visie op kinderarbeid, dwangarbeid en mensenhandel is terug te vinden in The Statement on
Child Labor, Forced Labor and Human Trafficking.
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Compliance van onze leveranciers verzekeren
We verwachten dat onze leveranciers dezelfde normen en
ethische en integriteitsprincipes naleven als wijzelf. De voorbije jaren hebben we inspanningen geleverd om ervoor te
zorgen dat iedereen die aan onze voorraadketen deelneemt,
onze normen begrijpt en kan aantonen dat ze verantwoordelijk en transparant werken. Ons Supplier Sustainability
Program is gebaseerd op zes pijlers:
• Classificatie van leveranciers: We hebben onze leveranciers
ingedeeld in kernleveranciers, belangrijke leveranciers en
commerciële leveranciers, op basis van het zakencijfer en
het belang van de technologie die ze leveren.
• Opleiding en sensibilisering: Via webinars en andere kanalen leiden we onze leveranciers op en informeren we hen
over de ontwikkelingen in de milieuwetgeving, ecodesign
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• RBA-gedragscode: We verwachten dat al onze kernleveranciers (contractueel) werken conform de normen voor
sociale, milieu- en ethische kwesties die zijn vastgelegd in
de RBA-gedragscode (Responsible Business Alliance), de
vroegere EICC-gedragscode.
• Leveranciersaudits: Barco onderwerpt elke (nieuwe) leverancier – via een vragenlijst of live – aan een audit. Merken
we tekortkomingen op, dan ontwikkelen we een actieplan.
Aansluitend worden de resultaten gerevalueerd. Bij onze
kernleveranciers voeren we elk jaar een audit uit.
• Productconformiteit: Elke component die onze leveranciers leveren, moet overeenstemmen met de Product
Compliance Requirements Code. Die code omvat wereldwijde richtlijnen en sectorstandaarden, evenals een aantal
criteria die Barco vrijwillig vooropstelt.
• Responsible Sourcing Program: Door middel van dit programma willen we verzekeren dat al onze grondstoffen,
componenten en verpakkingsmaterialen uit duurzame
bronnen afkomstig zijn. De voorbije jaren hebben we een
beleid uitgewerkt rond conflictmineralen en de transparantie en traceerbaarheid van metalen in onze voorraadketen
verbeterd.

100%
Alle Barco-leveranciers werken conform de RBAgedragscode.
De RBA-gedragscode, de vroegere EICC-gedragscode, is een set normen rond sociale, milieu- en
ethische onderwerpen die betrekking hebben op de
toeleveringsketen in de elektronicasector. De normen weerspiegelen internationale normen, zoals de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
Internationale Arbeidsnormen (IAO), OESO-richtlijnen
voor multinationale bedrijven, ISO- en SA-normen en
veel meer. Onderwerpen omvatten:
• Arbeid: vrij tewerkstelling kiezen, menselijke
behandeling, geen discriminatie, vrijheid van
vereniging, , ...
• Gezondheid en veiligheid: veiligheid op het werk,
veilige machines, communicatie rond gezondheid
en veiligheid, ...
• Milieu: uitstoot van broeikasgassen, gevaarlijke
stoffen, milieuvergunningen en –rapportering, ...
• Ethiek: businessintegriteit, eerlijk zakendoen,
advertenties en concurrentie, verantwoorde
aankoop van materialen, privacy, …

Barco jaarverslag 2017
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iGemba: waar alle dimensies van ons
Sustainability Impact Plan samenkomen
Ons iGemba-programma motiveert Barco-operatoren van
over de hele wereld al meer dan vijf jaar om permanent
hun processen te verbeteren. Het concept? iGemba zet de
medewerkers achter het stuur: zij moeten de verbetervoorstellen formuleren. Tot onze grote tevredenheid blijft het
programma jaar na jaar een succes. In 2017 werd een recordaantal verbetersuggesties gedaan: 6.751 suggesties (8.6 per

People
iGemba promoot een veiligheidscultuur als een van de belangrijkste
waarden, maar voert wel het concept van zelfsturende teams in om
de operatoren meer bij hun werk te
betrekken. In zo’n team is de supervisor niet langer ‘chef’ maar een ‘coach’
die de operatoren stimuleert om zich
constant te ontwikkelen.

arbeider), waarvan 85% geïmplementeerd werd. Het project
wordt fors ondersteund door het Barco-management. Dat
werd ook aangetoond tijdens de 1.500 Gemba-wandelingen,
een van de drijfveren achter het project. We zijn trots dat
ons iGemba-programma op een geslaagde manier al onze
duurzaamheidsdimensies combineert: planeet, mensen en
gemeenschappen.

Planet
Milieuvriendelijk werken is cruciaal
in de strategie van Barco operations.
Barco daagt zijn operatoren uit om
verbetersuggesties aan te brengen die
de ecologische voetafdruk verbeteren
door materiaalgebruik en afval te reduceren en transport en verpakkingen te
optimaliseren.

Communities
Het iGemba Scholarship Fund is een
jaarlijks initiatief waarbij Barco (India)
per verbetersuggestie 3 euro doneert
voor het onderwijs van de kinderen van
medewerkers. In totaal wordt 6.000
euro per jaar gedoneerd. Dit is één
van de vele manieren waarop Barco de
welvaart wil verbeteren in de gemeenschappen waar het werkt.
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Ons duurzaamheidsbeheer
Governancestructuur voor duurzaamheid

Stakeholderbetrokkenheid

Pagina 59
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Governancestructuur specifiek
gerelateerd aan duurzaamheid
Executive sustainability steering committee
Barco integreert zijn governancestructuur voor duurzaamheid in de governancestructuur van de onderneming, door
de volgende comités in het leven te roepen of rollen in
bestaande comités in te passen:

Raad van Bestuur

• Leidt de algemene duurzaamheidsstrategie en -programma en creëert een kader voor de verschillende
initiatieven die de Barco-organisatie wereldwijd neemt.
De voorzitter van het comité is Filip Pintelon (Senior VP,
General Manager Healthcare en tijdelijke CTO).
• Het Sustainability program office (duurzaamheidsprogrammabureau) rapporteert rechtstreeks aan het executive
sustainability steering committee.

Sustainability ambassador meetings

Core Leadership
Team

Sustainability
program office

Executive
sustainability
steerco

• Een cross-functioneel comité met Barco’s voornaamste
stakeholders rond duurzaamheid. Het comité verzamelt
feedback en bespreekt ideeën en partnerships, enz. Dit
comité wordt voorgezeten door Filip Pintelon (Senior VP en
General Manager Healthcare) en geleid door Carl Vanden
Bussche (VP of Investor Relations). Het komt om de twee
maanden samen.
• De sustainability ambassador group (duurzaamheidsambassadeurs) communiceert rond het behalen van belangrijke
initiatieven met alle relevante stakeholders.

Sustainability program office and manager
Sustainability
ambassador
meeting

Alle details rond de governancestructuren bij Barco zijn te vinden in het onderdeel ‘Governance” van het Company Report.

• Bewaakt de vooruitgang van het programma, doelstellingen, enz.
• Werkt samen met work stream leaders (functionele leiders
rond logistiek, aankoop, facilities, sales and marketing, enz.)
in de verschillende domeinen van duurzaamheid (planet,
people, communities) om ervoor te zorgen dat maatregelen rond duurzame ontwikkeling op tijd worden uitgevoerd.

Ons duurzaamheidsbeheer

Stakeholderbetrokkenheid
Barco streeft ernaar om alle relevante stakeholders te betrekken bij zijn strategie, acties en beleid en moedigt hen aan
om bekommernissen of opmerkingen (economisch, sociaal
en milieu) te delen. Door het proces van interactie met onze
stakeholders te standaardiseren, kunnen we risico’s vermijden, nieuwe kansen voor het bedrijf identificeren en onze
financiële resultaten verbeteren.
• Bij Barco is elk departement verantwoordelijk voor het
identificeren en engageren van zijn eigen stakeholders
(i.e. diegenen waar zij impact op hebben of die er impact
op hebben). Alle corporate functies bij Barco voorzien alle
departementen met een kader over hoe ze met stakeholderbetrokkenheid moeten omgaan (i.e. identificeren en
classificeren van stakeholders, richtlijnen voor communicatie met stakeholders, enz.).
• Barco gaat actief in dialoog met stakeholders rond een
brede waaier onderwerpen en via verschillende kanalen,
om zo participatie en geïntegreerde besluitvorming te
promoten. We begrijpen dat de betrokkenheid van stakeholders een positief effect heeft op ons succes op lange
termijn en op onze capaciteit om te innoveren.
• De belangrijkste groepen stakeholders van Barco
o Klanten
o Medewerkers
o Leveranciers
o Sectorfederaties
o Beleidmakers
o Ngo’s
o Consumentenorganisaties
o Investeerders
o Academische instellingen

Barco jaarverslag 2017
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STAKEHOLDERGROEP

SPOC

Klanten

•
•
•
•
•

Sales
Corporate en strategische marketing
Customer service
Externe communicatie
Productbeheer

ThinkSales is een initiatief om Barco’s commerciële slagkracht te versterken en klantgerichtheid te
injecteren in onze business (bv. pilootprojecten rond de customer journey)
Medewerkers

• CHRO
• Interne communicatie

Leveranciers

• VP procurement
• Eco-office

Publieke organisaties (sectorfederaties, NGO’s, beleidsmakers)

• Global leadership team

(bv.: The Shift, Agoria, Etion,
VBO, Voka, VLAIO)

Investeerders

• VP Investor relations

Ons duurzaamheidsbeheer
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METHODE OM BETROKKENHEID TE STIMULEREN

SPECIFIEKE ORGANISATIES/TOOLS

• 2-jaarlijks algemeen klantentevredenheidsonderzoek;
wordt vervangen in 2018
• Dagelijkse contacten in het veld (sales, strat. mkt, customer
service, NPI, …)
• Samenwerking met consumentenorganisaties – bilateraal

•
•
•
•
•

• 2-jaarlijks onderzoek naar medewerkerstevredenheid
• Belangrijke teams betrekken in het ontwikkelen van
actieplannen
• YOU+ programma: B-involved / inspired
• Intranet, CE- blog, town hall meetings (straight-ups)
• Review van de performance evaluaties

• Medewerkers betrekken bij voortdurende verbetering (iGemba)
• Medewerkers betrekken bij ideeënvorming (Barco STREAM)
• Strategieroadshow

• Verwachtingen communiceren rond sociale, milieu- en ethische
onderwerpen via RBA (vroegere EICC)-gedragscode
• Auditsysteem om de prestaties van leveranciers te evalueren
• Opleiding voor kern- en belangrijke leveranciers

•
•
•
•
•

Vereisten rond productcompliance voor leveranciers
RBA-/EICC-gedragscode
Barco Substances List
Verzamelen van data via Greensoft
Bomcheck.net

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Europese commissie – CENELEC
Laser-illuminated projector association (LIPA)
Close the Gap/The Shift
Duurzaamheidsnetwerken: The Shift, We Mean Business, …
IMEC
Kulak, howest, VIVES, UGent, KU Leuven
Hangar K: co-creatie-ruimte met onderwijsinstellingen
Sectorfederaties: VBO, VOKA, Agoria, Etion via het senior
leadership team

•
•
•
•

Jaarverslag, persberichten, investeerdersportaal
Capital Market Days (voor investeerders)
Conference calls
Documenten rond aandelenresearch

Deelname aan (overheids-) werkgroepen van beleidsmakers
Meetings en rondetafels
Deelname aan sociale netwerken
Wetenschappelijke groepen en onderwijsinstellingen
Bilaterale contacten en vertegenwoordiging in raden

• Symmetrische manier van informatieverspreiding via
verschillende deliverables
• Bilateraal contact via roadshows, conferenties,
gemeenschappen voor investeerders
• Ondersteuning bij aandelenresearch door brokers

Score voor klanten-loyaliteit
Persberichten
Digitale interactie via sociale media, website, ...
ENT: UNIC, GL Events, VERPRG,
HC/ENP: key account mgmt.
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Externe initiatieven
(platformen en commitments)
We Mean Business
Een coalitie van organisaties die samenwerkt met duizenden
van ’s werelds meest invloedrijke bedrijven en investeerders
om de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen. Als lid engageert Barco zich ten volle om de initiatieven
en commitments die de coalitie naar voor schuift te halen.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Dit Vlaamse charter helpt bedrijven en verplicht hen om hun
verantwoordelijkheid op te nemen op milieu- en sociaal vlak.
Door het charter te tekenen, engageren we ons ertoe om een
actieplan te ontwikkelen dat is opgebouwd rond 10 thema’s:
• Corporate governance
• Engagement met de gemeenschap
• Communicatie en dialoog
• Een mensvriendelijk bedrijf zijn
• Risicobeheer
• Duurzame investeringen, aankoop en
productontwikkeling
• Het beheer van de voorraadketen
• Klimaatverandering en energie
• Kwaliteit van de directe omgeving van de onderneming
• Duurzame logistiek en mobiliteit

Ons duurzaamheidsbeheer
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The Shift

Carbon Disclosure Project (CDP)

Barco is lid van The Shift, het grootste Belgische referentienetwerk rond duurzaamheid.

Elk jaar meet en rapporteert Barco zijn ecologische voetafdruk aan het Carbon Disclosure Project (CDP). Op die
manier toetsen we onze duurzaamheidsinspanningen aan
die van de sectorgenoten die CDP voorstelt. We engageren
ons voor het feedbackprogramma dat CPD organiseert en
zetten actieplannen op om de risico’s in te perken en de
kansen te grijpen die CPD voorstelt.

In juni 2017 organiseerde The Shift een rondetafeldiscussie,
met de Belgische Koningin Mathilde als eregaste. Als pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s) van de VN zat ze rond de tafel met eerste minister
Alexander De Croo en tien Belgische bedrijfsleiders die groot
belang hechten aan duurzaamheid in hun onderneming.
Onze CEO Jan De Witte woonde met plezier de discussie
bij. Hij legde er uit hoe Barco de SDG’s helpt promoten over
de hele wereld.

Andere benchmarkgroepen en netwerken rond
duurzaamheid
Barco evalueert permanent extra platformen, benchmarks,
enz. om zijn prestaties rond duurzaamheid af te toetsen, te
beoordelen en te verbeteren. Zo nemen we deel aan de MSCI
ESG ratings en de Evovadis ING duurzaamheidsbenchmark.

De doelstellingen van de VN
en The Shift zijn uitstekende
kaders voor Barco om rond te
werken, onze inspanningen te
versterken en ons theoretische
en uitvoerende leiderspositie
op het vlak van duurzaamheid
te onderlijnen.
Jan De Witte
CEO
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Over dit duurzaamheidsrapport
Rapporteringsperiode, cyclus en
scope
We publiceerden ons eerste Duurzaamheidsrapport op
18 februari 2016 (‘Duurzaamheidsrapport 2015’) en zullen
jaarlijks blijven rapporteren. Het rapport biedt een duidelijk
overzicht van onze meest relevante plannen, verwezenlijkingen en objectieven op het vlak van duurzaamheid in 2017
(behalve indien anders aangegeven).

GRI-standaarden
Ons duurzaamheidsrapport werd uitgewerkt in overeenstemming met de Global Reporting Initiative (GRI)-richtlijnen (zie
de volledige GRI-tabel achteraan in dit rapport). In 2018 blijft
Barco op dezelfde manier werken.

GRI-tabel
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GRI-tabel
DISCLOSURE

PAGE

GRI 100

UNIVERSAL STANDARDS

GRI 102

General Disclosures 2016

102-1

Name of the organization

C/105

102-2

Activities, brands, products and services

A/14, A/16-33, A/41-43,
A/49

102-3

Location of headquarters

C/105

102-4

Location of operations

A/15

102-5

Ownership and legal form

C/105

102-6

Markets served

A/14-15, A/18-21,
A/26-27, A/30-31,
A/100, C/39

102-7

Scale of the organization

A/8-9, A/14-15, B/38

102-8

Information on employees and other workers

A//14, B/38

102-9

Supply chain

B/55

102-10

Significant changes to the organization's size, structure, ownership or supply chain

A/24, A/112-113,
C/28-31

102-12

External initiatives

B/35,/B/63-64

102-13

Membership of associations

B/63-64

102-14

Statement from senior decision-maker

A/7, B/3-4

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

A/87-89, B/5-6,
C/79-80

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

B/10, B/52
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DISCLOSURE

PAGE

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

B/42, B/53

102-18

Governance structure

A/56-66, A/69, B/59

102-19

Delegating authority

B/59

102-20

Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics

B/59

102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics

B/56

102-22

Composition of the highest governance body and its committees

A/56-66, A/69

102-23

Chair of the highest governance body

A/58

102-24

Nominating and selecting the highest governance body

A/68-69

102-25

Conflicts of interest

A/78

102-26

Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy

A/67, A/69, B/59

102-27

Collective knowledge of highest governance body

A/67, A/69

102-28

Evaluating the highest governance body’s performance

A/70

102-29

Identifying and managing economic, environmental, and social impacts

A/67, A/69, B/59

102-30

Effectiveness of risk management processes

A/80-89, C/79-80

102-31

Review of economic, environmental, and social topics

A/67

102-32

Highest governance body’s role in sustainability reporting

B/59

102-35

Remuneration policies

A/68-69, A/71-76

102-36

Process for determining remuneration

A/69, A/71, A/73

102-40

List of stakeholder groups

B/60-62

102-41

Collective bargaining agreements

B/19, B/54

102-42

Identifying and selecting stakeholders

B/60-62

102-43

Approach to stakeholder engagement

A/40, B/17-18, B/40,
B/47, B/56, B/60-62

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

C/25-26

102-47

List of material topics

B/7-8
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102-49

Changes in reporting

B/7-8

102-50

Reporting period

B/65

102-51

Date of most recent report

B/65

102-52

Reporting cycle

B/65

102-53

Contact point for questions regarding the report

C/105

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

B/65

102-55

GRI Content Index

B/65-69

GRI 103
103-3

Management Approach 2016
Evaluation of the management approach

GRI 200

ECONOMIC TOPICS

GRI 201

Economic Performance 2016

201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

GRI 300

ENVIRONMENTAL TOPICS

GRI 301

Materials 2016

301-2
GRI 302

Recycled input materials used

B/13-20

B/6

B/15

Energy 2016

302-1

Energy consumption within the organization

B/15, B/29-30

302-2

Energy consumption outside of the organization

B/31

302-3

Energy intensity

B/15

302-4

Reduction of energy consumption

B/30

302-5

Reductions in energy requirements of products and services

B/32-33

GRI 305
305-1

Emissions 2016
Direct (Scope 1) GHG emissions

B/14, B/21, B/27,
B/29-30

B/68

B/69
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305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

B/14, B/21, B/29-30

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

B/14, B/21, B/24 -25,
B/27, B/31

305-5

Reduction of GHG emissions

B/16, B/22-23, B/25-30

GRI 308
308-1

Supplier Environmental Assessment 2016
New suppliers that were screened using environmental criteria

GRI 400

SOCIAL TOPICS

GRI 403

Occupational Health & Safety 2016

403-2
GRI 404

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,
and absenteeism, and number of work-related fatalities

B/19, B/55

B/17

Training and Education 2016

404-1

Average hours of training per year per employee

B/17, B/41

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

B/41

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and career
development reviews

B/41

GRI 405
405-1
GRI 407
407-1
GRI 412
412-2
GRI 413
413-1
GRI 414
414-1

Diversity and equal opportunity 2016
Diversity of governance bodies and employees

A/68, B/17, B/44

Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
Operations and suppliers in which the right to freedom of association and
collective bargaining may be at risk

B/54

Human Rights Assessment 2016
Employee training on human rights policies or procedures

B/52

Local Communities 2016
Operations with local community engagement, impact assessments,
and development programs

B/48-51

Supplier Social Assessment 2016
New suppliers that were screened using social criteria

B/19, B/55

GRI-tabel
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