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Inleiding
Onze duurzaamheidsinspanningen uitbreiden

Barco’s duurzaamheidsprogramma is en blijft een continu
leer- en verbeteringsproces. De afgelopen jaren hebben we
de fundamenten gelegd om in de toekomst onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Duurzaamheid is bij Barco:

• sterk gelinkt aan de bouwstenen van onze cultuur
Op basis van de verjongingsoefening van onze waarden
werden vijf bouwstenen gedefinieerd om ons te helpen
ons DNA uit te dragen. De bouwsteen ‘We care, we
grow’ onderstreept dat we geven om onze planeet,
onze collega’s en onze gemeenschappen. ‘We look
for the better way’ helpt ons duurzamere manieren te
verkennen om onze activiteiten in de toekomst uit te
voeren. De bouwsteen ‘We think with the customer’
verwijst naar ons engagement om onze klanten te
helpen hun voetafdruk te verkleinen.

• diep verankerd in onze strategie
De strategie die we in 2017 lanceerden, omvat drie
pijlers: ‘innoveren met impact’, ‘focussen op performantie’
en ‘inzetten op resultaten’. Een vierde vector die deze
pijlers verbindt: ‘kiezen voor duurzame impact’. We zijn
er immers van overtuigd dat duurzaamheid vandaag een
must is.

• steeds meer geïntegreerd in Barco’s
risicobeheerproces
In de manier waarop wij onze business runnen, worden
onderwerpen als klimaatverandering en bedrijfsethiek
elk jaar belangrijker. Daarom integreren wij ze steeds
meer in ons risicobeheerproces (zie deel A - Company
Report).

• sterk ondersteund door het topmanagement
Het engagement van het topmanagement is cruciaal
voor het slagen van onze duurzaamheidsstrategie. De
voorbije jaren heeft ons topmanagement duurzaamheid
volledig ondersteund: het neemt actief deel aan meetings
en treedt op als leider bij bepaalde werkstromen.
Onze CEO Jan De Witte, onderstreept het belang van
duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie en leidt het
executive sustainability steering committee.

Duurzame business
is de juiste weg vooruit; en
is volgens ons ook goede
business.

Een onderneming doen groeien en uitbreiden, betekent
ook dat we de mensen en de gemeenschappen rondom
die onderneming helpen groeien, terwijl we onze planeet
beschermen. Daarom is duurzaamheid sterk verankerd in
Barco’s strategie om ‘wereldwijd briljante resultaten’ te
leveren.

Jan De Witte
Barco CEO
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Onze inspanningen opdrijven
In 2019 hebben we onze duurzaamheidsinspanningen verder
opgedreven en boekten we vooruitgang op verschillende
vlakken.
Organisatie
• We hebben de organisatie die verantwoordelijk is om
onze duurzaamheidsambities waar te maken verder
uitgebouwd. Het bedrijf neemt ownership over de
belangrijkste onderwerpen, met verantwoordelijkheid
bij de afdelingen/divisies.
• Het beheer van alle duurzaamheidsinitiatieven werd
geüpdatet met duidelijk omschreven werkstromen, die
worden beheerd door werkstroomleiders in het bedrijf.
Strategie, communicatie en objectieven
• We hebben de prestatie-indicatoren (KPI’s) die al worden
gebruikt bevestigd, en hebben onze reikwijdte verder
uitgebreid.
• Bovendien zijn er nieuwe, duidelijke doelstellingen
op middellange termijn (2023) voor de pijler Planeet
gedefinieerd en goedgekeurd door het Leadership Team
en het bedrijf. Deze doelstellingen zullen ons verder
leiden en de stakeholders tonen welke stappen ze
moeten nemen.
• Omdat de ondersteuning en de betrokkenheid van
elke Barco-medewerker cruciaal is voor een succesvolle
uitvoering van onze duurzaamheidsagenda hebben we
meer inspanningen geleverd om Barco-medewerkers
bij onze duurzaamheidsinspanningen te betrekken.
We hebben de hele Barco-gemeenschap verder
geïnformeerd over onze kortetermijndoelstellingen
(2020), en ook over hoe zij verandering kunnen
bewerkstelligen.

Prestaties
• In 2019 hebben we goede vooruitgang geboekt
in de realisatie van onze doelstellingen voor 2020.
Daarnaast identificeerden we de domeinen waar
we onze inspanningen moeten opdrijven en de
verantwoordelijkheden aanscherpen.
Verslaggeving
• We hebben van externe bureaus positieve feedback
gekregen over ons duurzaamheidsrapport. Meer ratingbureaus begonnen onze duurzaamheidsinspanningen
te volgen, en we kregen in de loop van het jaar doorgaans beter dan gemiddelde ratings, waaronder een
EcoVadis Gold-rating.
We zijn ervan overtuigd dat elke stap die we zetten ons
dichter zal brengen bij het duurzame bedrijf dat we voor
ogen hebben. Iedere onderneming die succesvol wil zijn en
blijven, moet het pad van duurzaamheid inslaan.
In 2020 willen we ons duurzaamheidsplatform verder vorm
geven en voortwerken aan:
• opleiding en training voor al onze collega’s over
duurzaamheid in het kader van ons Standards@Workprogramma.
• het wereldwijd uitbreiden van ons duurzaamheidsprogramma en het meer actief betrekken van de
verschillende regio’s.
• een geüpdatete materialiteitsbeoordeling.
• de uitbreiding van het duurzaamheidsbeleid van Barco
naar meer actief engagement van onze leveranciers
• het uitbreiden van het aantal producten met het
ECO-label van Barco
• doorgedreven rapportering
• het aanscherpen en structureren van onze KPI’s
in de domeinen ‘people’ en ‘communities’
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Onze ambitieverklaring rond
duurzaamheid
In lijn met onze ambitie om duurzaamheid stevig te verankeren in het DNA van onze organisatie, hebben we beslist
om onze duurzaamheidsinspanningen te versnellen op drie
niveaus: planeet, mensen en gemeenschappen.
1. We zullen onze ecologische voetafdruk en die van onze
klanten verkleinen.
2. We zullen investeren in duurzame inzetbaarheid
door onze mensen te stimuleren om te blijven leren
en zichzelf te ontwikkelen, door hen te engageren en
door te investeren in meer gezondheid en veiligheid.
We zullen een inclusieve werkplek creëren waar we
diversiteit als een troef beschouwen.
3. We zullen een actieve rol spelen in de
gemeenschappen waar we werken. Daarom houden
we ons aan de hoogste ethische zakelijke normen en
verwachten we dat onze leveranciers hetzelfde doen.
We zullen helpen ervoor te zorgen dat meer mensen
kunnen deelnemen aan en genieten van een bloeiende
samenleving, ongeacht hun achtergrond.
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
CEO
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Onze slimme oplossingen
helpen organisaties om ons
erfgoed levend te houden,
kunst en geschiedenis
naar een groter publiek te
brengen en bij te dragen
aan culturele ontwikkeling.

Onze duurzaamheidsstrategie
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Onze
duurzaamheidsstrategie
‘Kiezen voor duurzame impact’
Pagina B/9

Bijdrage tot de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
Pagina B/11

Materialiteitsbeoordeling
Pagina B/12

[ over de visual ]

KUNST TOT
LEVEN BRENGEN
L’Atelier des Lumières
Parijs, Frankrijk
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‘Kiezen voor
duurzame
impact’
Planeet

Onze duurzaamheidsstrategie is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie, ‘wereldwijd briljante
resultaten leveren’. Toen we die bedrijfsstrategie
uitwerkten, beslisten we om duurzame impact er deel
van te laten uitmaken, omdat we ervan overtuigd zijn
dat duurzame business goede business is.
Onze bedrijfsstrategie bestaat uit drie pijlers:
planeet, mensen en gemeenschappen. Voor elke
pijler definieerden we een algemene ambitieverklaring
en verschillende focusdomeinen. Die focusdomeinen
(11 in totaal) zijn de duurzaamheidsonderwerpen
die we belangrijk vinden voor onze business en
stakeholders. Ze werden in 2017 vastgelegd tijdens
een materialiteitsbeoordeling (pagina B/12).

Mensen

Gemeenschappen

Onze duurzaamheidsstrategie
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Planeet

FOCUSDOMEINEN

Mensen

We zullen onze ecologische
voetafdruk en die van onze
klanten verkleinen.

We zullen investeren in duurzame inzetbaarheid door onze
mensen te stimuleren om te
blijven leren en zichzelf te
ontwikkelen, door hen te
engageren en door te investeren in meer gezondheid
en veiligheid. We zullen een
inclusieve werkplek creëren
waar we de diversiteit van
onze mensen als een troef
beschouwen.

• Uitstoot van broeikasgassen
• Energie-efficiëntie van
producten en activiteiten
• Circulaire economie

• Leren en ontwikkeling
• Veiligheid van de medewerkers
• Gezondheid van / zorg voor de
medewerkers
• Diversiteit en inclusie

AMBITIE

PIJLER

Barco’s duurzaamheidspijlers, ambities en focusdomeinen

Gemeenschappen

We zullen een actieve rol spelen
in de gemeenschappen waar
we werken. Daarom houden we
ons aan de hoogste ethische
zakelijke normen en verwachten
we dat onze leveranciers hetzelfde doen. We helpen ervoor
te zorgen dat meer mensen
kunnen deelnemen aan en
genieten van een bloeiende
samenleving ongeacht hun
achtergrond.
• Engagement van leveranciers
rond duurzaamheid
• Gemeenschapsengagement
• Klantentevredenheid
• Bedrijfsethiek
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Hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN onze
ambities vormgeven
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de
Verenigde Naties vormen de basis van onze duurzaamheidsambities. De SDG’s zijn in 2015 door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties opgesteld en bestaan
uit 17 mondiale doelstellingen die tegen 2030 bereikt moeten
worden. Alle 193 landen in de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties hebben deze resolutie aangenomen.

FOCUSDOMEINEN

BIJDRAGE TOT SDG’s

Barco gebruikt de SDG’s als leidraad om zijn duurzaamheidsaanpak vorm te geven en bij te dragen aan de domeinen
die voor de samenleving het belangrijkst zijn en waar we de
grootste impact kunnen hebben met onze producten en
activiteiten. Tijdens een inventarisatie hebben we in kaart
gebracht hoe onze 11 focusdomeinen bijdragen tot de SDG’s.

FOCUSDOMEINEN

Voetafdruk van onze
activiteiten

Diversiteit en inclusie

Voetafdruk van onze
producten

Engagement van
leveranciers rond
duurzaamheid

Circulaire economie

Gemeenschapsengagement

Leren en
ontwikkeling

Veiligheid van de
medewerkers

Bedrijfsethiek

Gezondheid van /
zorg voor
de medewerkers

Klantentevredenheid

BIJDRAGE TOT SDG’s

Onze duurzaamheidsstrategie
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Materialiteitsbeoordeling
Er zijn veel verschillende sociale, milieu- en ethische
kwesties die een impact hebben op onze business,
hetzij rechtstreeks, hetzij via onze wereldwijde waardeen toeleveringsketens. Barco moet daarom permanent
uitdagingen aangaan, die continu evolueren en
veranderen.

Om de drie jaar voeren we een materialiteitsbeoordeling uit om erover te waken dat onze strategie op
de juiste uitdagingen focust. Bij die oefening passen
we ook onze rapportering aan, zodat die aansluit bij
de belangen en behoeften van onze stakeholders en
van de onderneming.

Materialiteitsbeoordeling
In 2017 voerden we de recentste materialiteitsbeoordeling uit.
We analyseerden een brede waaier interne en externe data,
zoals trendrapporten en andere documenten van sectorgenoten, 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 meer dan 50 topics.

2018: prioriteiten bepalen
In 2018 voerden we gesprekken met Barco’s wereldwijde
leiderschapsteam (ongeveer 100 mensen) om te bespreken
in hoeverre zij elk van de 11 focusdomeinen belangrijk vinden voor Barco. Tijdens die evaluaties brachten we ook het
maturiteitsniveau van de domeinen in kaart. Domeinen die
als heel belangrijk en weinig matuur werden beschouwd,
kregen het label ‘prioritair’. Op die domeinen ligt de focus
in 2019-2020.

Op basis van overleg met een beperkte groep Barco-medewerkers (duurzaamheidsambassadeurs) en een beoordeling
van de impact van elk punt op het succes van Barco (zoals
bepaald door het uitvoerende sustainability steering committee) en op onze stakeholders selecteerden we 11 topics.
Die 11 topics – die we onze ‘focusdomeinen’ noemen –
beschouwen we als ‘materieel’ of belangrijk voor Barco’s
duurzaamheidsstrategie.

2019: nieuwe inzichten uit ESG-ratings
Er komen een aantal externe ratings die de prestaties van
ons bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) meten. De bedoeling is om onze veerkracht te
beoordelen ten aanzien van financieel relevante ESG-risico’s
op lange termijn.
In 2019 werd Barco voor het eerst geëvalueerd door verschillende bureaus, waaronder ISS-oekom. Het ratingconcept van
ISS ESG legt een sectorspecifieke focus op de materialiteit
van extra-financiële informatie. Hun bevindingen gaven ons
extra inzicht in de belangrijkste topics van onze sector.

 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/75 en B/76 van dit rapport.
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Door kwalitatief
hoogstaand
afstandsonderwijs
aan te bieden in onze
virtuele klaslokalen,
helpen we onze klanten
om kwaliteitsonderwijs
aan te bieden met
een verminderde CO2voetafdruk.

Onze duurzaamheidsprestaties
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Onze
duurzaamheidsprestaties
Planeet
Pagina B/15

Mensen
Pagina B/38

Gemeenschappen
Pagina B/52

[ over de visual ]

IESE VINDT EXECUTIVE
LEARNING OPNIEUW UIT
IESE Business School
Barcelona, Spanje
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Planeet
Onze ambitie
We zullen onze ecologische voetafdruk en die van
onze klanten verkleinen.

Onze targets voor 2020

A

-20%
De CO2-voetafdruk van onze
eigen activiteiten met 20%
reduceren (basisjaar 2015)

-25%
De energievoetafdruk
van onze producten met 25%
terugdringen (basisjaar 2015)

25%
Ervoor zorgen dat minstens
25% van onze nieuwe
producten* het ECO-label**
van Barco heeft
+ 100% van de nieuwe Barcoproducten heeft een ecoscore
+ geen enkel product heeft een

STATUS

D-score

-16%
2018

-14%
2018

* Producten = hardwareproducten ** ECO-label = producten met ecoscore A of hoger

23%
2019

80%

ecoscored

Onze duurzaamheidsprestaties
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Nieuwe targets voor 2023
Nu 2020 begonnen is, zullen we de dynamiek die we de
afgelopen jaren hebben opgebouwd, voortzetten door
nieuwe en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vast
te leggen. In de laatste maanden van 2019 hebben we een
interne evaluatie uitgevoerd om input van de business te vragen over hoe we onze voetafdruk zowel in onze oplossingen

PRIMAIRE
TARGETS

De CO2-voetafdruk van
onze eigen activiteiten met 35%
reduceren (basisjaar 2015)

ONDERSTEUNENDE
TARGETS

-35%

• Het energieverbruik van onze
eigen activiteiten met 15%
reduceren (basisjaar 2015)
• Geen afval naar stortplaatsen
• 80% recyclagegraad in onze
eigen activiteiten

*** Opbrengsten uit hardwareproducten

als in onze activiteiten kunnen verlagen. Om ervoor te zorgen
dat onze doelstellingen op alle niveaus van de organisatie
worden ondersteund, werd deze input kritisch bekeken en
gevalideerd door het executive sustainability steering committee vooraleer het Core Leadership Team van Barco zijn
definitieve goedkeuring gaf.

-25%
De energievoetafdruk van
onze producten met 25%
reduceren (basisjaar 2015)

70%
Ervoor zorgen dat minstens
70% van onze opbrengsten***
komt uit producten met het
ECO-label van Barco**

• 75% van de nieuwe
producten* heeft een
ECO-label van Barco**
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Planeet: (kritieke) prestatie-indicatoren

VOETAFDRUK VAN ONZE PRODUCTEN

VOETAFDRUK VAN ONZE EIGEN ACTIVITEITEN

INDICATOR

EENHEID

TARGET
2023

TARGET
2020
64,4

2019

2018

2017

2016

2015

TBD
2020

67,9

70,6

73,1

80,5

TBD
2020

41,1

41,7

39,9

44,2

Broeikasgas (BKG) emissies (1)
van onze eigen activiteiten

t CO2 e/mio €
omzet

52,3

Energieverbruik

MWH/mio €
omzet

37,6

% elektriciteit van
hernieuwbare bronnen

%

TBD
2020

57,3

57,0

59,8

NA

Hernieuwbare elektriciteitsproductie

MWH/mio €
omzet

TBD
2020

0,36

0,33

0,34

0

Totale hoeveelheid vast afval

Ton/mio € omzet

TBD
2020

1,54

1,57

1,38

1,49

% gevaarlijk afval van totale
hoeveelheid vast afval (2)

%

TBD
2020

0,60

0,69

0,10

NA

Recyclagegraad & compostering
van vast afval (3)

%

80

TBD
2020

70

72

77

NA

% producten met ecoscore van
totaal aantal nieuwe producten

%

100

100

80

NA

NA

NA

NA

% producten met ecoscore met
ECO-label van Barco

%

75

25

23

NA

NA

NA

NA

Energie-efficiëntie-index van
verkochte producten(4)

#

0,75

0,75

TBD
2020

0,86

0,95

1,04

1,00

BKG-emissies (1) van verkochte
producten (d.i. eindgebruikersemissies) (5)

t CO2 e/mio €
omzet

TBD
2020

480,9

590,1

704,7

698,6

(1) Berekening van broeikasgasemissies wordt uitgelegd op B/18
(2) In vergelijking met eerdere rapporten is de KPI gewijzigd van ‘% gevaarlijk
afval van totale hoeveelheid afval’ in ‘% gevaarlijk afval van totale hoeveelheid vast afval’.
(3) In vergelijking met eerdere rapporten is de KPI gewijzigd van ‘recyclagegraad’ in ‘recyclagegraad & compostering van vast afval’.
(4) De energie-efficiëntie-index van onze producten wordt berekend op basis
van het energieverbruik/leveringsvermogen van onze twee belangrijkste
productgroepen in termen van energieverbruik: projectoren (73% van het
totale energieverbruik van producten in 2018) en grote videowalls (14% van
het totale energieverbruik van producten in 2018). De energieprestatie
van deze productgroepen wordt berekend en geformuleerd als watt/

geleverde output (voor projectoren is de geleverde output = lumen; voor
grote videowalls is de geleverde output = cd/m²). Voor 2015 werd de watt/
geleverde output voor beide productgroepen opgeschaald naar 1 (om
vergelijking van beide productgroepen mogelijk te maken) en vervolgens
gewogen op basis van de omzet van de respectieve productgroepen. De
energie-efficiëntie-index van de voorgaande jaren (2015-2017) wijkt af van
eerder gerapporteerde cijfers. Dat is het gevolg van preciezere gegevens
over het energieverbruik van deze producten.
(5) De broeikasgasemissies van de eindgebruikers van de voorgaande jaren
(2015-2017) wijken af van eerder gerapporteerde cijfers. Dat is het gevolg
van preciezere gegevens over het energieverbruik van deze producten.
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Andere indicatoren
INDICATOR

EENHEID

2019

2018

2017

2016

2015

BKG-emissies (1) scope 1

t CO2 e/mio €
omzet

TBD
2020

5,0

4,6

4,7

5,1

BKG-emissies (1) scope 2

t CO2 e/mio €
omzet

TBD
2020

4,5

5,0

5,0

5,4

BKG-emissies (1) scope 3
incl. eindgebruikersemissies (5)

t CO2 e/mio €
omzet

TBD
2020

539,3

651,1

768,0

768,5

totale BKG-emissies (1) (5)

t CO2 e/mio €
omzet

TBD
2020

548,8

660,7

777,7

779,1

DE CO2-VOETAFDRUK METEN
VAN ONZE EIGEN ACTIVITEITEN
Methodologie

Scope

• Bilan Carbone®-methodologie
• In lijn met de ISO 14064-norm
• Emissiebronnen: gebaseerd op wetenschappelijke
bronnen, ADEME, GHG Protocol, IEA, leveranciers
specifiek voor elektriciteit
• Technische: alle BKG’s zoals koolstofdioxide (CO2),
methaan (CH4), stikstofoxide (N2O) en koelvloeistoffen (HFK’s, PFK’s, CFK’s) worden omgezet naar
een CO2-equivalent in lijn met de global warming
potential-waarden voor een periode van 100
jaar van de Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC)
• Grenzen: operationele (vs. equity) benadering,
omdat dit beter de grenzen 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 (3.563
FTE’s) in 2018

Rapporteringsperiode

Boekjaar 2018

Basis

• Voor de vergelijking van doelstellingen en
prestaties selecteert Barco boekjaar 2015 als basisjaar.

Rapportering

• Annual reporting to the Carbon Disclosure Project
(CDP)

DE CO2-VOETAFDRUK METEN
VAN EINDGEBRUIKERSEMISSIES GERELATEERD
AAN GEBRUIK VAN PRODUCTEN
Methodologie

• GHG Protocol-methodologie
Formule: ∑ (totale levensduur verwacht
gebruik van product x aantallen verkocht in
rapporteringsperiode
x elektriciteit verbruikt per gebruik (kWh) ×
emissiefactor voor elektriciteit (kg CO2 e/kWh))

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 gedekt (in
termen van verkoopvolume) in 2018

Rapporteringsperiode

• Boekjaar 2018
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Onze roadmap naar duurzame impact:
belangrijkste initiatieven en
actieplannen
1. Voetafdruk van onze eigen activiteiten
1.1 Energieverbruik van onze eigen activiteiten
Barco’s energieverbruik (inclusief brandstofverbruik voor
bedrijfswagens) bedroeg 41 MWh/mio € omzet in 2018. Dat
is een daling van 7% ten opzichte van ons basisjaar (2015).
In 2018 konden we het brandstofverbruik van onze bedrijfswagens verminderen. Ook het elektriciteitsverbruik in onze
vestigingen in België en India is gedaald. Een van de investeringen met het grootste effect op het energieverbruik in
India was de overstap van tl- naar ledverlichting.
We zijn ervan overtuigd dat we het verbruik nog verder
kunnen verminderen met de juiste investeringen en door
de medewerkers te sensibiliseren voor een verstandig
energiegebruik. We hebben ons tot doel gesteld om het
energieverbruik van onze activiteiten tegen 2023 met 15% te
verminderen ten opzichte van het basisjaar 2015.
Om de mogelijkheden voor een verdere vermindering van
het energieverbruik te identificeren, werd in 2019 een energieaudit uitgevoerd in onze Belgische vestigingen. Op basis
van de resultaten van de audit zullen in 2020 in deze vestigingen een aantal maatregelen worden genomen.

Energieverbruik van eigen activiteiten
(MWH/mio € omzet)

40

30

20

10

2015
44,2

2016
39,9

2017
41,7

2018
41,1

Hernieuwbare vs. niet-hernieuwbare elektriciteitsbronnen (2018)
57% hernieuwbaar
43% niet-hernieuwbaar
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TARGET

-20%

1.2 Broeikasgasemissies door onze eigen
activiteiten
Logistiek, mobiliteit en infrastructuur: dat zijn de drie voornaamste bronnen van CO2-uitstoot bij Barco. Op deze pagina
delen we een aantal cijfers rond deze bronnen. Op de volgende pagina’s zoomen we in op de cijfers per bron en op
de acties die we ondernemen per bron.
De broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten daalden
met 16% tussen 2015 en 2018. Dat bewijst dat we goed op
weg zijn om onze target te halen: -20% uitstoot tegen 2020
(basisjaar 2015).

80

INFR
70

60

INFR

INFR

MOB
MOB

50

MOB

INFR

MOB

40

30

-16%

LOG

LOG

LOG

LOG

2015
80,5

2016
73,1

2017
70,6

2018
67,9

20

10

De broeikasgasemissies van onze
eigen activiteiten daalden met 16%
tussen 2015 en 2018.

2020
64,4
TARGET

CO2-voetafdruk van onze eigen activiteiten
2015 – 2018, incl. target voor 2020
(Alle cijfers in t CO2e / mio € omzet)
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1.2.1 Broeikasgasemissies door logistiek
Logistiek, d.i. het transport van inkomende goederen en
van uitgaande eindproducten, is de belangrijkste bron van
CO2-emissies door Barco’s activiteiten. Logistiek was verantwoordelijk voor 61% van Barco’s eigen CO2-emissies in 2018.
Ondanks de grote impact (88%) van luchttransport op de
CO2-emissies vervoert Barco nog steeds 56% van de totale
tkms (ton(1) * afstand vervoer) met het vliegtuig. 41% van Barco’s totale tkms wordt getransporteerd over volle zee, goed
voor minder dan 1% van de CO2-voetafdruk van logistiek. De
voorbije jaren hebben we hard gewerkt om onze transportmethodes aan te passen: we schakelen steeds meer over van
luchtvervoer naar vervoer over volle zee (zie volgende pagina).

CO2-voetafdruk van logistiek 2015 - 2018, incl. target voor
2020.
Alle cijfers in t CO2e / mio € omzet

TARGET - 17%

50

40

Broeikasgasemissies gerelateerd aan logistiek daalden met
20% tussen 2015 en 2018.
30

LOG

LOG

LOG

2016
45,3

2017
43,0

2018
41,6

LOG
20

Een grondig plan om ons transport
wereldwijd te optimaliseren, hielp ons
de voorbije jaren om onze logistieke
emissies te verlagen.

10

2015
52,2

2020
43,3
TARGET

Opsplitsing van logistieke emissies per bron (2018)
In 2018 voerden we de volgende initiatieven versneld in:
• Luchttransport zoveel mogelijk vervangen door
zeetransport. Onze inspanningen waren vooral gericht
op het transport van medische displays tussen België en
de VS.

88% Lucht (langeafstand)
8% Lucht (middellang)
3% Lucht (kort)
1% Zee
<0.5% Weg
0% Spoor

(1)

Metric tons

Onze duurzaamheidsprestaties

• Verpakkingen herontwerpen voor logistiek: Als we
nieuwe producten ontwerpen, proberen we onze
verpakkingen kleiner en lichter te maken om minder
volume en/of gewicht te moeten vervoeren. Verpakking/
logistiek is een van de vier domeinen van ons ecodesignprogramma (zie pagina B/32)
• Modulair productontwerp: Omdat steeds meer nieuwe
Barco-producten op een bestaand platform worden
gebouwd, moeten enkel de allerlaatste aanpassingen
lokaal gebeuren. Dat betekent dat we grotere volumes
vroeger kunnen transporteren over zee.
• Elke aanbesteding voor transport of warehousing
omvat bepalingen rond duurzaamheid:
We verwachten dat logistieke leveranciers ons inlichten
over hun duurzaamheidsplannen en -initiatieven. We
houden deze informatie bij in een beslissingsmatrix, waar
we rekening mee houden bij het selecteren van leveranciers. Daarnaast bevatten onze contracten duurzaamheidsclausules. Op die manier stimuleren we onze
leveranciers om hun CO2-uitstoot te verminderen.
Elke Barco-divisie lanceerde in 2018 ook een reeks duurzaamheidsinitiatieven die in 2019 de eerste resultaten opleverden.
In 2020 zullen we nog meer vruchten plukken van die
inspanningen.
• Healthcare-divisie: Door medische displays voor de
Chinese markt in de nieuwe Chinese productie-eenheid
te produceren (in de plaats van in Italië) zal de CO2uitstoot dalen.
• Entertainment-divisie: De projectormotoren van
Amerikaanse klanten worden nu lokaal hersteld in de
Atlanta-vestiging in plaats van in België. Op die manier
moeten we minder projectormotoren via de lucht
vervoeren.
• Enterprise-divisie: Dankzij een nieuw douane-entrepot in
Taiwan kunnen we onze recentste lcd-schermen opslaan
tot er genoeg vraag is om een volle zeecontainer te
vullen. Tegelijkertijd zijn de displays op die manier dichter
bij onze klanten in de APAC-regio.

Barco jaarverslag 2019

B/22

Barco Healthcare schakelt
over op zeetransport
In 2018 heeft onze divisie Healthcare aanzienlijke
inspanningen geleverd om over te schakelen van
lucht- naar zeetransport. “Eind 2018 had ongeveer
70% van de medische displays die van ons hoofdkantoor in België naar de VS werden verscheept, de
reis over zee gemaakt”, zegt Demand & Inventory
Manager Lieve Hamers. “Dat was alleen mogelijk
door betere forecasting, geoptimaliseerde containerladingen, een zorgvuldige selectie van
expediteurs en het volgen van de zending.”

B/23

Barco jaarverslag 2019

1.2.2 Broeikasgasemissies door mobiliteit
De op een na grootste bron van broeikasgasemissies van
onze eigen activiteiten is gerelateerd aan mobiliteit. Het
omvat zakenreizen, het gebruik van bedrijfswagens en
woon-werkverkeer. Het aandeel van mobiliteit in Barco’s
eigen CO2-uitstoot in 2018 bedroeg 26% - voornamelijk
veroorzaakt door zakenreizen.
Na twee jaar van stagnatie is het ons eindelijk gelukt om in
2018 de emissies door mobiliteit te verminderen. Door het
aantal zakenreizen terug te schroeven en virtuele samenwerking en training te stimuleren, hebben we een daling van
7% in de emissies door mobiliteit bereikt ten opzichte van
ons basisjaar 2015.

We beseffen dat het een uitdaging is om de doelstelling
van -12% in 2020 te halen. Daarom willen we
• Ons beleid rond bedrijfswagens aanpassen: door stap
voor stap de samenstelling van onze vloot te veranderen
(minder benzine- en dieselwagens) willen we het
brandstofverbruik door bedrijfswagens verminderen.
Daarnaast blijven we ook carpoolen en fietsen naar het
werk promoten.

CO2-voetafdruk van mobiliteit 2015 - 2018, incl. target voor
2020.
Alle cijfers in t CO2e / mio € omzet

TARGET - 12%

20

10

MOB

MOB

MOB

MOB

2015
19,1

2016
18,9

2017
19,3

2018
17,7

Opsplitsing van mobiliteitsuitstoot per bron (2018)

67% Zakenreizen
18% Woon- werkverkeer
16% Bedrijfswagens

• Ons beleid rond zakenreizen veranderen: we vervangen
hele korte vluchten (< 500 km) zoveel mogelijk door
treinreizen en blijven ook virtuele samenwerking en
training promoten.

2020
16,8
TARGET
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CO2-uitstoot verminderen met weConnect Virtual Classroom-technologie
Afstandsonderwijs wint snel aan populariteit en het is niet
moeilijk te zien waarom. Dankzij nieuwe technologische
ontwikkelingen zijn veel van de oude nadelen – zoals een
gebrek aan betrokkenheid – opgelost. Met weConnect
loopt Barco voorop in deze belangrijke sprong in de
onderwijstechnologie.
“Voor veel bedrijven is afstandsonderwijs in de eerste plaats
een geweldige manier om de reiskosten te beperken”, zegt
Segment Marketing Director Ellen Van de Woestijne.
“Tegelijkertijd zorgt het ook voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.”

Barco organiseerde in 2019 in zijn volledig virtuele
en hybride virtuele leslokalen verschillende interne
opleidingen voor Barco-medewerkers. In 2019 namen
193 medewerkers deel aan deze opleidingen op afstand.
Dat was goed voor een vermindering van de CO2uitstoot met ongeveer 168 t CO 2e – het emissieequivalent van 36 personenwagens die gedurende één
jaar rijden.
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1.2.3 Broeikasgasemissies door infrastructuur
De derde bron van broeikasgasemissies van onze eigen
activiteiten is de infrastructuur. Hieronder vallen de emissies
door het gebruik van elektriciteit, fossiele brandstoffen (excl.
bedrijfswagens), door afvalverwerking en door lekkage van
koelgassen uit koelapparatuur. Het aandeel van de infrastructuur in Barco’s eigen CO2-uitstoot bedroeg 13% in 2018, wat
voornamelijk te wijten was aan het elektriciteitsgebruik.

CO2-voetafdruk van infrastructuur 2015 - 2018
incl. target voor 2020
Alle cijfers in t CO2e / mio € omzet

TARGET - 53%

In 2018 focusten we op de volgende maatregelen:
• Centraliseren van de productieactiviteiten: In België
hebben we onze productieactiviteiten verhuisd van de
oude site in Kuurne naar de state-of-the-art, energieefficiënte fabriek in Kortrijk.
• Verbeteren van de energie-efficiëntie in onze vestiging
in India
• Overschakelen naar groene elektriciteit in onze
vestiging in Duitsland
Om onze infrastructuuremissies verder te drukken
zullen we:
• Ons energieverbruik verder verminderen door nieuwe
investeringen te doen en ons gedrag aan te passen.
• Ons programma voor de aankoop van hernieuwbare
stroom uitbreiden.
• Investeren in hernieuwbare elektriciteitsproductie in
onze vestigingen.

5

INFR

INFR

INFR

INFR

2015
9,2

2016
8,9

2017
8,3

2018
8,5

2020
4,3
TARGET

Opsplitsing van infrastructuuremissies per bron (2018)

57% Elektriciteit
30% Fossiele brandstoffen
13% Andere bronnen
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1.3 Circulariteit in onze eigen activiteiten
1.3.1 Circulariteit in onze activiteiten
In de eerste plaats willen we het afval uit onze activiteiten
tot een minimum beperken, met name niet-gesorteerd afval.
Eind 2018 bedroeg de totale hoeveelheid vast afval 1,5 ton/
mio € omzet, met een recyclagegraad van 70%. We beseffen
dat we nog steeds ruimte hebben om onze recyclageinspanningen te verbeteren.
Daarom hebben we twee belangrijke targets geformuleerd.
Tegen 2023 willen we:
• 80% van het bedrijfsafval recycleren
• geen bedrijfsafval naar stortplaatsen brengen.

Noida neemt de LE(i)D(ing) in
het verminderen van de CO2voetafdruk
De voorbije drie jaar is de vestiging van Barco in Noida
(India) erin geslaagd om zijn CO2-voetafdruk met 13,5%
te doen dalen door:
• 1.450 ledlampen te installeren, die 11.760 m2 of
ongeveer 70% van de totale oppervlakte van de
vestiging verlichten. Door de hogere lichtintensiteit
van de leds zijn er minder armaturen nodig.
• te investeren in efficiëntere elektrische installaties,
waaronder HVAC-koelsystemen, pompen,
airconditioners en condensatorpanelen, wat leidt
tot een hogere energie-efficiëntie en minder
energieverlies.
• de medewerkers te sensibiliseren voor een
verstandig energiegebruik door middel van
continue communicatie en gerichte campagnes.
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iGemba: medewerkergedreven verbeterideeën om
de voetafdruk van onze activiteiten te verkleinen
In 2019 was het de 8e verjaardag van
het iGemba-programma, waarin Barco
operatoren continu aanmoedigt om
zelf verbetervoorstellen aan te dragen.
"Deze Employee-Driven Improvements
of EDI's verbeteren de veiligheid en efficiëntie en spelen een belangrijke rol in
het verkleinen van onze ecologische
voetafdruk", legt Continuous Improvement Coach Marc Cattoir uit. Dit jaar
werd iGemba ook voor het eerst geïntroduceerd in onze productievestiging
in Taiwan.

Hoe iGemba werkt
Marc: “Operatoren vullen een EDI-kaart
in waarop ze hun uitdaging en voorgestelde oplossing beschrijven. Elk
kwartaal worden de drie beste ideeën
op de productievloer getoond. Zo
creëren we een cultuur van continue
verbetering en inspireren we elkaar om
nieuwe ideeën te delen.”

Nieuwe Barco-medewerkers worden
tijdens de introductietraining ondergedompeld in de filosofie van iGemba.
Om de twee weken worden de medewerkers tijdens teamvergaderingen
aangemoedigd om hun ideeën of voorstellen te delen met hun collega's en
managers.

Een paar voorbeelden:
“We vroegen onze materiaalleverancier
om de verpakking van hun laspistolen te
veranderen zodat er acht stuks in plaats
van vier in een doos passen. Daardoor
hebben we een aanzienlijke hoeveelheid verpakkingsmateriaal bespaard."
Sandeep Kumar, Noida
“De doos die we gebruiken om drie
filters te verpakken, is veel te groot. Dus
hebben we ze vervangen door een
'pizzadoos' en bubbeltjesplastic. Het
resultaat? Een volumevermindering van
78% en een aanzienlijke besparing op
verpakkingsmateriaal.”
Karolien Hooghe, Kortrijk
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2. Voetafdruk van onze producten
2.1 Energieprestaties van onze producten
De energie die onze producten verbruiken bij onze klanten
heeft een grote impact op het milieu. Het verbeteren van de
energieprestaties van onze producten is dan ook een van
onze belangrijkste prioriteiten.
Tegelijkertijd verschuiven de markttrends en de voorkeuren van
de klant naar steeds hogere prestaties (helderheid, resolutie,
enz.), wat een hoger energieverbruik vereist. Daarom meet
Barco het energieverbruik in verhouding met de helderheid,
resolutie, lichtsterkte, enz. (watt/geleverd vermogen).*
Tussen 2015 (basisjaar) en 2018 is de gemiddelde energieefficiëntie-index met 14% gedaald. De belangrijkste reden
voor die verbetering is de toegenomen verkoop van laserprojectoren, die veel minder energie verbruiken (-50 tot
-150%) dan traditionele lampgebaseerde systemen. Deze
trend heeft zich in 2019 voortgezet en zal zich wellicht ook
in 2020 voortzetten, waardoor onze doelstelling van -25%
in 2020 haalbaar is.

TARGET

-25%
1

0,75

0,50

0,25

2015
1

2016
1,04

2017
0,95

2018
0,86

2020
0,75
TARGET

Energie-efficiëntie-index van verkochte producten

-14%
De gemiddelde energievoetafdruk
van onze producten is tussen 2015
en 2018 met 14% gedaald.

* De energie-effi ciëntie-index van onze producten wordt berekend op basis
van het energieverbruik/leveringsvermogen van onze twee belangrijkste
productgroepen in termen van energieverbruik: projectoren (73% van het
totale energieverbruik van producten in 2018) en grote videowalls (14% van
het totale energieverbruik van producten in 2018). De energieprestatie van
deze productgroepen wordt berekend en geformuleerd als watt/geleverde
output (voor projectoren is de geleverde output = lumen; voor grote videowalls is de geleverde output = cd/m²). Voor 2015 werd de watt/geleverde
output voor beide productgroepen opgeschaald naar 1 (om het makkelijker
te maken om beide groepen te vergelijken) en vervolgens gewogen op basis
van de omzet van de respectieve productgroepen.
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2.2 Broeikasgasemissies van onze eigen
producten (eindgebruikersemissies)
Eindgebruikersemissies
De emissies van eindgebruikers zijn de emissies door het
energieverbruik bij de klanten van de producten die Barco
verkoopt. In 2018 bedroegen de totale eindgebruikersemissies 480,9 t CO2e/mio € omzet. Dat is 88% van onze
totale CO2-voetafdruk. Het grootste deel van de eindgebruikersemissies wordt gegenereerd door onze projectoren
(Entertainment-divisie). De eindgebruikersemissies daalden
met 31% tussen 2015 en 2018 als rechtstreeks gevolg van
onze inspanningen om de energieprestaties van onze producten te verbeteren.

Alle cijfers in t CO2e / mio € omzet

700
600
500
400
300
200
100

2015
698,6

2016
704,7

2017
590,1

2018
480,9

Opsplitsing emissies: eigen activiteiten en
eindgebruikers (2018)

88% Eindgebruikersemissies
12% Emissies van eigen activiteiten

Opsplitsing eindgebruikersemissies per divisie (2018)
75% Entertainment
20% Enterprise
5% Healthcare
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2.3 Ecodesign

A
Het verbeteren van de energieprestaties van onze producten
is slechts één manier om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarnaast willen we onze producten ook op andere
aspecten verbeteren: materialen gebruiken met een lage
milieu-impact, kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingen
en de manier waarop onze producten kunnen worden onderhouden, hersteld, geüpgraded en gerecycleerd verbeteren.
We streven naar milieuvriendelijkheid in de productontwikkeling via ons ecodesignprogramma.

23%

TARGET

25%

Ervoor zorgen dat minstens 25% van onze
nieuwe producten* het ECO-label** van Barco
heeft
+ We willen dat elk nieuw Barco-product een
ecoscore heeft.
+ De score van alle nieuwe Barco-producten moet
hoger zijn dan D.

23% van de nieuwe producten in
2019 kreeg het ECO-label van Barco.

* Producten = hardwareproducten
** ECO-label = producten met ecoscore A of hoger
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2.3.1 De ecodesign inspanningen bij Barco

2015 - 2018
• Invoeren van de Barco
Substances List
• Ervoor zorgen dat 100% van
Barco’s producten voldoen aan
REACH en RoHS 6-normen
• Minder halogenen en PVC
gebruiken
• Starten met het ecoscoringinitiatief (3 pilootprojecten)

2019
• Oplossingen voor energiebeheer
invoeren in alle producttypes
• Proactief compliance met RoHS
10-normen opleggen in onze
toeleveringsketen
• Actief uitfaseren van ftalaten,
beryllium, arsenicum en
antimonium
• Onze ecoscoring-methodologie
laten valideren door een derde
partij
• Ecoscoring volledig uitrollen in
heel Barco

2020 (toekomst)
• Onderzoeken in hoeverre we
materiaal met gerecycleerde
inhoud kunnen gebruiken.
• Verkennen van tools voor
de levenscyclusanalyse van
producten om de milieu-impact
van materialen te beoordelen

Voortdurende inspanningen
• Proactief updaten van onze Barco Substances List met
stoffen die moeten worden gedeclareerd, uitgefaseerd
of verboden, vooruitlopend op de regelgeving.
Dit omvat zowel stoffen die gebruikt worden in onze
producten als in verpakking. Een team van interne
experts controleert de lijst en bevraagt en corrigeert
leveranciers indien nodig. De Substances List is te vinden
op onze website.

• Proactief zoeken naar mogelijkheden op het gebied van
ecodesign, zoals materialen met een lage milieu-impact,
verbetering van de energie-efficiëntie, verbetering van
de modulariteit, enz.
• Opleiden van interne en externe stakeholders (R&D,
NPI-projectmanagers, productmanagers, leveranciers) in
ecodesign en de ecoscoring-tool.

2.3.2 Ecoscoring: de evaluatietool voor de
milieuvriendelijkheid van onze nieuwe producten
In 2017 hebben we ons ecodesignprogramma voortgezet
en verfijnd door een objectieve scoringsmethodologie te
ontwikkelen om de milieuprestaties van nieuwe producten te
bepalen. Het jaar daarop hebben we ons eerste proefproject
gelanceerd. In 2019 hebben we de ecoscoring-methodologie
verder uitgewerkt zodat die geschikt is om de milieuprestaties
van belangrijke uitbestede producten, modules en onderdelen te beoordelen.

Daarnaast hebben we de waarde van onze tool voor externe
stakeholders verbeterd door een externe audit te laten uitvoeren in het kader van de ISO 14021:2006-norm (beperkte
zekerheid). Op die manier willen we ervoor zorgen dat onze
ecoscoring-methodologie volledig, betrouwbaar en objectief
is en gebaseerd op relevante productaspecten.

Onze duurzaamheidsprestaties
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Ecoscoring werd een integraal onderdeel van ons NPI-proces (new product introduction). Bij de start van elk nieuw
project definiëren multidisciplinaire teams nu de ecoscore-productspecificaties. Daarna worden de specificaties in
vooraf gedefinieerde stadia beoordeeld.
In 2019 kreeg 80% van de nieuwe producten een ecoscore.
23% van deze producten kreeg een A-ecoscore of hoger en
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kreeg ook het ECO-label van Barco. Geen enkel product met
een ecoscore kreeg de laagste score (D-score).
In 2020 willen we de tool volledig invoeren in onze R&D-afdeling, 100% van de nieuwe producten een ecoscore geven
en het ECO-label van Barco aan minstens 25% van de nieuwe
producten toekennen.

Hoe de ecoscore werkt
De ecoscore is onderverdeeld in vier milieudomeinen:
• energie
• materiaalgebruik
• verpakking/logistiek
• optimalisatie van de eindelevensduur-fase.
Voor elk domein wordt een score berekend die het product
op verschillende relevante topics beoordeelt. De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van objectieve criteria
en houden rekening met toekomstige wetgeving, normen
in de sector, verwachtingen van klanten en vrijwillige ecolabels. De domeinscore varieert van D (laagste score) tot A
(hoogste score).

Op basis van de vier domeinscores krijgt het product een
eindscore die varieert van D tot A++. Het ECO-label van
Barco wordt toegekend aan producten met een ecoscore
A++, A+ of A. Die producten hebben:
• een A-subscore op energie, en op minstens één ander
domein
• geen domeinen met een D-subscore
• in het geval dat één domein een C-subscore heeft,
moeten de drie andere domeinen een A-score hebben

ENERGIE

MATERIAALGEBRUIK

VERPAKKING
EN LOGISTIEK

OPTIMALISATIE
VAN DE EINDELEVENSDUUR-FASE

• Energietoevoer

• Halogenen

• Recycleerbaarheid

• Herstelbaarheid

• Energie-efficiëntie

• Productgewicht

• Gerecycleerd materiaal

• Instructies

• Standby-mode

• Gerecycleerd materiaal

• Geoptimaliseerde

• Energiebeheer

• Verzameling
van volledige
materiaalverklaringen

verpakking
• Geoptimaliseerde
logistiek en opslag
• Accessoires

voor services
• Service instructions
• Ontwerp om
te ontmantelen
• Moduleerbaarheid
• Recycleerbaarheid

Lees meer over onze ecoscoring-methodologie op onze website

BARCO
ECO LABEL
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Coronis Fusion 6MP effent het pad voor
Healthcare-displays met een lage milieu-impact
Barco’s nieuwe kleurendisplay voor diagnostische beeldvorming, Coronis Fusion 6MP, is het eerste Barco-product
dat een A-ecoscore en het ECO-label van Barco kreeg. Hier
volgt een overzicht van hoe het scoort op de vier domeinen:
•

Energie: in vergelijking met zijn voorganger
verbruikt het nieuwe display 20% minder stroom in de
volledig operationele modus en heeft het een speciale
energiebesparende functie.
• B Materiaalgebruik: een dunnere display en een
compacter ontwerp zorgen voor een aanzienlijke
vermindering van de benodigde hoeveelheid materiaal.
A

MATERIAL
USE

B Verpakking en logistiek: voor een kleiner product is
•ENERGYEFFICIENCY
minder verpakkingsmateriaal
A nodig.
A Optimalisatie van de einde-levensduur: dankzij
• A
slimme ontwerpkeuzes – zoals het verminderen
van het aantal schroeven – is het nieuwe display
gemakkelijker te recycleren.
PACKAGING
“De
lessen die we hebben geleerd tijdens de ontwikkeling
& LOGISTICS
van de nieuwe Coronis
Fusion 6MP zullen van invloed zijn
END-OF-LIFE
A manier waarop
OPTIMIZATION
op de
we ook andere displays ontwerpen”,
zegt Inge Haesaerts, productmanager van displays voor
B
diagnostische beeldvorming.

A++
A+
A
B
C
D
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Vier ecodesign-winsten voor Barco Series 4
De nieuwe Barco Series 4-cinemaprojectoren combineren
4K-resolutie, RGB-lasertechnologie en een webgebaseerde
interface. Het gebruik van nieuwe technologieën en een
slim productontwerp zorgen voor verschillende ecologische
voordelen. Met een geplande geïnstalleerde basis van vele
duizenden zal de impact van het milieuvriendelijke ontwerp
aanzienlijk zijn.
•

A Energie: verdubbeling van het lichtrendement van
lampgebaseerde projectoren dankzij de RGB-lasertechnologie, wat neerkomt op een vermogenswinst
van 2-4 kW per scherm. Wanneer de projector niet in
gebruik is, beperkt het energiebeheer van de projector
het energieverbruik tot een stand-byvermogen van 3 W.

•

C Materiaalgebruik: Barco Series 4 werd
MATERIAL
ontworpen met het oog
op maximale modulariteit
USE
om de voorraad reserveonderdelen te minimaliseren.
ENERGYEFFICIENCY
Om het gebruik van verbruiksgoederen
te beperken,
A
zijn
de
luchtfilters
wasbaar.
A
• A Verpakking en logistiek: het verpakkingsgewicht
is met 30% verminderd en er wordt minder materiaal
gebruikt. Het merendeel van dat materiaal is nu
recycleerbaar via een traditionele afvalstroom.
• A Optimalisatie van de einde-levensduur: elke
PACKAGING
& LOGISTICS
kritische component van de Barco Series 4 is modulair,
END-OF-LIFE
waardoor
het gemakkelijk
is om onderdelen te hergeA
OPTIMIZATION
bruiken of apparatuur te upgraden. Bovendien bieden
B van reserveonderdelen en
we 10 jaar beschikbaarheid
kan de projector op het terrein worden gedemonteerd
met behulp van standaardtools om de onderhoudsvriendelijkheid te optimaliseren.

A++
A+
A
B
C
D
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De nieuwe ClickShare Conference
bevordert een milieuvriendelijke
werkomgeving met ecodesign
ENERGYontwerpEFFICIENCY
van de

MATERIAL
USE

Het
nieuwe ClickShare Conference (CX-20 en
A te verbeteren en de
CX-30) is erop gericht de energie-efficiëntie
milieu-impact teAverlagen, en dit zowel van de Button als de Base
Unit. Het resultaat is een reeks slimme keuzes op het gebied van
ecodesign in de volgende domeinen:
•

A Energie: de nieuwe Button scoort aanzienlijk hoger op
PACKAGING
& LOGISTICS
energie-efficiëntie
dan zijn voorganger, terwijl de Base Unit
voldoet aan de strengste eisenEND-OF-LIFE
voor de stand-by modus. Die
A
OPTIMIZATION
combinatie helpt onze klanten om hun energieverbruik met
10% te verminderen ten opzichte B
van de vorige versie.
• A Materiaalgebruik: zowel in de Button als in de Base Unit
zijn niet-gelakte kunststoffen gebruikt. Daarnaast is de halogeenvrije printplaat het belangrijkste materiaal dat in de
Button wordt gebruikt.
• A Verpakking en logistiek: de verpakkingsmaterialen werden
geoptimaliseerd wat gewicht, grootte en transport betreft.
Onze nieuwe Button is 20% lichter dan zijn voorganger,
waardoor zijn logistieke voetafdruk afneemt.
• B Optimalisatie van de eindelevensduur: De ClickShare
Conference is intelligent ontworpen: het product bevat minder
onderdelen en kan eenvoudig worden gedemonteerd voor
recyclage.

“Bij het ontwerpen van onze draadloze conferentieoplossingen
zoeken we naar de beste opties voor zowel de klant als het milieu.
De uitgebalanceerde, slimme keuzes die ons milieubewuste
Product & Design-team maakt, resulteren in een geweldige ecoscore voor ons nieuwste assortiment”, zegt Michaël Vanderheeren,
Product Management Director van Meeting Experience, met trots.

A++
A+
A
B
C
D
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3. Circulaire oplossingen
De circulaire economie is belangrijk in de duurzaamheidsstrategie van Barco.
Door middel van slim ontwerp en slimme diensten, streven wij er altijd naar om
afval te verminderen en het hoogste nut en de hoogste waarde van producten
en componenten te behouden.
3.1 Circulair productontwerp
Wij willen circulaire oplossingen mogelijk maken voor onze
klanten en werken dus rond circulair ontwerp. Om de circulariteit van onze producten te verbeteren, zijn verschillende
criteria ingebed in het ecodesignprogramma, zoals de lange
levensduur, repareerbaarheid, recycleerbaarheid en ook
materiaalefficiëntie. Het ecodesignprogramma richt zich
ook op het verbeteren van de circulariteit van verpakkingen.
Productverpakkingen worden beoordeeld aan de hand van
criteria zoals de recycleerbaarheid en het gebruik van gerecycleerde materialen.
Naast onze interne inspanningen op het gebied van circulair
design, werden we ook lid van het Technisch Comité 10 van
CEN-CENELEC over energiegerelateerde producten. Het doel
van deze commissie is om een objectieve meetmethodologie
te ontwikkelen voor de repareerbaarheid en recycleerbaarheid van producten. Als actief lid helpen we bij het uitwerken
van toekomstige normen om de circulariteitsprestaties van
producten in Europa te verbeteren.

kunnen hun gebruikte producten gratis inleveren bij onze
recyclagepartners. Dit aanbod werd in Europa opgestart
in overeenstemming met de WEEE-wetgeving en is nu uitgebreid naar twee andere belangrijke markten van Barco,
namelijk Canada en de VS. Wij eisen dat al onze recyclagepartners ISO 14001-gecertificeerd zijn en voldoen aan de
wetgeving met betrekking tot het verbod op de export van
e-afval. Meer informatie is te vinden op onze website.
In 2019 zijn we gestart met een pilootproject rond de rapportering voor de SCIP-database (Substances of Concern
In Articles as such or in complex objects (Products)) van
ECHA (het Europees Agentschap voor chemische stoffen),
die in 2021 verplicht zal worden volgens de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze openbaar toegankelijke database
geeft recyclagebedrijven inzicht in welke stoffen worden
gebruikt en voorziet de autoriteiten inzake marktveiligheid
van beleidsrichtlijnen.

3.3 Uitbreiding van circulaire diensten
3.2 Productrecyclage
Omgaan met elektronisch afval is een zorg voor de sector
en de samenleving. E-afval is een van de snelst groeiende
afvalstromen. Het is dan ook belangrijk is dat onze producten
aan het einde van hun levensduur worden gerecycleerd.
Dat is de eerste basisstap in een circulaire economie. Voor
elk product voorzien wij een recyclagepaspoort, dat recycleerders informatie geeft voor de recyclage. Onze klanten

Wij beseffen dat er nog meer waardevolle circulaire mogelijkheden zijn, voordat producten gerecycleerd worden.
Daarom bekijken we ook oplossingen voor de verlenging
van de levensduur van producten, inclusief upgrades en
voorspellende onderhoudsmogelijkheden. Bovendien beginnen we te onderzoeken hoe klanten toegang tot – in plaats
van eigendom van – producten kunnen krijgen. Dit creëert
nieuwe mogelijkheden voor de circulaire economie.
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Cinionic introduceert circulaire projectie-oplossingen via uitgebreide service
Cinionic lanceerde in 2019 Laser as a Service, een nieuw
resultaatgericht aanbod dat bioscoopuitbaters in staat
stelt om bestaande Barco Series 2-xenonprojectoren te
upgraden met laserlichtbronnen. Het Laser as a Serviceaanbod is een model op basis van een abonnement
met een gegarandeerde lichtoutput gedurende de contractuele periode. Deze service verlengt de levensduur
van de bestaande projector drastisch en vermindert het
energieverbruik tot 70%. Bovendien gebruiken bioscoopuitbaters daardoor niet langer traditionele, moeilijk te recycleren xenonlampen.

Cinionic zal in 2020 Cinionic Service Centers openen in
de buurt van onze klanten. Die centra zullen niet alleen
reparatiediensten aanbieden, maar ook verlengingen van de
levensduur, upgrades, herfabricage- en recyclagediensten.
Cinionic Service Centers werken samen met klanten om
bestaande projectoren een nieuw leven te geven.

Onze duurzaamheidsprestaties
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Mensen
Onze ambitie
We zullen investeren in duurzame inzetbaarheid door onze mensen te
stimuleren om te blijven leren en zichzelf te ontwikkelen. Dat zullen we
doen door hen te engageren en door te investeren in meer gezondheid
en veiligheid. We zullen een inclusieve werkplek creëren waar we de
diversiteit van onze mensen als een troef beschouwen.
Aantal medewerkers: 3.636*

Per functionele groep

Geslacht

Man 72%
Vrouw 28%

Geografisch

6,8% Administratie

0,9% Klantenprojecten

7,4% Dienstverlening

4,2% Marketing

35,7% Productie en logistiek

1,8% Aankoop

1,4% Kwaliteit, supply chain en support

26,0% Research & development

* Aantal in hoofden. Aantal FTE’s = 3.536.
Alleen werknemers op de loonlijst van
Barco (excl. externen zoals uitzendkrachten en aannemers)(Database
medewerkers op 31/12/2018)
** EMEA: Europa, Midden-Oosten en Afrika

16,0% Sales

Groter China 8.9%
Amerika 12.8%
Asia-Pacific 28.5%
EMEA** 49.8%
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Mensen: (kritische) prestatie-indicatoren (1)
EENHEID

DIVERSITEIT EN
INCLUSIE

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID

LEREN EN
ONTWIKKELING

BETROKKENHEID

INDICATOR

2019

2018

2017

2016

2015

Employee net promotor score (NPS)

#

NA

NA

NA

17

NA

Vrijwillig verlooppercentage

%

9,1

9,1

7,7

6,0

5,6

# iGemba-verbetersuggesties

#

6.079

6.031

6.751

6.610

5.332

# verbetersuggesties per operator

#

6,0

7,3

8,6

8,4

6,7

% implementatie

%

94

86

85

84

86

% intern ingevulde vacatures

%

24

25

21

23

25

% medewerkers die opleiding volgen

%

61

68

63

63

NA

Gem. uren opleiding/medewerker

uren

13,2

16,9

14,7

17,2

20,7

Gem. opleidingsinvestering/medewerker

€

354

NA

NA

NA

NA

% leiders(2) in jaarlijkse evaluatie talentontwikkeling

%

44

NA

NA

NA

NA

% mensen langdurig ziek (> 1 jr)

%

0,5

0,6

0,7

0,7

0,9

Frequentiegraad ongevallen met werkverzuim (3)

#

2,7

3,0

1,9

3,3

1,0

Ernstgraad ongevallen met werkverzuim (4)

#

0,05

NA

NA

NA

NA

% vrouwen in Barco algemeen

%

28,4

28,1

28,4

28,2

28

% vrouwen in senior management

%

15,0

16,6

15,2

14,5

14,0

% medewerkers < 30 jr

%

10

10

11

11

11

% medewerkers tussen 30 en 50

%

69

69

70

70

72

% medewerkers > 50 jr

%

22

21

19

18

18

Aantal nationaliteiten in hoofdkantoor

#

25

26

25

18

17

(1) De gerapporteerde cijfers zijn in hoofden (niet in voltijdsequivalenten).
Medewerkers van Cinionic zijn niet opgenomen.
(2) Leiders worden gedefinieerd als werknemers met directe hiërarchische
verantwoordelijkheid over medewerkers
(3) Aantal arbeidsongevallen met ziekteverzuim (lost time injuries) per

miljoen gewerkte uren. Lost time injuries zijn ongevallen die resulteren
in ten minste een dag werkverzuim. Bij het noteren van de lost time
injuries gebruiken we de toepasbare nationale definities van werkgerelateerde ongevallen.
(4) Aantal dagen werkverzuim door ongevallen per 1.000 gewerkte uren.
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Mensen zijn de drijvende kracht achter het
succes van een bedrijf. Daarom creëren wij een
omgeving waarin onze medewerkers op hun best
kunnen zijn. Wij bieden hen mogelijkheden om
te leren en te groeien, met duidelijke rollen en
verantwoordelijkheden, zodat ze zichzelf en hun
carrière kunnen ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd
dat dit een directe investering is in duurzame
inzetbaarheid en de beste garantie voor
toekomstig succes.
An Dewaele
Chief HR officer

“We team up to win globally”
is An’s favoriete cultuurbouwsteen:
“Omdat we als team zoveel meer kunnen bereiken! Wij hebben een enorm voordeel als wereldwijd bedrijf omdat we
gebruik kunnen maken van alle energie, expertise en ervaring
die beschikbaar is in alle functies, regio’s en divisies. Door
samen te werken en elkaar te ondersteunen bij het bereiken van onze doelstellingen, voelen we ons verbonden en
hebben we plezier!”
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Leren en ontwikkeling
Onze missie is het bevorderen en ondersteunen van
de ontwikkeling van onze medewerkers en de effectiviteit van onze organisatie door het aanbieden van
hoogwaardige opleidingsprogramma’s en
ontwikkelingsmogelijkheden die zijn afgestemd op de strategische behoeften
van ons bedrijf. De opleidingen zijn
ontwikkeld om te voldoen aan de
behoeften en doelstellingen van
individuen en groepen, en van
de afdelingen en het bedrijf.
We streven ernaar om het
individuele leren en ontwikkelen te verbeteren als middel
om een betere werkomgeving te creëren en een sterk-

Een feedbackcultuur
bevorderen
Scope: alle medewerkers.
Wat: Bij Barco willen we evolueren naar een cultuur van
frequente feedback omdat dit volgens ons de motivatie en
de prestaties zal verhogen. Feedback helpt mensen om te
begrijpen hoe ze kunnen bijdragen, te weten waar ze zijn en
waar ze naartoe gaan, en ervoor te zorgen dat mensen zich
verbonden voelen. Dit betekent dat we managers aanmoedigen en ondersteunen om hun medewerkers feedback te
geven op een frequente, consistente en open manier. We
nodigen ook alle medewerkers uit om feedback te vragen
of te geven aan hun manager en collega’s. We vertrekken

ere gemeenschap op te bouwen. We onderzoeken optimale
kanalen voor leren en ontwikkeling door klassikale opleidingen
en online leren aan te bieden en door evenveel te investeren in
jobgerelateerd ervaringsleren en leren via interacties met anderen. Dit omvat het bevorderen
van interne mobiliteit, het creëren van
een feedbackcultuur, het investeren
in leiderschap, mentoring en
coaching. Wij staan open om
onze bedrijfscultuur opnieuw te
evalueren en bieden het management en de medewerkers
de tools die nodig zijn om de
medewerkersbetrokkenheid
te meten en te reageren op
de resultaten.

nog steeds van duidelijke prestatieverwachtingen tussen managers en teamleden en
van periodieke opvolging van prestaties en ontwikkelingsacties.
Status en resultaat: In 2020 zullen we elke medewerker aanmoedigen om per jaar minstens vier evaluatiegesprekken
te hebben over hun werk. Op basis van die evaluatie en in
nauwe samenwerking met hun directe leidinggevenden en
HR-businesspartners kunnen medewerkers een persoonlijk
ontwikkelings- en carrièrepad uitstippelen. Ze hebben ook
toegang tot loopbaanbegeleiding op vrijwillige basis. Op die
manier worden medewerkers gestimuleerd om owner te
worden van hun eigen carrière en actief kansen te grijpen.
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Opleidingsprogrammma’s
aanpassen aan strategische
behoeften
Scope: alle medewerkers wereldwijd, met een specifieke
focus in 2019-2020 op medewerkers in marketing, product management, dienstverlening en software.
Wat: om ervoor te zorgen dat de initiatieven van Barco
University de ontwikkeling van de medewerkers en de
effectiviteit van de organisatie proactief ondersteunen
in een voortdurend veranderende bedrijfsomgeving,
heeft Barco University governance boards opgericht.
Die bestaan uit verschillende belangrijke stakeholders
van Barco uit de verschillende regio’s en divisies met
een senior leider als sponsor. Samen identificeren
de leden de belangrijkste strategische behoeften van
ons bedrijf en vertalen ze die naar relevante leer- en
ontwikkelingsprogramma’s. Binnen marketing en
productmanagement, dienstverlening en software
resulteerden nieuwe organisatorische blauwdrukken in
nieuw gedefinieerde rollen en functies. Dat heeft geleid
tot beschrijvingen van de benodigde vaardigheden en
competenties. Op basis daarvan hebben we de vereiste
opleidingen voor individuele medewerkers en teams
opgelijst om aan de toekomstige eisen te voldoen. De
opleidingen kunnen zowel intern (via Barco University)
als extern gevolgd worden.
Status en resultaat: in 2019 hebben de medewerkers
van Barco gemiddeld 13,2 uur opleiding gevolgd. Dat cijfer is lager dan dat van 2018 door een verschuiving naar
kortere cursussen en online leermomenten. Het gemiddelde bedrag dat per werknemer aan opleiding werd
besteed, bedroeg € 354. Wat betreft de verschillende
blauwdrukken en de bijbehorende opleidingsprogramma’s zijn alle rollen gedefinieerd, is de evaluatie van de
opleidingsbehoeften afgerond en zijn de eerste cursussen gegeven. Een verder uitrolplan is opgesteld.
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Interne mobiliteit aanmoedigen
Scope: alle medewerkers.
Wat: wanneer er een vacature ontstaat, wordt de vacature intern bekendgemaakt en, waar dat relevant is,
bekijkt Barco’s interne mobiliteitsforum actief mogelijke interne profielen met de nodige competenties.
Dat komt beide partijen ten goede: medewerkers kunnen hun horizon verbreden en nieuwe ervaringen en
mogelijkheden verkennen, en Barco kan de beschikbare
expertise benutten en talent in huis houden.
Status en resultaat: wereldwijd werd in 2019 24% van
de vacatures intern ingevuld. In België, waar het aantal
functies het grootst is (meer mogelijkheden om intern
van job te veranderen), bedroeg dit ongeveer de helft
van de functies.

Outplacementondersteuning
Scope: indien relevant in geval van contractbeëindiging.
Wat: wanneer het contract van een medewerker wordt
beëindigd, biedt Barco hulp aan bij het zoeken naar
een nieuwe job. Een bedrijf moet aan verschillende
wettelijke voorschriften voldoen bij het beëindigen van
een contract. Barco biedt voormalige medewerkers de
mogelijkheid om aan een heroriëntatietraject deel te
nemen, voor begeleiding naar een nieuwe job buiten
het bedrijf.
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BARCO LEADERSHIP
COMPASS

Leiderschapsontwikkeling
Scope: wereldwijd, focus op huidige leiders, toekomstige
leiders en pas gepromoveerde leiders.
Wat: Het is onze ambitie om op termijn alle leiders te laten
deelnemen aan een jaarlijkse evaluatie van hun prestaties en
potentieel. Het Barco Leadership Compass biedt hiervoor
het kader door duidelijke verwachtingen te schetsen in drie
domeinen: thought leadership, result leadership en people
leadership. Op die manier weten alle leiders bij Barco wat er
van hen verwacht wordt en kunnen ze hun leiderschapsvaardigheden ontwikkelen op basis van een reeks welomschreven
competenties. Dat resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Medewerkers die nog geen leiderschapsfunctie hebben maar
wel veel leiderschapstalent tonen, worden uitgenodigd om

deel te nemen aan het wereldwijde emerging leadership
program. Het helpt hen zich verder te ontwikkelen op verschillende gebieden van business en leiderschap, waardoor
een sterke basis wordt gelegd om de leiders van morgen
te worden.
Senior leiders worden uitgenodigd voor leadership summits
waar verandering, cultuur en leiderschap op de agenda staan.
Status en resultaat: In 2019 werd 44% van de Barco-leiders
(d.w.z. werknemers met directe hiërarchische verantwoordelijkheid over medewerkers. Zij kregen een aantal persoonlijke,
praktische tools om hun vaardigheden en capaciteiten aan te
scherpen. 30 opkomende leiders beëindigden het emerging
leadership program en in China en de APAC-regio volgden
30 nieuwe leiders een nieuw leerprogramma voor managers.
80 senior leiders woonden de leadership summits bij.
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Medewerkersbetrokkenheid
Mensen zijn de sleutel tot het succes van ons bedrijf. Barco
wil dat zijn medewerkers inspiratie halen uit hun werkomgeving en met energie en motivatie aan de slag gaan.
Daarom investeren we voortdurend in initiatieven
die de betrokkenheid van onze werknemers
maximaliseren. Door het cultuurtraject op te starten, verenigt Barco
alle medewerkers om naar een

Cultuurtraject
Scope: wereldwijd.
Wanneer: drie eerste stappen werden gezet van februari
tot december 2019, volgende
stappen in 2020.
Wat: begin 2019 evalueerde Barco de manier
waarop zijn medewerkers samenwerken en hoe
de strategische prioriteiten worden gerealiseerd. We
begonnen aan dit cultuurtraject door alle medewerkers uit te nodigen voor luistersessies. In totaal namen
250 medewerkers uit het hele bedrijf en uit verschillende functies, divisies en landen deel. Tijdens deze
luistersessies zochten we naar de drijfveren binnen
het bedrijf, de connectie ermee en uiteindelijk zijn

gemeenschappelijk doel toe te werken. Dat draagt bij tot een
motiverende werksfeer. Het is geen toeval dat Barco India
onderscheiden werd als ‘Great place to work’. Bovendien
wordt er een nieuwe manier ontwikkeld om de
medewerkersbetrokkenheid te meten, die
in de eerste helft van 2020 zal worden
uitgetest.

succesfactoren. Op basis
van alle gegevens die we
tijdens de luistersessies
verzamelden, werden vijf
cultuurbouwstenen geformuleerd en gevalideerd door
het leadership team. Vanaf september hebben we onze medewerkers tijdens workshops laten
kennismaken met deze cultuurbouwstenen.
Status en resultaat: de vijf cultuurbouwstenen werden
gedefinieerd en uitgebreid gepromoot via de interne
communicatiekanalen van de organisatie. In 2019
namen 900 mensen deel aan interactieve workshops
om deze bouwstenen toe te lichten en te promoten,
zodat ze deel gaan uitmaken van de manier van denken
van de Barco-medewerkers.
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iGemba: stimuleert betrokkenheid bij activiteiten
in de productie

6.079

Al meer dan zes jaar moedigt Barco operatoren aan om hun verbeterideeën te
delen via het iGemba-programma. Het doel: een cultuur van continue verbetering
creëren en de organisatie elke dag opnieuw vooruithelpen. Jaar na jaar wint het
programma aan momentum.
In 2019 hebben de Barco-operatoren 6.079 verbeterideeën bedacht
(zes per operator). 94% ervan werd uitgevoerd.
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Barco India onderscheiden
als ‘Great Place to Work’
Scope: Barco India.

Scope: alle medewerkers.
Wat: we bereidden ons voor om een nieuwe manier van
medewerkersbetrokkenheid te meten in 2019. Door over
te schakelen van tweejaarlijkse enquêtes naar pulsenquêtes die een bijna continue feedback van de
medewerkers gedurende het hele jaar mogelijk maken,
zullen we een veel betrouwbaarder beeld van de status
van de organisatie krijgen. Zo zullen we dichter staan
bij onze medewerkers en kunnen we sneller reageren
op hun vragen en opmerkingen.

Wat: het Great Place to Work® Institute heeft
Barco India gecertificeerd als een van de ‘Great
Places to Work’ in 2019 in de categorie ‘hightech’.
Status en resultaat: deze certificering bevestigt
dat we in veel van onze initiatieven de goede
richting uitgaan.

Status en resultaat: deze nieuwe aanpak, die gericht
is op een continue meting van de betrokkenheid en
concrete activering, is klaar om vanaf 2020 te worden
uitgerold.

“We look for the better way”
is de favoriete cultuurbouwsteen van Senior Vice President
Global Operations Rob Jonckheere:
“Door de status quo in vraag te stellen en creativiteit mogelijk
te maken, kunnen we uitstekende resultaten verzekeren. In
Operations gebruiken we Gemba-wandelingen om tot die
nieuwe inzichten te komen. Ze stimuleren de betrokkenheid
van de medewerkers en stellen hen in staat om nieuwe en
betere oplossingen te bedenken voor dagelijkse problemen.”
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Gezondheid en veiligheid van de
medewerkers
Bij Barco geven we om mensen. Dat maakt deel uit
van ons bedrijfs-DNA en willen we op elk niveau en
in elk onderdeel van ons bedrijf uitdragen.
De gezondheid en het welzijn van onze
medewerkers is te allen tijde een
prioriteit. Daarom heeft Barco
een aantal maatregelen genomen om een betere balans te

Maatregelen
om een betere
balans te vinden
tussen werk en
privé
Scope: alle landen waar de lokale
wetgeving flexibiliteit op het gebied van
werken mogelijk maakt.
Wat: Barco biedt verschillende mogelijkheden aan om
zijn medewerkers te helpen hun tijd op het werk en
hun tijd thuis in evenwicht te brengen binnen de grenzen van de bedrijfsorganisatie en de lokale wetgeving.
Het kan gaan om een meer flexibele organisatie van
de werktijd of om thuiswerk. Afhankelijk van de lokale
wetgeving verleent Barco ook extra ouderschapsverlof
en kortetermijnverlof om te zorgen voor gezinsleden
tijdens ziekte of om zich bij te scholen.

vinden tussen werk en privé. Ook in 2019 bleven we
investeren in de verbetering van de gezondheid en
de veiligheid van onze medewerkers over de
hele wereld. Als het toch fout gaat (op
het werk of buiten de werkuren),
dan is er als vangnet de re-integratie na langdurige ziekte.

Permanent
op zoek naar
manieren om
de gezondheid
en veiligheid van
medewerkers te
verbeteren
Wat: In lijn met de cultuurbouwsteen ‘We care’ blijft
Barco investeren in de gezondheid van zijn medewerkers – zowel fysiek als mentaal.
In 2019 werd een reeks gezondheids- en veiligheidsprojecten opgestart:
• Twee vrijwillige workshops, CPR en AED, trokken
meer dan 200 medewerkers aan uit alle afdelingen
van onze vestigingen in België. .
• Om onze medewerkers samen te brengen en hun
fysieke gezondheid te verbeteren, organiseerden
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we leuke initiatieven over de hele wereld. In het kader
van het B-Energized-programma hebben Barco-teams
in China, Italië en India wandel- en loopevenementen
georganiseerd om een gezonde levensstijl te promoten.
In China werden de medewerkers uitgedaagd om in
dertig dagen tijd de hele afstand van de fabriek in Bejing
naar One Campus, 9.000 km, al wandelend af te leggen.
In één week tijd werd het doel bereikt.
• Tijdens de Green Campus Day in juni werd het bewustzijn over fietsveiligheid vergroot.
• In België, werd een nieuw verkeersplan ingevoerd op
de campus om de veiligheid van alle medewerkers en
bezoekers aan de campus te verhogen.
Naast deze projecten hebben we ook de programma’s
die al enkele jaren lopen voortgezet:
• In overeenstemming met Barco’s beleid inzake milieu,
gezondheid, veiligheid en beveiliging (zie onze website)
en onze ambitie van nul ongevallen worden veiligheidsrisico’s in ons hele bedrijf beoordeeld en gecontroleerd
door middel van duidelijke veiligheidspraktijken, -instructies en -procedures. Medewerkers worden goed opgeleid
voor de taken die ze uitvoeren. Er zijn concrete richtlijnen
voorhanden voor onderaannemers die in de gebouwen
van Barco werken.
• Het formele gezamenlijke Commité voor Preventie en
Bescherming op het Werk in België heeft veel mandaten,
waaronder het adviseren van het bedrijf over acties
om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te
verbeteren, het als eerste reageren op een probleem, het
onderzoeken van (minstens jaarlijks) alle divisies van het
bedrijf samen met de preventieadviseur, en het promoten
van gezondheids- en veiligheidsverbeteringen bij alle
medewerkers.
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• Chemische veiligheid is een topprioriteit bij Barco.
Iedereen die in het labo werkt, moet een opleiding rond
chemische veiligheid volgen. Goedgekeurde chemicaliën
krijgen een speciaal Barco-nummer. Op die manier
vermijden we dat niet-goedgekeurde chemicaliën in
Operations terechtkomen. De werkstations zijn uitgerust
met veiligheidskaarten met daarop de informatie over
chemische stoffen die door de leveranciers wordt
verstrekt. De kaarten geven de informatie op een
duidelijke en eenvoudige manier weer, zodat de medewerkers weten wat de risico’s zijn en welke uitrusting ze
tijdens hun werk moeten dragen. Bovendien wordt er
een ‘witte lijst’ bijgehouden van de chemische stoffen die
nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten bij Barco. Voor
elke chemische stof die nodig is, gaan we op zoek naar
de veiligste optie. De lijst is beschikbaar voor iedereen
die gebruik maakt van het Chemicaliën-portaal op
ons BarcoZone-intranet. Wijzigingen in de lijst worden
onmiddellijk aan de lijnmanagers meegedeeld.
• Het comité voor laserveiligheid zorgt ervoor dat de
strenge laserveiligheidsprocedures worden gevolgd en
dat de lasertechnologie altijd in speciale ruimtes wordt
behandeld.
• Om psychosociale problemen op te sporen en te
beperken, voeren we gezondheids- en welzijnsonderzoek
uit. Aan de hand daarvan kunnen we evalueren in welke
mate mensen in bepaalde divisies of groepen het risico
lopen op psychosociale problemen en kunnen we actieplannen opstellen. Barco-teamleads en HR-businesspartners 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 van stress op te
merken.
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• In verschillende Barco-vestigingen, kunnen getrainde
vertrouwenspersonen te allen tijde door medewerkers
worden benaderd. Zij zijn de eerste aanspreekpartner bij
problemen met een manager, psychosociale problemen,
klachten over seksuele intimidatie of discriminatie, enz.
In India is een formeel systeem voor de bewustmaking
en melding van seksuele intimidatie ingevoerd in
overeenstemming met de POSH-wet. Dit omvat de
oprichting van een interne klachtencomité.
• Belgische Barco-werknemers die worstelen met
psychosociale problemen kunnen via het Employee
Assistance Program professioneel advies inroepen. In
het geval van een crisis kunnen ze 24/7 een speciale

hotline bellen en een professioneel hulpverlener
consulteren voor discreet en vertrouwelijk advies of voor
hulp bij professionele vragen of problemen.
Daarnaast bieden we ook het ‘FitforLife’-opleidingsprogramma aan, dat tips en tricks geeft (via Skype of
telefonisch) om op een proactieve manier met stress om
te gaan.
Status en resultaat: In 2019 bedroeg de frequentiegraad
ongevallen met werkverzuim wereldwijd 2,7 en de ernstgraad
ongevallen met werkverzuim 0,05. 0,53% van de medewerkers is langdurig ziek (> 1 jr).

Re-integratie van medewerkers na langdurige ziekte
Scope: België.
Wat: Als organisatie heeft Barco een duidelijke visie en beleid
uitgewerkt rond de re-integratie van medewerkers na langdurige ziekte. Vanaf het moment dat de medewerker een
ziekte meldt tot het moment van re-integratie kan hij of zij
rekenen op interne ondersteuning. Wanneer de medewerker
(gedeeltelijk) weer arbeidsgeschikt is, start het re-integratieproces, dat bestaat uit verschillende stappen en nauw wordt
opgevolgd door de manager, de HR-businesspartner en de
arbeidsgeneesheer.

In het kader van de re-integratie roept de health & wellbeing
officer van Barco de welzijnswerkgroep bijeen. Deze werkgroep stelt het re-integratiebeleid op en voert jaarlijks een
evaluatie uit. Daarnaast maakt de health & wellbeing officer
deel uit van het Sociaal Medisch Team (SMT). Samen met
de arbeidsgeneesheer en HR-businesspartner onderzoeken
zij welke medewerkers bij langdurige ziekte weer aan het
werk kunnen.

Onze duurzaamheidsprestaties

Barco jaarverslag 2019

B/50

Diversiteit en inclusie
Bij Barco wordt elke medewerker gewaardeerd voor zijn of
haar verdiensten. Voor ons is gelijkheid geen hol woord en
we nemen maatregelen om een goed evenwicht in het hele
bedrijf te bewaren. We streven naar diverse teams in de hele
organisatie en houden toezicht op gelijke beloning
om de gelijkheid te optimaliseren. Een speciale Women in Technology-campagne
moedigt meisjes aan om een carrière

in de techniek na te streven en zo een beter genderevenwicht in de toekomst te garanderen.Barco werkt
ook aan nul discriminatie en intimidatie. Onze Ethische
Code is een formeel document dat het gepaste gedrag
beschrijft en dat alle medewerkers van Barco hebben
beloofd te zullen naleven.

Teams diversifiëren
Scope: alle medewerkers.
Wat: Tijdens de evaluatie van de
talentontwikkeling in 2019 met het
Core Leadership Team lag de nadruk
op genderdiversiteit om de huidige
situatie onder de aandacht te brengen
en om te bepalen hoe we onze inspanningen
op het gebied van diversiteit en inclusie in het bedrijf
kunnen verbeteren. Bij de selectie van deelnemers voor
specifieke programma’s, zoals het emerging leadership
program, streeft Barco bijvoorbeeld altijd naar een diverse
en evenwichtige mix van deelnemers. Om een inclusieve
bedrijfscultuur uit te bouwen en de diversiteit in onze teams
te benutten, werken we met Insights Discovery.
Dit is een tool die mensen in staat stelt om hun stijl, hun
sterke punten en de waarde die ze brengen voor het team te
ontdekken. Dat leidt niet alleen tot zelfbewustzijn, maar helpt
ook om beter uitgebalanceerde teams samen te stellen die

alle benodigde competenties
bevatten.
We zijn niet alleen trots op het
diversiteitsniveau op de werkvloer,maar sturen ook actief aan
op diversiteit binnen ons management. We monitoren, beoordelen en
evalueren hiaten en verbeterpunten in
de samenstelling van onze Raad van Bestuur
en van het Core Leadership Team op het gebied van
geslacht, leeftijd, capaciteiten, expertise, opleiding, werkervaring en nationaliteit. Het diversiteitsbeleid van Barco
op managementniveau is terug te vinden in deel A van het
Company Report (pagina’s A/56 - A/60).
Status en resultaat: 28,4% van de Barco-medewerkers is
een vrouw. In het senior management zijn vrouwen goed
voor 15% van de functies. Op ons hoofdkantoor werken 25
verschillende nationaliteiten.
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Toezicht op gelijke beloning
Scope: België.
Wat: Barco hecht veel belang aan de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, en dat moet weerspiegeld worden
in de beloningen. Jaarlijks voeren we een sanity-check
uit op de salarissen van mannen en vrouwen, waarbij
we de strategie voor gelijke beloning per functieniveau
opvolgen.
Status en resultaat: de loonkloof tussen mannen en
vrouwen ligt onder het nationale gemiddelde.

Streven naar nul discriminatie en
intimidatie
Scope: alle medewerkers.
Wat: Barco’s Ethische Code is een formele beschrijving
van hoe onze medewerkers verwacht worden zich te
gedragen. De code geeft duidelijk en uitgebreid aan dat
we geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie
toestaan. Als deze code wordt geschonden, kunnen
onze medewerkers elk geval van (vermoedelijke)
intimidatie of discriminatie volgens de klokkenluidersregeling vertrouwelijk melden via e-mail aan de
Ethische Commissie. Elk voorval wordt met de nodige
urgentie onderzocht en met respect behandeld. Indien
van toepassing wordt er op de meest passende wijze
en in overeenstemming met de nationale wetgeving
gehandeld.
Status en resultaat: 99,3% van de Barco-medewerkers
heeft een verplichte opleiding gevolgd over de Ethische
Code, die deel uitmaakt van het Standards@Work-programma (zie pagina B/59).

Women in technologycampagne
Scope: wereldwijd.
Wat: een campagne in 2019, inclusief een spraakmakende video, moedigde meisjes en vrouwen aan om een
carrière in de technologie na te streven.
Status en resultaat: de video was een succes, met meer
dan 2.600 views. De campagne gaat door in 2020.
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Gemeenschappen
Onze ambitie
We zullen een actieve rol spelen in de gemeenschappen waar we werken.
Daarom houden we ons aan de hoogste ethische zakelijke normen en
verwachten we dat onze leveranciers hetzelfde doen. We helpen ervoor
te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan en genieten van een
bloeiende samenleving ongeacht hun achtergrond.

Onze targets

100%

STATUS

100% van onze medewerkers(1)
zijn opgeleid in Barco’s
Standards@Work(2)

99%
2019

(1) (2) (3) (4)

Zie footer volgende pagina

100%
100% van onze key en core leveranciers(3) hebben de verklaring
ondertekend dat ze conform de
RBA gedragscode werken(4)

98%
2019
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Gemeenschappen: (kritische) prestatie-indicatoren
EENHEID

INDICATOR
KLANTENTEVREDENHEID

ETHIEK EN
COMPLIANCE

ENGAGEMENT
VAN
LEVERANCIERS
ROND DUURZAAMHEID

GEMEENSCHAPSBETROKKENHEID

TARGET

2019

2018

2017

2016

2015

NA

83

NA

83

NA

99%

94%

92%

92%

NA

100%

100%

100%

100%

100%

98%

95%

100%
core

100%
core

100%
core

Klantenloyaliteitsindex

#

% medewerkers (1) opgeleid in
Barco’s Standards@Work (2)

%

% medewerkers gedekt door
collectieve overeenkomsten

%

% key en core leveranciers(3)
die de verklaring ondertekenden rond compliance met de
RBA-gedragscode (4)

%

% in-scope (5) leveranciers die
die de CMRT hebben ingevuld

%

100%

NA

NA

NA

NA

Investering in de gemeenschap

€

163.400

102.000

125.000

NA

NA

Betrokkenheid bij de gemeenschap

#
hoofden

+230

+100

+600

NA

NA

100%

100%

(1) Administratieve medewerkers
(2) Standards@Work-modules behandeld in 2019: ethiek, cybersecurity, kwaliteit
(3) Core leverancier: leverancier die van strategisch belang is voor Barco op het vlak van kwaliteit, technologie en jaarlijkse omzet. Key leverancier: leverancier
waar we jaarlijks voor een groot bedrag bij bestellen, die belangrijk is vanwege zijn technologie of vanwege de kwaliteitskriticiteit.
(4) De Responsible Business Alliance (RBA)-gedragscode is een set normen die ervoor zorgen dat de werkomstandigheden in de elektronicasector veilig zijn, dat
medewerkers met respect en waardigheid worden behandeld en dat er milieuvriendelijk wordt gewerkt. Wij gebruiken de RBA-bedrijfscode als de duurzaamheidsstandaard voor onze leveranciers.
(5) ‘In-scope’ leveranciers zijn leveranciers die producten of componenten leveren die wolfraam, tantaal, tin of goud bevatten.

Onze duurzaamheidsprestaties

Barco jaarverslag 2019

B/54

Onze roadmap naar duurzame
impact: belangrijkste initiatieven
en actieplannen
1. Klantentevredenheid
Omdat we briljante resultaten willen leveren aan onze klanten, hechten we
groot belang aan een uitstekende customer journey. In 2018 hebben we
het customer journey program opgestart in de Enterprise-divisie met als
doel de klantentevredenheid en -retentie te verbeteren door de ervaring
in elke fase van hun interactie met Barco te verbeteren.

D I SC
O

U
SE

ER

Dankzij dit model kunnen we in het hele bedrijf op dezelfde
manier denken over de customer journey. Per fase geven
geselecteerde KPI's ons een volledig beeld van de klant. Deze
KPI's worden verzameld en gedeeld door alle functies en
teams (marketing, R&D, service, enz.).
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R

R

OR

D

E
AG

VE

EN
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Er werden zes fasen geïdentificeerd in de customer journey van al onze producten:

SE

R

We gebruiken een mix van interne KPI's (bijv. eerste responstijd) die we uit onze systemen kunnen berekenen, en externe
KPI's die we verzamelen door de tevredenheid van de klant te
meten via relationele en transactionele net promotor score
(NPS) enquetes.
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De combinatie van externe en interne KPI’s maakt het
mogelijk om de klantentevredenheid te correleren met de
processen van Barco.
Voorheen peilden we slechts om de twee jaar via een loyaliteitsonderzoek naar de tevredenheid van onze klanten. Door
de frequentie van de klantenenquêtes te verhogen van één
keer per twee jaar tot elk kwartaal, kunnen we dichter bij onze
klanten staan en sneller reageren op hun vragen en opmerkingen. Deze nieuwe manier van werken werd geprezen in
de laatste ISO 9001-audit.
In 2019 hebben we bijzonder hard gewerkt aan deze topics
en hebben we de volgende overwinningen behaald:
• we hebben een speciaal user experience team
opgericht;
• alle medewerkers van de Enterprise-divisie hebben voor
2019 een bonusdoelstelling gekregen met betrekking tot
de customer journey;
• we hebben de eerste responstijden in presales en
aftersales drastisch verlaagd;
• we hebben onze prijsmodellen vereenvoudigd.
• we hebben duidelijke afspraken gemaakt tussen de
teams om in geval van complexe problemen regelmatiger updates naar de klanten te sturen;
• in geval van negatieve feedback in een onderzoek
naar de transactionele NPS neemt de customer care
manager direct contact op met de klant om te vragen
hoe we het beter kunnen doen;

• we zijn begonnen met de integratie van de customer
journey in de ontwikkeling van nieuwe producten,
inclusief een geformaliseerd bèta-testprogramma en
consistente driemaandelijkse software releases.
Dankzij deze en andere inspanningen hebben we een daling
gezien van het aantal klachten en een toename van het aantal
positieve opmerkingen. De relationele NPS verbeterde in de
loop van 2019, naar een NPS-score van 37 (voor de divisie
Enterprise) op het einde van het jaar.

Volgende stappen en ambities voor de lange
termijn
In 2020 zullen we de wereldwijde uitrol van het customer
journey program in alle divisies voortzetten. Wereldwijd
zullen customer journey managers worden aangesteld om
de inzichten van de klanten bij te houden en te bepalen hoe
we daarnaar kunnen handelen. De relationele NPS blijft een
belangrijke drijfveer in onze voortdurende inspanningen om
de klantentevredenheid in het hele bedrijf te verbeteren. Onze
ambitie is om in 2020 in het topkwartiel van onze sector
te komen en deze NPS in de komende jaren nog verder te
verbeteren. Ons doel blijft hetzelfde: onze klanten geven wat
ze willen, wanneer en hoe ze het willen.
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2. Klantenbescherming
Als hightechbedrijf hebben we de plicht tegenover onze klanten om ervoor te
zorgen dat de producten die we ontwikkelen en op de markt brengen, en beveiligd.

2.1 Productveiligheid
Alle Barco-producten worden beoordeeld, getest en gecertificeerd om het risico op letsel of schade te elimineren. Door
verschillende veiligheidsnormen toe te passen, zorgen we
ervoor dat we dit doel bereiken. Reeds in de concept- en
prototypingfase vindt een evaluatie plaats van de toepasselijke veiligheidsnormen. Het resultaat van die evaluatie is
een lijst van eisen voor kritische componenten, leveranciers,
productontwerp, use cases, productie, veroudering en component change management.
Gedurende alle fasen van de levenscyclus van een product geeft de product safety engineer de nodige input en
voert hij tests uit op de geldende veiligheidsnormen in ons
bedrijfslabo volgens de ISO 17025 norm voor testlaboratoria.
De beoordeling is pas succesvol als het product aan elke eis
voldoet en de testrapporten worden goedgekeurd door onze
externe certificeringspartners. Als gevolg daarvan voorzien
wij onze producten van een CE-label met de back-up van
een certificeringsmerk van een derde partij zoals CEBEC of
DEMKO.
Zolang het product geproduceerd en/of verkocht wordt,
zorgen wij dat het voldoet aan de laatste veiligheidsnormen
en -eisen. Gedurende die tijd dienen rapporten en certificeringsmerken als bewijs dat onze producten beantwoorden
aan de meest actuele versie van continu evoluerende veiligheidsnormen.
De activiteiten van het interne veiligheidslaboratorium onder-

steunen ook productveiligheidsprotocollen met betrekking
tot productieprocessen. Er zijn procedures voor de controle
op niet-conformiteit en correctieve en preventieve acties, die
voldoen aan één van de vereisten van de ISO 9001-certificering die Barco bezit.
Onze medewerkers worden voortdurend opgeleid in de veiligheidsaspecten van de nieuwe technologieën die Barco in
zijn producten gebruikt, alsook in de veranderende regelgevende vereisten.

2.2 Productbeveiliging
Onze veilige softwareontwikkeling volgt de ‘shift left’benadering van beveiliging: zo vroeg mogelijk veiligheidscontroles integreren in de ontwerp-en ontwikkelingsfase van een product.
Om die veiligheidscontroles te integreren, maakt Barco
gebruik van source code management platforms, bugtrackingsystemen, bedreigingsmodellering, statische applicatiebeveiligingstests, open source security en compliance
management tools, dynamische applicatiebeveiligingstests
en kwetsbaarheidsscanners. Bovendien werken we samen
met onafhankelijke beveiligingsspecialisten om onze ontwikkelaars op te leiden en de veiligheid van onze producten
te testen.
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Hoewel we geloven dat we bovengemiddeld presteren op het
gebied van beveiliging en ondanks onze inspanningen om
de Barco-producten zo veilig mogelijk te maken, kunnen er
toch nog kwetsbaarheden in onze producten aanwezig zijn.
Daarom hebben we op onze website een “responsible
disclosure policy” (www.barco.com/psirt) Daarin vinden veiligheidsonderzoekers duidelijke richtlijnen over
hoe ze ons kunnen informeren over veiligheidskwetsbaarheden die ze in onze producten detecteren. De
rapporten worden zorgvuldig behandeld via een risicogebaseerde aanpak door ons product security incident
response team (PSIRT).
Net als andere professionele softwarebedrijven leveren wij
regelmatig software-updates en -patches. Over gepatchte
beveiligingskwetsbaarheden in elke release wordt gecommuniceerd in de release notes, die te vinden zijn op onze
bedrijfswebsite. Als er publieke referenties (CVE-identifier) zijn
gedefinieerd voor de gepatchte kwetsbaarheden, worden die
ook toegevoegd aan de release notes. Klanten kunnen zich
op onze bedrijfswebsite abonneren op een nieuwsbrief over
de producten waarin zij geïnteresseerd zijn.
In 2019 hebben we ons eerste ISO/IEC 27001:2013-certificaat
behaald. Het betreft de bedrijfsprocessen, infrastructuur en
tools met betrekking tot de softwareontwikkeling, verkoop,
implementatie en ondersteuning van onze draadloze samenwerkingsoplossing ClickShare in onze vestigingen in Kortrijk,
Noida en Taipei.
Zie www.barco.com/en/about-barco/legal/certificates

Barco ontvangt ISO 27001certificering voor de draadloze
samenwerkingsoplossing
ClickShare
Als product dat rechtstreeks integreert met de werkomgeving van een bedrijf, moet ClickShare voldoen aan de
strengste beveiligingseisen. Om een ISO 27001-certificering voor ClickShare te krijgen, heeft Barco de ontwikkeling, verkoop, implementatie en ondersteuning van
het product in zijn ontwikkelingscentra in Kortrijk, Noida
en Taipei aan een grondige audit onderworpen.
Van het onderzoeken van het informatiebeveiligingsmanagement in de ontwikkelingsprocessen tot het
controleren van fysieke beveiligingsaspecten zoals badging en deurprocedures: op basis van een uitgebreide
risicoanalyse werden beveilingingscontroles uitgevoerd
en beoordeeld tijdens de audit. Ook de effectiviteit van
de beveiligingscontroles is geverifieerd.
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3. Ethiek en compliance
Uitstekende financiële prestaties zijn niet in strijd met
hoge ethische normen. Het DNA dat businessefficiëntie
en compliance aanstuurt, is hetzelfde: 100% say-do ratio,
focus op het oplossen van problemen in plaats van ze te
verdringen of te negeren, en een niet aflatende drang naar
procesverbetering. De reputatie en het aanhoudende succes
van Barco hangen af van het gedrag van zijn medewerkers
en zijn zakelijke partners. Daarom leggen wij sterk de nadruk
op het uitbouwen van een bedrijfscultuur waarin ethisch
gedrag en naleving van Barco’s beleid en de toepasselijke
regelgeving de kern vormen van de manier waarop wij ons
bedrijf runnen.

3.1 Bouwen aan een echte ethiek- en
compliancecultuur

SINGAPORE

De voorbije jaren heeft Barco voortdurend geïnvesteerd in de
uitwerking van een gestructureerd, bedrijfsbreed complianceprogramma. Onze Ethische Code beschrijft de basisprincipes
van compliant en ethisch gedrag, die iedereen in acht moet
nemen bij het samenwerken met collega’s en met zakelijke
partners, bij het gebruik van bedrijfsmiddelen, informatie,
infrastructuur, enz. Elke manager moet de Ethische Code
ondertekenen. In 2017 werd de ethische gedragscode grondig herzien om ervoor te zorgen dat ze inspeelt op nieuwe
trends rond compliance, zoals IT-security, databescherming,
opensourcesoftware en sociale media.
Elk jaar worden onze medewerkers herinnerd aan het belang
van de Ethische Code. Dat gebeurt in juni, de ‘Compliance
Awareness Month’ bij Barco. Affiches worden verspreid in
al onze vestigingen en kantoren en op ons intranet worden
blogberichten over ethische onderwerpen en de ‘Compliance
Year in Review’-brief van de compliance officer gepubliceerd.
Deze brief, vertaald in de belangrijkste internationale talen en
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3.2 Standards@Work
verspreid onder alle medewerkers, bevat een overzicht op
hoog niveau van alle ethische en compliancekwesties waarmee het bedrijf het afgelopen jaar te maken heeft gehad. De
Compliance Challenge, een live quiz met compliance-gerelateerde vragen, behaalt steeds een aanwezigheidspercentage
van meer dan 50% van onze bedienden. Het team met de
hoogste score kan in zijn kantoor trots met de Compliance
Cup pronken.
In 2019 heeft Barco de rollen en verantwoordelijkheden
binnen zijn afdeling Legal, Risk & Compliance gereorganiseerd en de rol van global compliance manager gecreëerd,
die het bedrijfsbrede compliancemanagementsysteem zal
implementeren, opvolgen en continu bijsturen. De focus
voor 2020 zal liggen op het versterken van het antitrust- en
anticorruptiebeleid van het bedrijf en het vergroten van het
bewustzijn op dit gebied, met name bij regionale salesteams
en zakelijke partners.

De jaarlijkse sensibiliseringscampagne wordt nu aangevuld
met een bedrijfsbreed opleidingsprogramma dat wordt georganiseerd door Barco University, ons intern opleidings- en
ontwikkelingscentrum. Er werd een consistente en uniforme
reeks van e-learningcursussen ontwikkeld over cybersecurity,
gegevensbescherming, duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid
en ethiek. Om de twee maanden wordt een nieuwe cursus
uitgerold. Tijdens deze cursussen leren de Barco-medewerkers de standaarden waaraan ze elke dag moeten voldoen,
vandaar Standards@Work. Elke medewerker moet deze cursussen binnen de gestelde termijnen volgen. We streven naar
een 100% participatiegraad en volgen medewerkers met
achterstallige leeropdrachten actief op. De e-learningcursussen over cybersecurity, ethiek en kwaliteit bereikten een
percentage van respectievelijk 99,6%, 99,3% en 99%. Enkel
medewerkers die langdurig ziek zijn of in de nabije toekomst
Barco verlaten, hebben deze cursussen niet gevolgd. De
e-learningcursussen over gegevensbescherming, duurzaamheid en veiligheid zijn gepland voor 2020.
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3.3 Verhoogd bewustzijn voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming
Als technologieleider en ontwikkelaar van apparatuur die in
staat is om verbinding te maken met het internet en aanverwante softwareoplossingen, is Barco zich ten volle bewust
van het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. De toenemende veiligheidsbedreigingen vereisen
dat Barco alle mogelijke maatregelen neemt om zijn IT-netwerk en de gegevens, in het bijzonder persoonlijke gegevens,
die daar gehost worden, te beveiligen tegen onbedoelde
overdrachten, lekken en cyberaanvallen. Bovendien is de
wetgeving op dit gebied recentelijk uitgebreid met de GDPR,
de NIS-richtlijn en de EU Cybersecurity Act.

sten), technologie, de naleving van de lokale wetgeving,
beveiligingsbewustzijn en de beste praktijken op het vlak van
beveiliging. We werken er geleidelijk aan aan om alle processen, vestigingen en producten binnen het bereik van ons
ISMS en onze ISO/IEC 27001:2013-certificering te houden.

Barco wil duidelijk toonaangevend zijn in cybersecurity en
gegevensbescherming, wat zich vertaalt in een security office
en een data protection officer.

Data protection officer
Barco geeft een hoge prioriteit aan de bescherming en het
beheer van gegevens in overeenstemming met de GDPR
en gelijkaardige wetgeving inzake gegevensbescherming
buiten de EU. Barco heeft een data protection officer in dienst
die belast is met het beheer van het programma voor de
naleving van de gegevensbeschermingswetgeving. In het
kader van dit programma heeft de data protection officer in
2019 risicoanalyses uitgevoerd op verschillende softwareproducten en 33 veiligheidsincidenten onderzocht die
mogelijk tot een inbreuk op de persoonlijke gegevens hadden kunnen leiden – geen van deze incidenten diende te
worden gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteiten.
Bovendien zijn 41 leveranciers van clouddiensten beoordeeld
vanuit het oogpunt van gegevensbescherming, en zijn er
talrijke overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten
met onze externe gegevensverwerkers. Die overeenkomsten
zijn nodig om de eisen op het gebied van gegevensbescherming door te geven aan deze externe gegevensverwerkers en
hun subverwerkers. Bovendien werden verschillende nieuwe
softwareproducten van Barco toegevoegd aan onze product
privacy statement op www.barco.com. Tot slot werden ook
de GDPR-richtlijnen, -instructies en -formulieren gereviseerd
en geüpdatet.

Security office
Het security office van Barco wordt geleid door onze Chief
Information Security Officer (CISO) en stuurt ons cybersecurity-programma aan. Dat programma bestaat uit een
roadmap voor cybersecurity die werd opgesteld in lijn met de
veiligheidsdoelstellingen van Barco. We onderzoeken regelmatig de volwassenheid van ons cybersecurity-programma
aan de hand van het NIST Cybersecurity Framework (CSF)
om eventuele nieuwe en resterende beveiligingshiaten te
identificeren. Onze roadmap evolueert voortdurend door de
steeds veranderende bedreigingen en de bevindingen van
interne en externe veiligheidsaudits die worden uitgevoerd
op basis van een risicogebaseerde aanpak.
Barco heeft een information security management system
(ISMS) dat voldoet aan de ISO 27001-norm en dat betrekking
heeft op beleid, de betrokkenheid van het management,
bedrijfsprocessen, de relaties met derden (met inbegrip van
beveiligingsbeoordelingen van leveranciers van clouddien-

Naast de Standards@Work e-learning en de Compliance
Challenge organiseren we ook de jaarlijkse Cybersecurity
Month en bieden we vrijwillige cursussen aan via Barco
University.
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3.4 Bevorderen van een ‘speak up’-cultuur
Barco wil actief een echte ‘speak up’-cultuur promoten waarbij ethische vragen of dilemma’s kunnen worden besproken
zonder angst voor represailles. Medewerkers die vragen hebben of bezorgdheden of problemen willen melden, kunnen
dat via verschillende kanalen. Hun rechtstreekse manager of
HR-businesspartner is de eerste contactpersoon. Daarnaast
kan elke medewerker contact opnemen met een lid van het
Legal, Risk & Compliance-team of het Internal Audit-team.
Vragen en/of bezorgdheden kunnen ook via de ethics mailbox worden gedeeld (ethics@barco.com).
Alle vragen of bezorgdheden die aan de ethics mailbox worden gericht, worden behandeld door het Ethisch Comité, dat
bestaat uit de General Counsel, de Chief HR Officer en de
interne auditor. Dit comité beoordeelt de binnenkomende
vragen of bezorgdheden en wijst ze toe aan een van haar
leden, afhankelijk van het onderwerp. Dat lid is verantwoordelijk voor het analyseren van de vraag of bezorgdheid en het
voorstellen van een bevredigende oplossing aan de andere
leden van het comité. Het Ethisch Comité beslist over de
oplossing, eventuele corrigerende maatregelen en bereidt
een antwoord voor op de vraag of bezorgdheid van de persoon die ze stelde. Alle vragen en bezorgdheden die via de
ethics mailbox worden doorgestuurd, worden op passende
wijze geregistreerd.

Overzicht van de behandelde onderwerpen
via de ethics mailbox in 2019
Evenementen & geschenken van leveranciers

8

Concurrentie

1

Belangenconflicten

4

Ongepast gedrag of wangedrag

6

Marketingmateriaal

1

Douaneformaliteiten

1

Tenders

2

Totaal

23

Opgelost: 13
Onterecht: 5
Onopgelost: 5
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3.5 Overheidsonderzoeken
Aangezien Barco over de hele wereld actief is, worden de
activiteiten van het bedrijf van tijd tot tijd door overheidsinstanties in verschillende landen onder de loep genomen.
• De Chinese douaneautoriteiten onderzochten in het
begin van de jaren 2000 de importactiviteiten van Barco
en de distributeurs van Barco-producten, -systemen en
-onderdelen in de Volksrepubliek China. De afgelopen
jaren werden in totaal vijf onderzoeken geopend, die
allemaal werden afgesloten na betaling van de invoerrechten en bijbehorende boetes.
• In India onderzoekt het Directorate of Revenue
Intelligence de uitvoer van onderdelen vanuit Barco’s
fabriek in India, die beweerdelijk onder het toepassingsgebied van de Indiase SCOMET-exportregelgeving vallen
en waarvoor een exportvergunning vereist zou zijn.
• In Japan heeft Barco vrijwillig bekendgemaakt dat het
elektrische toestellen importeert zonder de juiste formaliteiten te vervullen en neemt het bedrijf corrigerende
maatregelen om de tekortkoming te verhelpen.
• Tot slot heeft het Noorse Departement voor Misdaadbestrijding informatie gevraagd over betalingen in 2008
van een Russische klant voor producten die door het
Noorse bedrijf Projectiondesign werden verkocht.
Projectiondesign werd in 2012 overgenomen door
Barco. Deze betalingen maakten vermoedelijk deel uit
van een witwasactie. Het Noorse Departement voor
Misdaadbestrijding liet aan Barco weten dat deze zaak
gesloten is.
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4. Engagement van leveranciers rond duurzaamheid
Onze klanten verwachten van ons innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit. Samen
blijven we streven we naar verantwoord en ethisch gedrag en hoge standaarden in
onze toelevringsketen. Zowel Barco als zijn leveranciers werken verantwoordelijk en
ethisch, en leven de strengste normen na in de hele toeleveringsketen.

4.1 Duidelijke normen stellen voor onze
leveranciers
Als eerste stap moeten onze leveranciers weten wat wij van
hen verwachten, ook op het gebied van duurzaamheid. Wij
houden ons aan drie belangrijke duurzaamheidsnormen: de
RBA-gedragscode (voor alle leveranciers), de Product
Compliance Requirements Code (voor leveranciers van componenten) en de Dodd Frank Act rond conflictmineralen (voor
leveranciers die componenten leveren die wolfraam, tantalum, tin of goud bevatten).

4.1.1 RBA Code of Conduct
We verwachten dat al onze leveranciers de normen respecteren die zijn vastgelegd in de RBA-gedragscode (Responsible Business Alliance), de vroegere EICC-gedragscode. De
RBA-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 etcetera. Onderwerpen in deze code zijn:
• Arbeid: vrij gekozen tewerkstelling, 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, adverteren
en concurrentie, verantwoorde aankoop van materialen,
privacy.
Alle leveranciers zijn verplicht zich te houden aan de RBA-gedragscode. Het aandeel van key en core leveranciers (die
tot 90% van de directe uitgaven vertegenwoordigen) die
de RBA-gedragscode hebben onderschreven of die een
vergelijkbare code hebben, wordt als een maandelijkse KPI
bijgehouden in het wereldwijde procurement dashboard. In
2019 heeft 98% van de key en core leveranciers de verklaring
van naleving van de RBA-gedragscode ondertekend.

4.1.2 Product Compliance Requirements Code
Elke component die onze leveranciers aan Barco leveren,
moet voldoen aan de Product Compliance Requirements
Code. De code omvat wereldwijde regelgeving (zoals RoHS10
en REACH), sectornormen en bijkomende criteria die we zelf
hebben gedefinieerd. Meer informatie over de eisen inzake
productconformiteit voor leveranciers is te vinden op onze
website.
We vragen onze leveranciers om volledige materiaalverklaringen van hun geleverde componenten voor te leggen. Op
die manier kunnen we in de toekomst garanderen dat onze
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producten de wereldwijde milieuregelgeving naleven, waaronder de aangekondigde SCIP-database van ECHA. Door de
hoge beschikbaarheid van volledige materiaalverklaringen
(82% van de actieve componenten in 2019) zijn we in staat
om proactief en geleidelijk stoffen uit onze producten te
elimineren, in lijn met ons ecodesignprogramma en de sectorinitiatieven. Een team van interne deskundigen voert een
risicogebaseerde beoordeling uit van de door de leveranciers verstrekte compliancegegevens en vereist diepgaande
compliancegegevens voor onderdelen met een hoog risico.

4.1.3 Dodd Frank Act rond conflictmineralen
Het verantwoordelijk inkopen van mineralen is een belangrijk
onderdeel van het duurzaamheidsstreven van onze leveranciers. We verplichten onze leveranciers om te werken
in overeenstemming met de Dodd Frank Act rond conflictmineralen. Barco wordt niet rechtstreeks beïnvloed door
de regelgeving van de Dodd Frank Act, aangezien we niet
rapporteren aan de Amerikaanse Securities and Exchange
Commission (SEC). Omdat we onrechtstreeks beïnvloed worden door onze toeleveringsketen, verbinden we er ons echter
toe om een due diligence uit te voeren naar het gebruik van
conflictmineralen door leveranciers. Naast de Dodd Frank
Act bereiden we ons ook voor op de komende Europese
verordening betreffende conflictmineralen.
Barco staat volledig achter de Due Diligence Guidance for
Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected
and High Risk Areas van de OESO. Door de due diligence-richtlijnen van de OESO te volgen, vragen we onze
‘in-scope’ leveranciers (d.w.z. leveranciers van componenten
die de mineralen wolfraam, tantalum, tin of goud bevatten)
om hun toeleveringsketen te onderzoeken en de oorsprong
van de metalen in producten die aan Barco geleverd worden,
te bepalen. Onze leveranciers geven dit verzoek door naar
de volgende niveaus van de toeleveringsketen tot het niveau
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van de smelterij kan worden geïdentificeerd. De leveranciers
moeten het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)
van het Responsible Mineral Initiative (RMI) invullen. Onze
toeleveringsketen is zeer responsief. Toch hebben we een
specifiek escalatiemechanisme waarin ons aankoopteam
is betrokken, waardoor actoren in de toeleveringsketen
gedwongen worden om de benodigde gegevens te verstrekken. In 2019 heeft 100% van de in-scope leveranciers
gereageerd op het CMRT. We voeren een gedetailleerde
risicoanalyse naar conflictmineralen uit op de ontvangen
gegevens door middel van cross-referencing en een nauwe
samenwerking met de leden van het RMI.
Als de leverancier geen due diligence-programma heeft,
wordt hem gevraagd een due diligence-programma uit te
werken met betrekking tot conflictmineralen volgens de
OESO-richtlijnen en een deadline af te spreken voor de
naleving ervan. De inkoper zal dit samen met de leverancier
opvolgen totdat er een due diligence-programma is opgestart. Als een leverancier inkoopt bij een smelterij die een
risico vormt, wordt de leverancier gevraagd om de smelterij
uit te faseren uit zijn toeleveringsketen.

4.2 Duurzaamheid integreren in het
inkoopproces
Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers onze waarden
delen en streven naar naleving van onze verplichte ethische,
arbeids- en milieunormen, integreren we duurzaamheid
geleidelijk aan in elke stap van het inkoopproces.
1. Leveranciers scouten
Het zelfbeoordelingsdocument voor de leverancier bevat
vragen over duurzaamheid.
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SCOUTEN

SELECTEREN

INKOPEN

PRESTATIES
OPVOLGEN

TRAINING

Scope

Alle mogelijke
leveranciers van
componenten

Nieuwe leveranciers
van componenten
met belangrijk
uitgavenniveau

Alle leveranciers

Alle key en core
leveranciers

Alle key en core
leveranciers

Tools

Zelfbeoordelingsdocument voor
leveranciers, incl.
vragen rond duurzaamheid

Document voor
selectie van leveranciers, incl. verplichte
duurzaamheidscriteria

Algemene inkoopvoorwaarden, inclusief
duurzaamheidsclausule
(alle bestellingen)

Prestatiebeoordeling
van leverancier,
inclusief
duurzaamheidsscore

Webinars
Supplier innovation
days

Contract met
duurzaamheidsclausule
(voor belangrijke
uitgaven)

2. Leveranciers selecteren
In 2019 zijn duurzaamheidscriteria toegevoegd aan het
leveranciersselectiedocument voor nieuwe leveranciers
van componenten.
3. Inkoopcontracten
De algemene inkoopvoorwaarden en master supply agreements (MSA’s) (d.i. contracten met key en core leveranciers)
van Barco bevatten duurzaamheidsclausules. 100% van de
key en core leveranciers ondertekende in 2019 contracten
met duurzaamheidsclausules (MSA’s of ondertekende
algemene voorwaarden).

4. Prestaties van leveranciers opvolgen
Duurzaamheid is nu ook een vast onderdeel in de beoordeling van de prestaties van onze leveranciers. Leveranciers
krijgen jaarlijks een score voor hun prestaties op het gebied
van duurzaamheid, zoals productconformiteitseisen, naleving
van de RBA-gedragscode en transparantie (het voorleggen
van CMRT’s en volledige materiaalverklaringen). De duurzaamheidsscore wordt aan de leveranciers gecommuniceerd
tijdens business review meetings. Specifieke verbeteracties
worden afgesproken en opgevolgd door de inkoper.
Tijdens deze bijeenkomsten delen we ook onze duurzaamheidsambities en benadrukken we het belang van onze
leveranciers voor het behalen van onze doelstellingen.
We moedigen onze leveranciers aan om ons proactief in
te lichten over hun vooruitgang op het gebied van duurzaamheid in hun activiteiten en toeleveringsketens en om
innovaties te delen die ons kunnen helpen om de duurzaamheidsimpact van onze producten te verbeteren.

Onze duurzaamheidsprestaties

5. Training
We willen er ook voor zorgen dat onze leveranciers onze
duurzaamheidsnormen begrijpen en leren hoe ze daarnaar
moeten handelen. We trainen leveranciers en informeren hen
via verschillende communicatiekanalen over ontwikkelingen
in verschillende duurzaamheidsdomeinen zoals het naleven
van milieuwetgeving, ecodesign en conflictmineralen.

4.3 Onze medewerkers opleiden
Het hele wereldwijde inkoopteam kreeg in 2019 een algemene
opleiding over duurzaamheid. Daarnaast heeft meer dan 75%
van ons wereldwijde inkoopteam een specifieke opleiding
gevolgd over de vereisten voor green product compliance
en conflictmineralen.

4.4 Plannen voor 2020 en daarna
We zullen in 2020 een duurzaam inkoopbeleid publiceren,
waarin we onze visie op een duurzame toeleveringsketen
delen. Onze activiteiten in 2020 zullen verder gericht zijn op
het vergroten van het bewustzijn rond duurzaamheid binnen
ons wereldwijd inkoopteam en bij onze leveranciers. We
zullen ook nultoleranties (d.i. minimumvereisten) invoeren
in de selectie van nieuwe leveranciers en streven naar een
minimale duurzaamheidsscore in de prestatiebeoordeling
van de leveranciers om een geprefereerde leverancier van
Barco te blijven. In 2020 zal de scope van de KPI voor de
naleving van de RBA-gedragscode worden uitgebreid en
meer omvatten dan de key en core leveranciers.
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Op middellange en lange termijn willen we het duurzaamheidsprogramma voor leveranciers naar een hoger niveau tillen.
Zo zullen we onder meer een dialoog aangaan met de leveranciers om hun maturiteit op het gebied van duurzaamheid
te verbeteren door middel van evaluaties en ondersteuning
ter plaatse.
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5. Gemeenschapsengagement
Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen
aan en genieten van een bloeiende samenleving, ongeacht hun
achtergrond. Daarbij richten we onze inspanningen vooral op onderwijs
en ondernemerschap. we connecteren met de medewerkers door hun
engagement, expertise en vaardigheden te benutten en door samen te
werken met non-profitorganisaties en sociale ondernemingen. Bovendien
streven we naar een impact op lange termijn. Onze doelgroepen zijn jonge
en minderbedeelde mensen, voornamelijk in de gemeenschappen waar
we wonen en werken.

5.1 De onderwijskloof dichten in India
In 2009 keurde het Indiase parlement een wet goed waarin
staat dat 25% van de plaatsen in niet-gesubsidieerde privéscholen gratis moet worden opengesteld voor kinderen
uit zwakke en achtergestelde groepen. Dat beleid kan het
leven van 10 miljoen minderbedeelde kinderen in heel India
veranderen. De sociale barrières voor de uitvoering van dit
plan blijken echter hardnekkig te zijn. Indus Action, een
niet-gouvernementele organisatie die gevestigd is in New
Delhi, overbrugt de kloof tussen wet en actie. De organisatie is momenteel actief in 19 Indiase staten en richt zich
op een mix van op technologie gebaseerde interventies en
beleidsbeïnvloeding. Naast een financiële bijdrage aan Indus
Action hielpen vrijwilligers van Barco, vooral van het softwareteam, hen ook bij het ontwerpen en testen van hun
mobiele applicatie.

In 2019 investeerden we
€ 163.400 in verschillende
initiatieven voor maatschappelijke
gemeenschappengagement over de
hele wereld, waarbij meer dan 230
medewerkers vrijwilligerswerk deden.

Voor veel kinderen in de regio van Noida, waar onze vestiging
zich bevindt, is het moeilijk om toegang te krijgen tot kwaliteitsvol onderwijs. Sakshi, een Indiase ngo die zich focust
op onderwijs, gezondheid en gemeenschapsontwikkeling,
richtte in 2017 met de steun van Barco een nieuwe school
voor minderbedeelde kinderen op: het Barco Sakshi Education Center. De school telt nu meer dan 150 kinderen.
Barco bleef de school ook in 2019 steunen via verschillende
initiatieven, zoals het organiseren van een dagje uit voor 30
kinderen in de Swaminarayan Akshardham-tempel.

Onze duurzaamheidsprestaties

5.2 De onderwijskloof dichten met hersteld
IT-materiaal
Close the Gap, een Belgische sociale onderneming, werd
meer dan 15 jaar geleden opgericht met als doel de digitale kloof in ontwikkelingslanden en opkomende landen te
overbruggen en zo de sociale impact te versnellen. Close
the Gap verzamelt onder meer laptops, desktops, beeldschermen, servers, enz. en herstelt ze. Op die manier kunnen
ze worden hergebruikt in educatieve, medische en sociale
projecten, meestal in ontwikkelingslanden en opkomende
landen. Dankzij de toegang tot opleidingen in computer- en
digitale vaardigheden profiteren kinderen van internationale
informatiebronnen. Dat helpt hen om wereldburgers te worden en stimuleert het ondernemerschap. Sinds de start van
onze samenwerking met Close the Gap in 2015 heeft Barco
meer dan 6.313 stuks IT-materiaal gedoneerd. Close the Gap
zorgt ervoor dat de apparaten op het einde van hun levensduur correct worden ingezameld en gerecycleerd.
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MOBILE SCHOOL

5.3 Emerging leadership program brengt
onderwijs naar straatkinderen
Voor zijn emerging leadership program (zie pagina B/43)
werkt Barco samen met StreetwiZe, een unieke aanbieder
van talentontwikkeling, om opkomende leiders essentiële
vaardigheden bij te brengen als onderdeel van hun leiderschapsontwikkeling. StreetwiZe investeert 100% van zijn winst
in Mobile School, een organisatie die informele educatie
aanbiedt aan straatjongeren en hen helpt om uit te groeien
tot positieve bijdragers aan de maatschappij.
Als onderdeel van het Barco-programma creëerden de opkomende leiders en jongeren van de gemeenschapsinstelling
voor bijzondere jeugdzorg De Zande een prototype voor
een Mobile School, een onderwijssysteem dat geschikt is
voor straatonderwijs.
© StreetwiZe

5.4 Barco Play Days

BARCO PLAY DAYS - INDIA
Elk jaar organiseren we in verschillende vestigingen Barco
Play Days. De kansarme kinderen uit de buurt worden uitgenodigd voor een onvergetelijke dag vol plezier, spelletjes en
workshops, mogelijk gemaakt door een team van vrijwilligers
van Barco. Door de kinderen een blik achter de schermen van
een technologiebedrijf te gunnen, hopen we hen te inspireren
om een technologische opleiding te kiezen en hun kansen
op een betere toekomst te verbeteren.

5.5 One Campus opent de deuren voor het
goede doel tijdens De Warmste Week
Elk jaar rond kerstmis organiseert het Belgische radiostation
Studio Brussel de Warmste Week, een landelijk initiatief om
jong en oud te betrekken bij het inzamelen van geld voor
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een goed doel naar keuze. In 2019 stond de pop-up studio
van het radiostation in Kortrijk, Barco’s thuisstad in België.
Voor deze gelegenheid en voor het goede doel verwelkomde
Barco externe bezoekers in zijn opvallende hoofdkwartier en
organiseerde het zijn eigen Barco wintermarkt. Tegen een
kleine vergoeding konden de bezoekers genieten van live
muziek, feestelijke projectiemappings en gezellige kraampjes met zelfgemaakte koekjes, drankjes en geschenken,
naast een begeleide rondleiding in ons gerenommeerde
Experience Center. Tijdens dit evenement zamelden 55
Barco-vrijwilligers € 15.000 in. Barco verdubbelde het bedrag
vervolgens tot € 30.000 en schonk het aan lokale liefdadigheidsinstellingen. Eén daarvan is Oranjehuis, een lokale
organisatie die de re-integratie van kansarme jongeren in de
samenleving ondersteunt.

DE WARMSTE WEEK

5.6 Gezondheid en welzijn ondersteunen
Nauw aansluitend bij zijn doelstelling om de gezondheidszorg te versterken, ondersteunt Barco ook verschillende
initiatieven op het vlak van gezondheid en welzijn.
Barco verleent financiële steun aan CanSupport, het grootste
gratis programma voor palliatieve zorg aan huis in India. Het
geld wordt gebruikt om drie mobiele teams te financieren, elk
bestaande uit een dokter, een verpleegster en een begeleider.
Daarnaast doen collega’s van Barco vrijwilligerswerk in de
CanSupport-dagcentra of organiseren ze leuke activiteiten
met jonge kankerpatiënten.
In India draagt Barco financieel bij aan Urja, een lokaal project
om bewustzijn rond veilige menstruatiehygiëne te verhogen
en gezondheidsvoorlichting te geven.
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Kwaliteitsvolle meetings
op afstand helpen ons om
het aantal zakenreizen te
verminderen en zorgen
er tegelijk voor dat onze
medewerkers een gezonde
balans kunnen vinden tussen
werk en privé.
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Governance en verantwoordelijkheid inzake
duurzaamheid
Governance zorgt ervoor dat onze duurzaamheidsstrategie op koers
blijft, dat de strategie effectief blijft en dat de top van ons bedrijf
verantwoordelijkheid neemt voor de resultaten.

Werkstromen rond duurzaamheid
Alle focusdomeinen van duurzaamheid worden beheerd
door de business zelf. Binnen de relevante corporate functies
zijn de werkstroomleiders voor duurzaamheid verantwoordelijk voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen,
het beheer van de duurzaamheidsplannen en het meten van
de duurzaamheidsprestaties. Zij zorgen ervoor dat duurzaamheid wordt geïntegreerd in de lopende bedrijfsstrategie en
-planning. Elke werkstroomleider wordt ondersteund door
een sponsor, d.i. een senior manager die als klankbord dient,
de besluitvorming faciliteert en obstakels wegneemt.

Sustainability ambassadors groups
• De ambassadors groups (ambassadeursgroepen) zijn
cross-functionele groepen van gemotiveerde mensen,
inclusief de werkstroomleiders rond duurzaamheid.
• De groepen, die worden geleid door het sustainability
office, komen minstens één keer per kwartaal samen.
Ze bespreken lopende initiatieven en partnerships,
brengen nieuwe ideeën aan en communiceren over de
realisatie van belangrijke initiatieven aan alle relevante
stakeholders.

Sustainability office
Het sustainability office, dat deel uitmaakt van de financiële afdeling, promoot ons bedrijfsbrede programma
voor duurzaamheid en transparantie bij de stakeholders.
Het office zorgt voor rapportering en gaat de dialoog aan
met interne en externe stakeholders om de focusdomeinen voor duurzaamheid te beoordelen, te prioriteren en
te monitoren. Verder stelt het sustainability office ook de
duurzaamheidsstrategie van het bedrijf op, stuurt het de
duurzaamheidsprocessen aan en zorgt het voor begeleiding
en coördinatie tussen de verschillende corporate functies.
Het office legt eveneens de duurzaamheidsdoelstellingen
van het bedrijf vast op basis van de doelstellingen die door
de corporate functies zijn bepaald.

 Noot: Alle details rond de corporate governancestructuren bij Barco zijn te vinden in het onderdeel ‘Governance’ van
het Company Report.
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RAAD VAN BESTUUR
AUDITCOMITÉ

CORE
LEADERSHIP TEAM

EXECUTIVE SUSTAINABILITY
STEERING COMMITTEE

SUSTAINABILITY
SUSTAINABILITY
OFFICE
OFFICE

Executive sustainability steering committee
De leden zijn:
• Chief Executive Officer
• Chief Human Resources Officer
• Chief Financial Officer
• Group General Counsel
• Senior Vice President, Healthcare
• Senior Vice President, Operations
• Senior Vice President, Organizational Excellence
Vergaderfrequentie: minstens vier keer per jaar
Verantwoordelijkheid: bespreekt Barco’s duurzaamheidsstrategie en de vooruitgang, en zorgt er ook voor dat
duurzaamheid wordt ingebed in onze business – om zo
Barco’s algemene doelstellingen te ondersteunen. Het sustainability office rapporteert rechtstreeks aan het executive
sustainability steering committee.

WORKSTREAMS &
AMBASSADEURSGROEPEN ROND
DUURZAAMHEID

Core leadership team (CLT)
Minstens twee keer per jaar staat duurzaamheid op de
agenda van de vergadering van het CLT. De duurzaamheidsstrategie en de vooruitgang worden gedeeld en besproken.

Raad van Bestuur
Auditcomité
Minstens één keer per jaar staat duurzaamheid op de agenda
van het Auditcomité van Barco (zie pagina A/68 voor informatie over de samenstelling van het Auditcomité). De
vooruitgang wordt gedeeld en besproken. Het comité houdt
ook toezicht op de klokkenluidersregeling van Barco en de
gerelateerde integriteitszaken.
Indien het Auditcomité dit wenselijk acht, brengen zij verder
verslag uit aan de Raad van Bestuur.

B/75

Barco jaarverslag 2019

Stakeholderbetrokkenheid
Wij werken voortdurend aan verbinding en vertrouwen met
onze belangrijkste stakeholders door middel van regelmatige
interactie. Externe standpunten helpen ons om opkomende
problemen te identificeren en te prioriteren en om onze strategie, acties en beleid beter af te stemmen op de behoeften
van de maatschappij en de planeet. We moedigen onze
stakeholders ook aan om feedback te geven over onze prestaties en transparantie.

STAKEHOLDERGROEP

SPOC

Klanten
& partners

•
•
•
•
•

Medewerkers

• Chief Human Resources Officer
• Interne communicatie

Leveranciers

• VP Procurement
• Eco-office

Publieke organisaties (sectorfederaties, ngo’s, beleidsmakers)

• Global leadership team

Investeerders

• VP Investor Relations

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. We begrijpen dat de betrokkenheid van stakeholders een positief effect heeft op ons succes op lange termijn
en op onze capaciteit om te innoveren.
Bij Barco is elk departement verantwoordelijk voor het
identificeren en engageren van zijn eigen stakeholders (i.e.
diegenen op wie zij impact hebben of diegenen die impact
hebben op hen). De corporate functies bij Barco voorzien
de departementen met een kader over hoe ze met stakeholderbetrokkenheid moeten omgaan (d.i. identificeren en
classificeren van stakeholders, richtlijnen voor communicatie
met stakeholders, enz.).

Sales
Corporate en segmentmarketing
Customer service
Externe communicatie
Product management

Van informele gesprekken tot contractuele partnerships, wij
betrekken onze stakeholders op vele manieren. Betrokkenheid is geen specifiek onderdeel van het rapporteringsproces,
maar gebeurt het hele jaar door. Barco gaat actief in dialoog
met stakeholders rond een brede waaier onderwerpen en via
verschillende kanalen, om zo participatieve en geïntegreerde
besluitvorming te promoten.
De belangrijkste groepen stakeholders van Barco zijn klanten
en partners, medewerkers, leveranciers, sectorfederaties,
beleidsmakers, ngo’s, academische instellingen en investeerders.
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METHODE OM BETROKKENHEID TE STIMULEREN

SPECIFIEKE ORGANISATIES/TOOLS

•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar de Net Promotors Score (NPS) enquêtes
Klantenenquêtes
Partner summits
Dagelijkse contacten in het veld (sales, segmentmarketing, customer service, …)
Persberichten
Digitale interactie via sociale media, website, ...

• EcoVadis, CDP, of klantspecifieke enquêtes
• Entertainment: UNIC, GL Events, VERPRG
• Healthcare/Enterprise: key account management

•
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijke teams betrekken in het ontwikkelen van actieplannen
YOU+ programma: B-inspired, B-engaged, B-involved
Intranet, Yammer, CEO-blog, town hall meetings (straight-ups)
Leadership summits
Performance reviews
Frequente feedbacksessies
Ethics mailbox
Inspiratiesessies rond duurzaamheid

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

• Verwachtingen communiceren rond sociale, milieu- en ethische onderwerpen
via RBA-gedragscode, Product Compliance Requirements Code, Dodd Frank
Act rond conflictmineralen
• Auditsysteem om de prestaties van leveranciers te evalueren
• Business reviews met core en key leveranciers
• Opleiding

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Europese Commissie – CENELEC
• Laser-illuminated Projector Association (LIPA)
• Ngo’s: Close the Gap, Oranjehuis, Sakshi, Indusaction,
CanSupport, Urja, Mobile School
• Duurzaamheidsnetwerken: The Shift, We Mean Business,
…
• Universiteiten: Kulak, Howest, VIVES, UGent, KU Leuven,
TU Delft, …
• Hangar K: co-creatie-ruimte met onderwijsinstellingen
• Sectorfederaties: VBO, VOKA, Agoria, ETION

Deelname aan (overheids-) werkgroepen van beleidsmakers
Meetings, rondetafels en conferenties
Deelname aan wereldwijde netwerken
Stages, lezingen

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

•
•
•
•
•

Product Compliance Requirements Code
RBA Code of Conduct
Dodd Frank Act rond conflictmineralen
Barco Substances List
Verzamelen van data via Greensoft
Bomcheck.net

Jaarverslag, persberichten, investeerdersportaal
Capital Market Days (voor investeerders)
Conference calls
Documenten rond aandelenresearch
MSCI, ISS-oekom, en andere vragenlijsten
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Externe initiatieven (platformen en commitments)

We Mean Business

Sign for My Future

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 engagementen te halen die de coalitie naar voor schuift.

Onze CEO, Jan De Witte, heeft ondersteund ‘Sign for my
future’, een Belgisch initiatief dat de vzw ‘Klimaatmandaat’
lanceerde om klimaat op de agenda te zetten in de aanloop
naar de federale verkiezingen van mei 2019. Door van zoveel
mogelijk burgers en CEO’s handtekeningen te verzamelen, wil
Klimaatmandaat Belgische politici onder druk zetten om een
ambitieuzer klimaatbeleid uit te werken en dat beleid ook te
integreren in de nieuwe coalitieovereenkomst.

The Shift
Barco is lid van The Shift, het grootste Belgische netwerk
rond duurzaamheid. The Shift werd opgericht om de transitie te bevorderen naar een duurzamere maatschappij en
economie.

Green Deal biodiversiteit
Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)
bedrijven en de Vlaamse overheid (België) om samen groene
projecten op te zetten. Deze specifieke Green Deal streeft
ernaar de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen
en het draagvlak voor het initiatief te versterken. Meer dan
60 bedrijven en organisaties, waaronder Barco, hebben zich
al geëngageerd om aan deze Green Deal mee te werken.

Be The Change
Hoe zal onze arbeidsmarkt eruitzien in 2030? In zijn studie
‘Shaping the future of work’ ontwikkelde Agoria, de Belgische
federatie van de technologische industrie, vier strategieën
voor een duurzame arbeidsmarkt. Deze vier strategieën
kunnen worden gecategoriseerd als: activeren van werklozen
of studenten, bijscholen en omscholen van werknemers en
verder ontwikkelen van en investeren in technologie. In 2019
onderschreef Barco het Be The Change Charter en engageerden wij ons om ons personeelsbeleid aan te passen aan
de uitdagingen van de arbeidsmarkt van morgen.

Ons duurzaamheidsbeheer
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Take the Lead
Wij gingen vier uitdagingen aan:
• In kaart brengen van verplaatsingen en reistijden van
werknemers naar klanten, leveranciers en binnen
het bedrijf en deze verplaatsingen met minstens 20%
verminderen tegen 2022 (technologie).
• Minstens 1/5 van onze middelen voor onderzoek en
ontwikkeling investeren in technologische oplossingen
om diensten op afstand in de gezondheidszorg, het
onderwijs of bedrijven te faciliteren (technologie).
• Barco-medewerkers sponsoren en laten deelnemen
aan het ‘Take the Lead’-programma om de digitale
transformatie in het bedrijf aan te moedigen en te
stimuleren (bijscholing en technologie).
• Jaarlijks bedrijfsbezoeken en technologieworkshops
organiseren voor minstens 15 leerkrachten en studenten
in drie onderwijsniveaus (activering en bijscholing).

Vlerick Business School en de zakenkranten De Tijd en L’Echo
hebben hun krachten gebundeld in de ontwikkeling van Take
the Lead als een sociaal engagement om in te spelen op de
toenemende behoefte aan digitale kennis in de bedrijfswereld. Het is een leerprogramma dat gericht is op het creëren
van digitale leiders. Barco is partner in dit programma, waardoor het aan een maximum aantal deelnemers kan worden
aangeboden.

Hangar K
Barco is de trotse partner van Hangar K, een co-creatiehub
die officieel werd geopend in oktober 2017 in Kortrijk, België.
Meer nog dan een coworking space is Hangar K een competentiecentrum ... en een incubator: een plek waar start-ups,
scale-ups, gevestigde bedrijven en de academische wereld
bijeenkomen om elkaar te inspireren en de mogelijkheden
van het digitale tijdperk te omarmen en zo nieuwe, succesvolle bedrijven uit te bouwen.

B/79

Barco jaarverslag 2019

Certificaties
Om onze stakeholders te verzekeren dat onze managementsystemen voldoen aan de internationale sectorspecifieke
normen, hebben wij de volgende ISO certificaten:
• ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (Barco-sites in
de VS, Duitsland, India, Italië, Taiwan, China, Noorwegen
en België)
• ISO 13485-kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor
medische toestellen (Barco-sites in de VS, China, België,
Italië en Zuid-Korea)

• ISO 14001-milieumanagementsysteem (Barco-sites in
België, China, India en Italië)
• ISO 27001-managementsysteem voor
informatiebeveiliging (Barco-sites in België, India en
Taiwan)

Externe beoordelingen
De duurzaamheidsprestaties van Barco worden gemeten door verschillende onafhankelijke organisaties. Dit zijn de initiatieven
waar we actief aan deelnemen:

CDP
2018

2017

2016

2015

B

B

C

B

CDP, het vroegere Carbon Disclosure Project, beheert het
wereldwijde informatiesysteem dat bedrijven, steden, landen
en regio’s in staat stelt om hun milieu-impacten te meten en
te beheren. De organisatie heeft massa’s data rond milieuprestaties verzameld van bedrijven wereldwijd. Op basis van
de inzichten geeft CDP bedrijven een score, van A tot D. Op
die manier stimuleert het de bewustwording, het management en uiteindelijk het leiderschap rond verschillende
milieuonderwerpen zoals klimaatverandering.

Elk jaar meet en rapporteert Barco zijn koolstofvoetafdruk
aan CDP. Op die manier toetsen we onze duurzaamheidsinspanningen aan die van de sectorgenoten. We engageren
ons voor het feedbackprogramma dat CDP organiseert en
zetten actieplannen op om de risico’s in te perken en de
kansen te grijpen die CDP voorstelt.
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EcoVadis
2019

2018

2017

2016

2015

GOLD

SILVER

NA

NA

NA

EcoVadis erkende Barco’s inspanningen rond Corporate Social
Responsibility (CSR) met de Gold CSR rating. Met die score
prijken we in de top 5% van de deelnemende bedrijven. EcoVadis’ onafhankelijke platform voor duurzaamheidsclassificatie

bewaakt en verbetert de milieu-, ethische en maatschappelijke
prestaties van bedrijven wereldwijd. De organisatie voert duurzaamheidsaudits uit voor 20.000 bedrijven in 150 sectoren
en in meer dan 100 landen.

MSCI
2019

2018

2017

2016

2015

A

A

A

A

BBB

MSCI ESG Ratings helpen investeerders risico’s en opportuniteiten met betrekking tot milieu, veiligheid en governance
te identificeren in hun portfolio. Ze onderzoeken en scoren

bedrijven op een schaal van AAA tot CCC, volgens hun blootstelling aan industriespecifieke risico’s en hun mogelijkheid
om die risco’s te beheersen in vergelijking met sectorgenoten.

ISS-oekom
2019

2018

2017

2016

2015

C+ (PRIME)

NA

NA

NA

NA

ISS-oekom is een van ‘s werelds toonaangevende ratingbureaus voor duurzame investeringen. De rating van ISS-oekom
houdt rekening met milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten (ESG) door meer dan 100 sectorspecifieke
indicatoren te beoordelen met gradaties van A+ (best grade)
tot D-. Bedrijven die de beste ESG-scores behalen onder hun

sectorgenoten worden erkend als ‘Prime’. Barco werd voor
het eerst geëvalueerd in 2019. We behaalden een C+-score
en worden beoordeeld als ‘Prime’-bedrijf. Met dat resultaat
behoren we tot de top 20% van de bedrijven in de sector van
elektronische apparaten en toestellen.

B/81

Barco jaarverslag 2019

Over dit duurzaamheidsrapport
Rapporteringsperiode, cyclus en
scoop

GRI-standaarden

We publiceerden ons eerste Duurzaamheidsrapport op 18
februari 2016 (‘Duurzaamheidsrapport 2015’) en zullen blijven
rapporteren op jaarlijkse basis. Het rapport biedt een duidelijk
overzicht van onze meest relevante plannen, verwezenlijkingen en objectieven op het vlak van duurzaamheid in 2019
(behalve indien anders aangegeven).

Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de
GRI-standaarden: ‘Core option’. Barco heeft geen externe
controle laten uitvoeren van het rapport.

GRI-tabel
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GRI Content Index
DISCLOSURE

PAGINA

GRI 100 UNIVERSAL STANDARDS
GRI 102 General Disclosures 2016
102-1 Name of the organization

C/101

102-2 Activities, brands, products and services

A/20, A/26-39, A/45, A/47,
A/49

102-3 Location of headquarters

C/99

102-4 Location of operations

A/20

102-5 Ownership and legal form

C/99

102-6 Markets served

A/20, A/26, A/32, A/36, C/33

102-7 Scale of the organization

A/11, A/20-21, B/38

102-8 Information on employees and other workers

A/11, A/21, B/38

102-9 Supply chain

B/63-66

102-10 Significant changes to the organization's size, structure, ownership or supply chain

A/113, A/120-121, C/26-27

102-11 Precautionary Principle or approach

A/84-85, A/90-91

102-12 External initiatives

B/11, B/63-64, B/77-81

102-13 Membership of associations

B/75-80

102-14 Statement from senior decision-maker

A/4-8, B/6

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

A/86-89, A/92-95, C/74-75

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

A/9, B/59

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

B/51, B/61

102-18 Governance structure

A/55-65, B/73-74

102-19 Delegating authority

B/73-74

B/83
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DISCLOSURE
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102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics

B/73-74

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics

B/12, B/73-74

102-22 Composition of the highest governance body and its committees

A/56-65, A/67-71

102-23 Chair of the highest governance body

A/59

102-24 Nominating and selecting the highest governance body

A/55

102-25 Conflicts of interest

A/80

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy

A/67-71, B/74

102-27 Collective knowledge of highest governance body

B/74

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance

A/72

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts

A/69, A/85, A/91

102-30 Effectiveness of risk management processes

A/84-85, A/90-91, A/97, C/74-75

102-31 Review of economic, environmental, and social topics

B/74

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting

B/74

102-35 Remuneration policies

A/73-79

102-36 Process for determining remuneration

A/70-71, A/75

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration

A/70-71, A/73

102-40 List of stakeholder groups

B/75

102-41 Collective bargaining agreements

B/53

102-42 Identifying and selecting stakeholders

B/75-76

102-43 Approach to stakeholder engagement

A/66, B/12, B/44-46, B/54-55,
B/65, B/75-76

102-44 Key topics and concerns raised

B/55, B/61-62

102-45 Entities included in the consolidated financial statements

C/23-24

102-46 Defining report content and topic Boundaries

B/12

102-47 List of material topics

B/10-11

102-48 Restatements of information

B/17
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DISCLOSURE

PAGE

102-49 Changes in reporting

B/17, B/39, B/53, C/26-27

102-50 Reporting period

B/18, B/81

102-51 Date of most recent report

B/81

102-52 Reporting cycle

B/81

102-53 Contact point for questions regarding the report

C/99

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

B/81

102-55 GRI Content Index

B/82-86

102-56 External assurance

B/81

B/84

GRI 103 Management approach 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

B/19-37, B/41-51, B/54-66

103-2 The management approach and its components

B/19-37, B/41-51, B/54-66

103-3 Evaluation of the management approach

B/31, B/61, B/79-80, C/88-93

GRI 200 ECONOMIC TOPICS
GRI 201 Economic Performance 2016
201-1 Direct economic value generated and distributed

A/10-11

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

A/89, A/94

GRI 205 Anti-corruption 2016
205-1 Operations assessed for risks related to corruption

A/96

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures

A/96, B/58-59

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

B/61-62

GRI 300 ENVIRONMENTAL TOPICS
GRI 302 Energy 2016
302-1 Energy consumption within the organization

B/17, B/19

302-2 Energy consumption outside of the organization

B/17, B/28

302-3 Energy intensity

B/17, B/19
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302-4 Reduction of energy consumption

B/19

302-5 Reductions in energy requirements of products and services

B/28, B/33-35, B/37

GRI 305 Emissions 2016
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

B/18

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

B/18

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

B/18

305-5 Reduction of GHG emissions

B/20-26, B/29

GRI 306 Effluents and Waste 2016
306-2 Waste by type and disposal method

B/17, B/26

GRI 308 Supplier Environmental Assessment 2016
308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria

B/22, B/53

GRI 400 SOCIAL TOPICS
GRI 403 Occupational Health & Safety 2018
403-1 Occupational health and safety management system

B/48

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

B/48

403-3 Occupational health services

B/48-49

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health
and safety

B/48

403-5 Worker training on occupational health and safety

B/47-48

403-6 Promotion of worker health

B/47-48

403-9 Work-related injuries

B/39

GRI 404 Training and Education 2016
404-1 Average hours of training per year per employee

B/39

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

B/41-43

GRI 405 Diversity and equal opportunity 2016
405-1 Diversity of governance bodies and employees

A/56, A/60, B/38-39, B/50-51
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GRI 407 Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective
bargaining may be at risk

A/94-95

GRI 412 Human Rights Assessment 2016
412-2 Employee training on human rights policies or procedures

A/95, B/58-59

GRI 413 Local Communities 2016
413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs

B/67-70

GRI 414 Supplier Social Assessment 2016
414-1 New suppliers that were screened using social criteria

B/53

GRI 416: Customer health and safety 2016
416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories

B/56

B/86

