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Voorwoord
Dit is het eerste Sustainability Report dat ERIKS uitgeeft. In 
dit verslag legt ERIKS verantwoording af aan haar stakehol-
ders over de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van sustainability in 2014. Dit verslag is op-
gesteld volgens de best practises die daarvoor gelden en is 
overkoepelend samengesteld voor onze bedrijfsactiviteiten in 
ERIKS Regio 2. Vooralsnog is het verslag specifiek gericht op 
de landen Nederland en België. Vanaf 2015 zullen de lan-
den Luxemburg, Frankrijk en Spanje in deze context worden 
meegenomen. Enerzijds laten we concreet zien welke acties 
we hebben ondernomen op het vlak van duurzaamheid. 
Anderzijds beschrijft dit verslag welke toekomstige stappen 
wij voornemens zijn te maken.

Onze boodschap aan alle betrokkenen bij ERIKS: wij zijn 
ervan overtuigd dat efficiënt ondernemerschap, samen met 
sterke, sociale en milieuvriendelijke prestaties, dé succesfac-
toren voor onze toekomst zijn. Alleen door de lat op dit gebied 
steeds hoger te leggen, zullen we tegemoet blijven komen aan 
de huidige en toekomstige verwachtingen van onze klanten, 
(toekomstige) medewerkers en investeerders. Daarom stre-
ven we ernaar onze bedrijven op een sustainable manier uit 
te bouwen door zowel de sustainability van onze producten, 
diensten als die van onze bedrijfsvoering in het algemeen con-
tinu te verbeteren.

Bij deze vragen wij met ons samen te werken om dit te reali-
seren. Jaarlijks zullen we rapporteren over de realisatie en de 
nieuwe doelstellingen in de vorm van een Sustainability Profile. 

Directie ERIKS Regio 2
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De activiteiten van ERIKS bestaan uit de 

inkoop, opslag, veredeling, ontwikkeling, 

distributie en verkoop van een hoogwaardig en 

breed assortiment aan werktuigbouwkundige 

componenten. Het uitgebreide productenpakket 

en de passie voor technologie maken ERIKS tot 

een toonaangevende en betrouwbare partner voor 

haar zakelijke relaties, wereldwijd.

Missie
ERIKS heeft de ambitie om te groeien en om dé internationaal 
toonaangevende industriële dienstverlener te zijn die voorziet 
in een groot assortiment kwalitatieve werktuigbouwkundige 
componenten en innovatieve materiaal- en toepassingskennis. 
Samen met onze klanten streven wij naar het verminderen van 
downtime, energieverbruik en emissie van vervuilende stoffen 
en naar een verhoging van de veiligheid. 

Visie 
ERIKS past zich aan de veranderende rol in de supply chain 
aan en levert een positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering van 
haar klanten en leveranciers. Het identificeren, ontwikkelen 
en onderhouden van de nodige knowhow zijn enkele van de 
meest uitdagende elementen in dit opzicht. Hierdoor is ERIKS 
uitgegroeid van een traditionele distributeur tot een industriële 
dienstverlener.

Kernwaarden
ERIKS staat voor:

 ▪ Kennis van en passie voor technologie
 ▪ Sustainability
 ▪ Integriteit
 ▪ Wederzijds vertrouwen en respect
 ▪ Klanttevredenheid en prestatiegerichtheid

1. de onderneming ERIKS

1.1 Onze missie, visie en kernwaarden
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Statement REACh

 

ERIKS has a lasting commitment to sustainable development. We subscribe to the objectives of the REACh legislation EC 1907/2006, as it 

aims to maximize transparency of information and to minimize the use of harmful substances. The goal is to enhance both human health 

and environment.

Though ERIKS mostly manages articles, not containing substances to be released, we distinguished our role in the supply chain early on. 

All necessary actions to comply have been taken.

◾ Most articles in ERIKS portfolio do not need (pre) registration.

◾ We are working with production facilities and suppliers to make sure all articles will remain available throughout the entire REACh 

implementation.

◾ Adverse consequences on the supply of any of our articles will be caught by incorporating a valuable alternative in our portfolio.

◾ Communication on purpose use will be transparent and readily available.

Overview of compliance to the separate phases in the REACh process:

Registration

Where necessary, the appropriate actors upstream the supply chain have registered the substances used in the production of the articles.

Evaluation
Registered substances have been or will be evaluated for all regular or known uses – as described in the technical documentation. 

Evaluation is done according the guidance sheets.

Authorisation

The articles in ERIKS portfolio delivery date after 1st of January, 2011 do not contain any substances on the authorisation list as available 

on the ECHA website.1 

Restriction
The articles in ERIKS portfolio delivery date after January 1st, 2011 do not contain any existing restriction substances, according Annex XVII 

to EC1907/2006. Further they do not contain substances on the “Restrictions under consideration”.2

Candidate list

With all available information the articles have been cross-evaluated to the candidate list for “Substances of Very High Concern”3, as listed 

on the ECHA website to ERIKS knowledge, no presence of SVHC’s has been identified.

Please note that this statement is valid for all standard products in ERIKS portfolio at date of issue. For auxiliary articles, additional or deviant 

information may be available. In these cases, ERIKS will communicate all available and necessary information to you ad hoc.

In case you have specific questions concerning REACh, please contact one of our specialists:

Product group

Contact e-mail
Phone number

Industrial Hoses

 wim.seignette@eriks.nl +31 (0)72 514 11 50

Gaskets

 dick.pronk@eriks.nl
+31 (0)72 514 12 21

Dynamic seals, O-Rings and Rubber Technology  gerard.groot@eriks.nl +31 (0)72 514 12 39

Valves, Instrumentation and Plastic Piping
 rob.scheppers@eriks.nl  +31 (0)72 514 13 05

Plastic Products

 ronald.pet@eriks.nl
+31 (0)72 514 14 49

ERIKS bv 

Date of issue:

 

February 2014

Peter Laan, Quality Manager

  1 http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/authorisation

  2 http://echa.europa.eu/en/web/guest/restrictions-under-consideration

  3 http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp

ERIKS bv  |  P.O. Box 280  |  1800 BK  Alkmaar  |  the Netherlands  |  T +31 (0)72 514 15 14  |  F +31(0)72 515 56 45  |  E  info@eriks.nl  |  www.eriks.nl

De wereld is steeds in verandering. Dit heeft een behoorlij-
ke impact op de manier waarop we werken en zakendoen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een voorbeeld 
van een positieve en noodzakelijke verandering. Maar hoe 
gaat een bedrijf daarmee om? In internationaal verband zijn 
voor sustainability richtlijnen en normen ontwikkeld die zich 
specifiek richten op de verantwoordelijkheden van onderne-
mingen. Deze richtlijnen zijn (mede-)ontwikkeld door nationa-
le overheden. De belangrijkste zijn de OESO-richtlijnen en ISO 
26000 en 14001.

OESO-richtlijnen
De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 
voornamelijk welvarende landen. Naast Europese landen 
doen onder andere de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea 
en Australië mee. In 2000 heeft de OESO richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen opgesteld. Deze omvatten een 
breed scala van normen voor arbeid, mensenrechten, milieu, 
consumentenbescherming en corruptie. Ook het nemen van 
ketenverantwoordelijkheid is opgenomen in deze richtlijnen.

ISO 26000
Wereldwijd dé richtlijn voor sustainability: ISO 26000. De 
richtlijn is opgesteld via een wereldwijd multistakeholder pro-
ces. ISO 26000 bevat sustainability-uitgangspunten waarover 
wereldwijd een brede consensus bestaat. De norm 14001 
geeft veel praktische handvatten op het gebied van milieu, 
een van de hoofdthema’s binnen een sustainability-beleid.

1.2 Richtlijnen voor sustainability
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ERIKS koerst aan op een verdere doorvoering 

van sustainability in haar bedrijfsprocessen. 

Daarbij geldt dat het belang van een economisch 

verantwoorde bedrijfsvoering niet uit het oog mag 

worden verloren. De balans tussen die twee weet 

ERIKS te vinden op grond van de onderstaande 

uitgangspunten.

ERIKS streeft ernaar hoogwaardige producten en diensten op 
de markt te brengen. Producten en diensten die toegevoegde 
waarde en ‘waar voor geld’ bieden, zoveel mogelijk duurzaam 
geproduceerd en gedistribueerd. Aanprijzingen en berichtge-
ving over onze producten en diensten zullen nauwkeurig en 
juist zijn. ERIKS onderhoudt wederzijds bevorderlijke relaties 
met haar leveranciers, klanten en bedrijfspartners. We zijn 
ons bewust van onze positie als integraal onderdeel van de 
samenleving en nemen onze verantwoordelijkheid, voor de 
samenleving als geheel en voor de gemeenschappen waarin 
wij actief zijn in het bijzonder. 

ERIKS streeft ernaar om de effecten van haar activiteiten op 
het milieu te verbeteren. 

Wij voelen ons verantwoordelijk en zien een duidelijke rol in 
het verduurzamen binnen onze sector. Ook in de keuze voor 
onze A-leveranciers weegt mee hoe zij omgaan met hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.

1.3 Economisch verantwoord ondernemen
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Onze visie, strategie en concrete acties verwoorden we in jaar-
lijkse Sustainability Profiles. Dat geeft ons inzicht en structuur. 
In onze Sustainability Profiles, die beschikbaar zijn voor alle 
stakeholders, verantwoorden we onze acties in het lopende 
jaar en de nieuwe activiteiten in het volgende jaar. Diverse 
normeringen en audits geven ons een raamwerk en presta-
tie-indicatoren om ons op het gebied van sustainability steeds 
verder te ontwikkelen.

Met het geformuleerde beleid, gericht op medewerkers, de 
gemeenschap en de wereld om ons heen, geven we praktisch 
inhoud aan betrokkenheid en professionaliteit.

de prestatieladder 2014 - 2016

2014
Multi Site ISO 14001 Nederland.

Sustainability Profile ERIKS Regio 2.
Start met een gestructureerde policy op het 

gebied van safety en sustainability.
Handhaving Top Employer België en 

Nederland.

2015
Continuering Sustainability en Safety policy inclusief 5 aantoonbare 

belevingsmomenten met het personeel.
Opstart OHSAS 18001.

2016
Multi Site ISO 14001 België.

Herkenbare uitingen in de locaties dat de ERIKS bedrijven sustainable werken.

1.4 Sustainability Profiles
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ERIKS onderneemt op basis van eerlijkheid, 

integriteit, loyaliteit en openheid. Met respect 

voor de belangen van onze aandeelhouders en 

onze medewerkers. We streven ernaar onze 

medewerkers een veilige en gezonde werkplek 

te bieden. Een werkomgeving gebaseerd op 

wederzijds vertrouwen en waar mensen respectvol 

met elkaar omgaan. Onze open en constructieve 

samenwerking met ondernemingsraden en 

vakorganisaties is in lijn met het bovenstaande. 

We werven en benoemen mensen uitsluitend op 

basis van vaardigheden en talenten die relevant 

zijn voor de betreffende functie. 

Een premium employer. Dat is wat we willen zijn. Een premi-
um employer is een bedrijf waarvoor een medewerker bewust 
kiest te willen werken, vanwege de ontplooiingsmogelijkheden 
voor hem of haar als mens en de carrièremogelijkheden als 
medewerker.

Top Employer
ERIKS Nederland en België hebben in het verslagjaar 2013 
wederom het certificaat van Top Employer gehaald. Het 
jaarlijkse internationale onderzoek van het Top Employers 
Institute (voorheen het CRF Institute) erkent toonaangevende 
werkgevers wereldwijd. Het gaat dan om bedrijven die uitste-
kende arbeidsvoorwaarden bieden, ondersteuning geven aan 
de ontwikkeling van talent op alle niveaus binnen het bedrijf 
en ernaar streven om de arbeidsomstandigheden constant te 
verbeteren. De onderzochte werkgevers worden beoordeeld 
aan de hand van primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire 
arbeidsvoorwaarden, training & ontwikkeling, carrièremoge-
lijkheden en cultuurmanagement.

2. Sustainability in de organisatie
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2.1 Persoonlijke groei
Persoonlijke groei wordt bij ERIKS aangemoedigd en gewaar-
deerd. Levensfase, carrière en ontwikkeling kunnen de mate 
van behoefte aan begeleiding bij persoonlijke groei en ontwik-
keling beïnvloeden.
ERIKS stimuleert en begeleidt werknemers op het terrein van 
persoonlijke ontwikkeling en carrièregroei. Deze groei kan 
zich, afhankelijk van de individuele ambitie, op verschillende 
niveaus bevinden. Uitgangspunt is dat niet de mate van ambi-
tie leidend is, maar de carrièrewensen en mogelijkheden van 
de werknemer binnen de organisatie en zijn positie binnen het 
team. Op deze manier kunnen een juiste balans van kennis 
en vaardigheden binnen de teams en een goede dynamiek in 
samenwerking tussen medewerkers worden bereikt.

Coachingsgesprekken
Het proces van coaching dient een dynamisch, continu proces 
te zijn. Zowel werkgever als werknemer dragen verantwoorde-
lijkheid voor de voortgang van dit proces. Minimaal 1 keer per 
jaar vindt er een gesprek plaats tussen werkgever en werkne-
mer. Het aantal in te plannen coachingsgesprekken is afhan-
kelijk van de functie, de ontwikkeling en de carrièregroei van 
de medewerker. Beide partijen hebben de mogelijkheid om 
tussentijds extra gesprekken aan te vragen. Aan de hand van 
de ‘performance grid’ worden de bevindingen gerapporteerd 
aan HR met de daarbij behorende acties en tijdsplanning. 

Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelmogelijkheden van een 
medewerker, kan men gebruik maken van de 9-grid talent-
map. Medewerker en leidinggevende bespreken samen de 
positie in de grid van de medewerker en spreken wederzijdse 
verwachtingen uit.
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SUBJECT
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STAR
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RISING 
STAR

LOW
TERMINATION

RISK
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LOW MEDIUM HIGH
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Afhankelijk van de positie in de performance grid biedt HR 
verschillende tools aan die van toepassing zijn op de fase 
waarin de medewerker zich bevindt. De leidinggevende ge-
bruikt deze tools om een maximale performance te realiseren.

BINDEN IN DE 
HUIDIGE FUNCTIE

BINDEN - UITDAGEN
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Gezondheid
Gezondheidsmaand
Op het vlak van gezondheid organiseerden wij in België ‘de 
gezondheidsmaand’ in juni. De campagne werd ingeluid met 
een gezond ontbijt. Verder namen de verschillende afdelingen 
in onze organisatie deel aan een dauwwandeling en een ge-
zonde lunch. Speciaal voor deze gelegenheid werd aan elke 
medewerker een ‘sustainability gadget’ uitgedeeld.

Interviews ten aanzien van leeftijd en belastbaarheid
In 2013 is er gestart met de gesprekken met medewerkers 
boven de 55 jaar. In deze gesprekken krijgen medewerkers de 
gelegenheid om aan te geven wat zij op dat moment ervaren 
en wat er volgens hen kan worden gedaan om het werk tot de 
pensioenleeftijd leuk, voldoende uitdagend en fysiek haalbaar 
te houden. Inmiddels heeft ongeveer 85% van de medewer-
kers tussen de 50 en 65 jaar een gesprek gehad. In België 
volgt dit onderzoek vanuit de CAO 104 voor medewerkers van 
45 jaar en ouder. In Nederland is dit uit bedrijfsinitiatief op-
gepakt voor de circa 180 medewerkers van 55 jaar of ouder.

Hieronder een korte samenvatting per afdeling van de bevin-
dingen naar aanleiding van de gesprekken met medewerkers. 

Productie en Logistiek
De meeste medewerkers ervaren hun huidige functie als pas-
send, maar wel met een hoge werkdruk. Het overgrote deel 
van de medewerkers wil in dezelfde functie doorwerken tot 
de pensioenleeftijd. Indien financieel mogelijk, heeft een dag 

minder werken de voorkeur. De hoeveelheid hulpmiddelen 
die aanwezig is om de fysieke belasting te beperken wordt 
als voldoende ervaren. Een enkeling geeft aan graag nieuwe 
medewerkers te willen begeleiden door middel van mentoring 
en kennisoverdracht. 

ERIKS stemt werkzaamheden en arbeidsomstandigheden af 
op het werkvermogen van haar medewerkers. Dit zorgt ervoor 
dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd nade-
ren, door ERIKS worden ondersteund en hun functie kunnen 
blijven uitoefenen.
Onze medewerkers verwachten dat ERIKS zorgt voor een goe-
de opvolger en mogelijkheden voor kennisoverdracht. Zij erva-
ren de huidige aangereikte middelen en arbeidsvoorwaarden 
over het algemeen als voldoende. De extra verlofuren op basis 
van leeftijd worden gewaardeerd, omdat dit de mogelijkheid 
biedt om tijdens de laatste werkzame jaren minder te werken 
(door versnipperd opnemen) zonder financiële gevolgen.

Sales en ondersteunende afdelingen
Bij deze afdelingen speelt de fysieke belasting praktisch geen 
rol, maar gaat het vooral om de mentale belasting. De huidi-
ge werkdruk wordt als zwaar, maar haalbaar ervaren en de 
functie als passend. Behoefte aan promotie of demotie is er 
niet. Een deel van de medewerkers geeft aan vakantiedagen te 
willen sparen of parttime te willen gaan werken in de laatste 2 
tot 3 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. Sommige me-
dewerkers geven aan dat ze graag wat minder zouden willen 
reizen met betrekking tot woon-werkverkeer. De leeftijdsgroep 
van 55-65 geeft aan dat ze meer moeite heeft om mee te 
gaan in veranderingen. Zowel binnen de eigen functie als de 

2.2 Gezondheid en veiligheid
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technologische veranderingen. Dit kost veel energie. Jonge 
medewerkers geven een nieuwe impuls en positieve energie. 
Het wordt als leuk ervaren om een rol te spelen in de ontwik-
keling van deze jonge medewerkers en daar eigen kennis aan 
over te dragen. 

Van ERIKS wordt op het gebied van ondersteuning naar de 
pensioenleeftijd meestal geen initiërende betrokkenheid ver-
wacht. Een meerderheid van onze medewerkers ziet het als 
een eigen verantwoordelijkheid om zelf aan te geven wanneer 
werkzaamheden afgestemd moeten worden met betrekking 
tot een eventueel verminderd werkvermogen. 
De huidige mogelijkheden vanuit ERIKS bieden daartoe vol-
doende kansen. Op het gebied van parttime werken en het 
delen van kennis wordt een proactieve betrokkenheid wel 
gewaardeerd.

Verschil tussen de leeftijdsgroepen
Medewerkers tussen de 55 en 60 zijn minder bewust met het 
einde van hun dienstverband bezig. Ze hebben niet direct 
aanleiding om de huidige situatie onder de loep te nemen en 
hun specifieke wensen te uiten. Zij geven vaak aan dat ze het 
nog te vroeg vinden voor een carrièrevervolggesprek. 
Vooral de groep 60+ houdt zich bezig met kennisoverdracht. 
De groep medewerkers tussen de 55 en de 60 is hier nog 
minder actief mee bezig. 

Invoering van de Alertline
Binnen onze organisatie hanteren we bepaalde normen en 
waarden (ook te vinden op www.university-eriks.com). Onze 
klanten, leveranciers maar ook onze medewerkers, moeten 

weten waar onze onderneming voor staat en welke gedrags-
lijnen wij hanteren. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving 
en voor het werken conform deze normen en waarden. Het is 
belangrijk dat een ieder zich ook vrij voelt en in geval van zor-
gen deze ook kan uiten. Wanneer een medewerker denkt dat 
er onwettige of ongepaste praktijken op de werkplek plaatsvin-
den, dient dit primair gemeld te worden bij de verantwoordelijk 
manager of de afdeling HR. Mocht het niet mogelijk zijn het 
probleem op te lossen of te bespreken met de juiste persoon 
of men krijgt geen gehoor bij lastige situaties, dan biedt de 
Alertline een oplossing. 

Via de Alertline kan de medewerker online of telefonisch con-
tact zoeken met Global Compliance. De Alertline is 24/7 be-
schikbaar en gratis. Professionals nemen het gesprek aan en 
helpen de medewerker om het probleem te melden, zonder 
partij te kiezen. Als de medewerker kiest voor een telefoni-
sche melding, dan is indien nodig, een tolk beschikbaar. Men 
kan er ook voor kiezen om een melding online te doen via  
www.alertline-shv.com, waarbij de eigen taal gekozen kan 
worden. Van de melding zal een verslag worden gemaakt.

De Alertline is een extra service die uitgevoerd wordt door het 
onafhankelijk bedrijf Global Compliance. Alertline helpt ons 
om de eerlijke en veilige werkomgeving voor alle medewerkers 
binnen ERIKS te blijven behouden. Alle informatie die in het 
kader van de Alertline wordt verzameld, wordt vertrouwelijk 
behandeld en op adequate wijze beveiligd. Alertline draagt 
hiermee op actieve wijze bij aan het behoud van belangrijke 
normen en waarden binnen onze onderneming.
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Veiligheid

ERIKS zet diverse maatregelen in ter bevordering 

van de veiligheid. Hiernaast staat een overzicht van 

maatregelen en acties. 

Drie keer per jaar vindt er een inventarisatie van de veiligheid 
plaats op basis van kengetallen. ERIKS zal deze inventarisatie 
in de toekomst uitbreiden met kengetallen in relatie tot sustai-
nability. Zie bijlagen voor overzichten van deze inventarisaties 
in Nederland, België, Frankrijk en Spanje.

CAUTION: 
FLOOR CAN BE SLIPPERY

HOLD THE RAIL ON STAIRS

BE VISIBLE 

BY WEARING THE VISITORJACKET
STAY ON THE FOOTPATH, 

WITHIN THE LINES

DO NOT TOUCH MACHINES OR MATERIAL:

KEEP YOUR DISTANCECAUTION: TRANSPORTATION

STAY CLOSE TO YOUR ERIKS HOST

NO PICTURES WITHOUT 

PERMISSION OF YOUR HOST
NO SMOKING

NO HIGH HEELS ON THE STAIRS NO PHONE-USE

SAFETY GLASSES: 
REQUIRED FOR VISITING 

WELDING PROCESSES

EARPLUGS: 
AVAILABLE ON REQUEST

FOLLOW EMERGENCY INSTRUCTIONS 

FROM YOUR HOST, BE AWARE 

OF EMERGENCY EXITS.

IN CASE OF EMERGENCY 

DIAL 3333 ON ERIKS TELEPHONES

WELCOME ERIKS VISITORS,

 PLEASE HELP US GUARDING YOUR SAFETY
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 ▪ Uitvoeren ontruimingsoefening in locaties in België en Nederland
 ▪ Verkeersplan in het warehouse in Mol
 ▪ Jaarlijkse herhalingscursussen voor de interne interventie ploegen op het gebied van EHBO
 ▪ Jaarlijkse herhalingscursussen voor brandpreventie
 ▪ Opstellen protocol voor rondleidingen en de herkenbaarheid van bezoekers, in- en extern in risicovolle afdelingen
 ▪ Invoeren van uniforme veiligheidssignalering conform internationale normering ISO 7010
 ▪ Opstellen van veiligheidsrisico profielen operationele medewerkers ter bepaling van preventieve maatregelen,  

instructie en opleiding veilig werken
 ▪ Inventarisatie bedrijfsnoodplan per locatie en afstemmen uniformiteit,  

rekening houdend met het potentiele risico van de locatie

NL BE

aantal ongevallen met verzuim 7

aantal dagen verzuim t.g.v. ongevallen 85

aantal ongevallen 28

aantal bijna ongevallen 9
aantal ongevallen 31

aantal bijna ongevallen 2

aantal dagen verzuim 
t.g.v. ongevallen 360

aantal ongevallen 
met verzuim 17
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2.3 Samenstelling en verloop van personeel

NL NLBE BE

percentage man 80,3
percentage vrouw 19,7

<25 1,8

<25 (FTE) 1,8 <25 (FTE) 5,47

<25 5,4

25-35 15,4

25-35 (FTE) 15,0

25-35 (FTE) 21,60

25-35 23,4

35-45 28,3

35-45 
(FTE) 28,6

35-45 27,4

35-45 (FTE) 27,81

45-55 37,8

45-55 
(FTE) 37,5

45-55 
(FTE) 35,80

45-55 
34,4

>55 16,7

>55 (FTE) 17,1 >55 (FTE) 9,32

>55 9,4

percentage man 76,03
percentage vrouw 23,97

percentage man (FTE) 83,6
percentage vrouw (FTE) 16,4

percentage man (FTE) 78,05
percentage vrouw (FTE) 21,95

Leeftijdscategorie in percentages

NL

NL

BE

BE

VERLOOP NL BE GEWOGEN GEMIDDELDE

FTE 4,1% 9,01% 5,8%

PERSONEEL ABSOLUUT NL BE GEWOGEN GEMIDDELDE

AANTAL 1335 680 2015

 AANTAL FTE 1256,2 647,19 1903,39
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de prestatieladder 2014 - 2016

2014
Invoering van de Alertline.

Invoering van systeem voor persoonlijke 
groei (coaching).

Veilige bedrijfsrondgangen.

2015
Invoering van beleid op het gebied van ergonomie.

Werkstructuur voor RIE, PvA en ARBO.
Ongevallen met verzuim naar maximaal 10 per jaar per cluster.

2016
Multi Site OHSAS 18001.
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Om te kunnen voldoen aan de vraag van onze klanten naar 
milieuvriendelijke oplossingen, zetten we onze kennis van 
risicoreductie en besparing in. Sustainability gaat vaak hand-
in-hand met innovatie en kostenbesparing. Dat levert onze 
klanten aanzienlijke financiële voordelen op. In de klantcases 
in dit hoofdstuk staan enkele concrete voorbeelden uitgewerkt. 
Samen met de producenten van onze artikelen worden pro-
ducten ontwikkeld die een bijdrage leveren aan een lagere 
milieubelasting. Dit kan door producten die minder wrijving 
veroorzaken waardoor het energieverbruik lager wordt, of 

producten die beter afdichten waardoor er minder lekkage 
voorkomt. Maar ook door producten die langer stand houden, 
waardoor deze minder vaak vervangen hoeven te worden en 
dus minder afval opleveren.

Productontwikkeling bij leveranciers zorgt voor producten met 
een lagere milieubelasting. Deze ontwikkeling kan vanuit twee 
invalshoeken op gang komen. Voorwaarts: door ontwikkelin-
gen door de leverancier/producent zelf. Achterwaarts: door 
behoeftes vanuit de markt.

3. Sustainability in de keten
Veel bedrijven hebben belangstelling voor praktische oplossingen voor hun uitdagingen op het vlak van 

sustainability. ERIKS denkt daarom mee met bedrijven en opdrachtgevers over de optimalisatie van 

sustainability. Met onze expertise ontwikkelen we producten en services om te komen tot maatschappelijk 

verantwoorde en sustainable oplossingen.

3.1 Productontwikkeling met klanten

Technical
datasheets

& 
websites

Wear-off
&

bottleneck
analysis

Technical
training
program

Waste
reduction
program

Energy
savings
program

Application
engineering

/co-R&D

Safety
improvement

program
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3.2 Producten en toepassingen

Aanleiding - Om vaatjes voor de PerfectDraft systemen af te 
vullen, gebruikte AB InBev een Paguag-slang met opgeperste 
koppelingen. Deze slang functioneerde uitstekend, maar was 
telkens binnen drie maanden afgeschreven door de uitwen-
dige reiniging. Zo vertoonde de slang zeer snel scheurtjes 
in de buitenmantel en bevatte het bacteriegevoelige aanslag 
na reiniging. Dit is funest in de voedingsmiddelenindustrie. 
Bovendien bleek dat er torsie optrad doordat de vulkoppen 
niet recht onder de vaatjes stonden.

Oplossing - AB InBev en ERIKS hebben na intensief onder-
zoek besloten om de RVS slang met metalen omvlechting te 
behouden. Deze slang is namelijk heel flexibel en bovendien 
bestand tegen reinigingsmiddelen. ERIKS voorziet de slang  
van een siliconen sleeve. Dankzij de sleeve en de mogelijkheid 
om het op een juiste manier aan de koppeling te bevestigen 
met een tray-clampkoppeling, is de slang ook bestand tegen 
bacteriegroei en daarmee geschikt voor de sanitaire omge-
ving. Bovendien gaat de slang langer mee en wordt er dus 
op kosten bespaard. Deze succesvolle oplossing is inmiddels 
ingezet op alle vulmachines.

Klant: AB InBev    Branche: Drankenindustrie     Product: Metalen slang met siliconen sleeve

“De succesvolle oplossing wordt inmiddels ingezet 

op alle vulmachines”
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Aanleiding - De elektriciteitscentrale had al jaren lekkages 
in de afdichtingen in een heteluchtsysteem met restproducten 
van kolenverbranding. De jaarlijkse kosten om het rookgas-
sensysteem lekdicht te krijgen en om de enorme vervuiling op 
te ruimen, bestonden uit kosten voor nieuwe afdichtingen, de 
huur van steigers en manuren van de contractors. Maar de 
grootste kostenpost bestond uit de reinigingskosten als gevolg 
van de enorme vervuiling voor de omgeving. De lekkages zijn 
eenvoudig te verklaren. De afdichtingen zijn namelijk gemaakt 
van standaard IsoBRASS-materiaal. Dit is niet geschikt voor 
de constante hoge temperatuur van 300 °C. Daarnaast speelt 
ook een te geringe vlaktedruk een rol bij de lekkages. De ma-
teriaaldikte van de grote flenzen is slechts 6 mm. En boven-
dien is de kwaliteit van de afdichtingsvlakken ook niet meer 
optimaal. Door roestvorming en grote oneffenheden wordt het 
IsoBRASS-materiaal op de grote diameters niet voldoende en 
gelijkmatig ingedrukt met lekkages tot gevolg.

Oplossing - ERIKS adviseerde de elektriciteitscentrale 
IsoBRASS Intum Schwarz met een dikte van 3 mm. Dit ma-
teriaal is opgebouwd uit glasweefsel en is aan beide zijden 
bekleed met geëxpandeerd grafiet. Bij een temperatuur vanaf 
270 °C vult het grafiet alle oneffenheden aan. Hierdoor krijgt 
het IsoBRASS Intum Schwarz een extra dichtende werking bij 
hoge temperaturen. ERIKS leverde enkele proefafdichtingen 
voor een praktijktest. Deze test verliep dusdanig succesvol, 
dat de elektriciteitscentrale alle 600 flensverbindingen wil 
voorzien van het IsoBRASS Intum Schwarz. Tevens worden in 
de hete-lucht-afdeling voortaan alle afdichtingen om de twee 
jaar preventief vervangen. In de lagere temperatuurzone ge-
beurt dit na vijf tot zes jaar. De reinigingskosten zijn met deze 
oplossing gedaald met € 50.000,- en de totale besparingen 
tot € 65.000,- per jaar. Bovendien zijn de operators na de 
aanpassingen weer bereid om in de veilige productieomgeving 
te werken.

Klant: Elektriciteitscentrale     Branche: Energieproducent     Product: Afdichtingen voor rookgassensysteem

“De reinigingskosten zijn met 

deze oplossing gedaald”
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Aanleiding - Het afdichten van superkritisch CO2 is een 
behoorlijke uitdaging omdat er gewerkt wordt met hoge tem-
peraturen en een hoge druk. Bij hoge druk technologie is de 
afdichting een zeer cruciaal punt. Omdat het processen zijn 
die tot 250, 300 bar gaan, worden er hoge eisen aan de af-
dichtingen gesteld. Daarnaast moeten de afdichtingen lange 
tijd meegaan, zodat deze niet steeds vervangen hoeven te 
worden. De hoge druk en de hoge temperatuur zorgen ervoor 
dat conventionele afdichtingen niet functioneren. Het gebruik 
van standaard elastomeren, zoals NBR of Viton®, was dus 
niet aan de orde. Ook Kalrez® voldeed in onvoldoende mate. 
Op basis van eerdere ervaring vanuit Feyecon was bekend 
dat één product goed werkte in CO2-toepassingen, namelijk 
Teflon. 

Oplossing - De directie en de engineers van DyeCoo Textile 
Systems zijn samen met de engineers van ERIKS om de 
tafel gaan zitten. De opdracht? Dit moet worden afgedicht, 
zo ziet het eruit en wat is dan de beste en meest geschikte 
afdichting? Dat heeft geleid tot veergeactiveerde PTFE-seals, 
ook wel Omniseals genoemd. Deze werden gezamenlijk voor 
deze toepassingen ontwikkeld en geven het beste resultaat. 
DyeCoo is uiterst tevreden over dit concept. Verschillende 
onderdelen van de machines van DyeCoo Textile Systems 
vragen om afdichtingen. Een van die afdichtingen heeft te ma-
ken met de deur. Daar is een goed concept voor neergezet, 
heel robuust. Van de kant van DyeCoo is er geen behoefte 
om die afdichting te verbeteren. Wel wordt er nog bekeken of 
de levertijd verbeterd kan worden en op andere plaatsen in 
de machines wordt nog onderzocht of het mogelijk is om die 
afdichtingen nog verder door te ontwikkelen. Daar liggen nog 
ontwikkelingskansen.

Klant: DyeCoo Textile Systems Branche: Textiel verven Product: Veergeactiveerde PTFE afdichtingen
Besparingen: Water- en milieubesparing en korter productieproces

“DyeCoo is uiterst tevreden over 

het concept van ERIKS”
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Aanleiding - De Milieudienst Leiden was op zoek naar 
sustainable besparingen voor hun reinigingswagens, gezien 
het grote aantal voertuigen, dat er van hen in Leiden en om-
geving rondrijdt. De Milieudienst wilde met deze actie een 
voorbeeldfunctie vervullen voor een betere milieubijdrage. De 
oplossing voor het sustainable maken van de reinigingswagen 
bestond uit het plaatsen van filterelementen op de hydrauli-
sche installatie van veeg- en vuilniswagens. Daarnaast zouden 
er ook op de dieselmotoren filters geplaatst moeten worden 
om de motorolie en de dieselolie te reinigen. De Milieudienst 
benaderde ERIKS vanwege ons complete programma losse 
filterelementen, direct uit voorraad leverbaar. Daarnaast heeft 
ERIKS de filterunits én de techniek in huis om op klantlocatie 
adviezen te geven.

Oplossing - ERIKS toonde bij de Milieudienst aan dat de 
nieuwe filters zowel goed zijn voor het milieu als voor de porte-
monnee. ERIKS kon namelijk exact aangeven hoeveel geld de 
nieuwe filters zouden besparen door middel van een speciaal 
samengestelde kosten-batenanalyse op cd-rom. Hiermee kan 
elk bedrijf direct zijn voordeel berekenen. Het resultaat was 
zeer bevredigend voor de Milieudienst Leiden. Wat volgde was 
de plaatsing van de filterunits. De filterelementen in de filter-
huizen zijn zowel in-line als by-pass gemonteerd. Door de spe-
ciale samenstelling van het 3mµ-filterelement, wordt ook het 
water uit de olie en brandstof verwijderd. Dit is een belangrijke 
eigenschap, aangezien water leidt tot schade aan hydraulische 
componenten, met storingen of zelfs stilstand tot gevolg. 

De filters hebben ook als voordeel dat de olie veel minder 
vaak vervangen hoeft te worden. Ze verhogen de reinheid van 
de hydraulische olie en zorgen daarmee voor een hogere be-
trouwbaarheid van de hydraulische installaties. Dit alles leidt 
tot een minimalisering van de kosten, reparatietijd, stilstand 
en een beter milieu. Gezien het grote aantal voertuigen bij 
Milieudienst Leiden is het olieverbruik drastisch gedaald. Dit 
scheelt veel kosten en beperkt de hoeveelheid afgewerkte olie 
tot een minimum. Daarnaast bespaart de Milieudienst nu aan-
zienlijk op montage-uren, die voorheen werden besteed aan 
bijvoorbeeld het verversen van olie en aan de reparatie vanwe-
ge slijtage. Daarbij is de Milieudienst nu een goed voorbeeld 
van hoe men een bijdrage kan leveren aan een beter milieu.

Klant: Milieudienst Leiden - Dienst Stedelijk Beheer     Branche: Overheid     Product: Filterelementen

“ERIKS toonde bij de Milieudienst aan dat de nieuwe filters 

zowel goed zijn voor het milieu als voor de portemonnee”
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de prestatieladder 2014 - 2016

2014
Minimaal 5 klantprojecten opleveren die 

een aantoonbare milieu- en 
kostenverbetering impliceren.

 Focus op minimaal 1 (nieuwe) sustainable 
product/markt-combinatie.

2015
Minimaal 8 klantprojecten opleveren die een 

aantoonbare milieu- en kostenverbetering impliceren.
Focus op minimaal 2 (nieuwe) sustainable product/markt-combinaties.

2016
Minimaal 12 klantprojecten opleveren die een 

aantoonbare milieu- en kostenverbetering impliceren.
Focus op minimaal 3 (nieuwe) sustainable product/markt-combinaties.

Aanleiding - Het distributiecentrum van C&A te Lisse ver-
werkt op volle toeren zo’n 200.000 stuks kleding per dag. 
Circa 75 procent van alle kleding die langskomt, is hangende 
kleding. De aan- en doorvoer van hangende kleding is een 
complex proces dat loopt over zo’n 36 kilometer rails. De 
Technische Dienst van C&A moet ervoor zorgen dat dit pro-
ces letterlijk en figuurlijk op rolletjes blijft lopen. Essentieel in 
de logistieke keten van C&A zijn de transportbanen waar de 
ongeveer 12.000 trolleys langs tokkelen waar de kleding aan 
hangt. Een trolley is voorzien van twee kunststof looprollen met 
een kogellager en twee draaipunten. Ze worden aangedreven 
door rollenkettingen of glijden langs de hangbanen door hun 
gewicht. Het is goed voor te stellen dat de 24.000 lagers in 
de trolleys een belangrijke rol spelen in het gehele logistieke 
proces. Wanneer trolleys niet soepel lopen of zelfs vastlopen, 
bijvoorbeeld op de wissels, dan blijven alle trolleys daarach-
ter hangen en moeten medewerkers deze een zetje geven of 
handmatig begeleiden. Dit kost tijd, kracht en is bovendien 
een bron van ergernis bij de medewerkers.

Oplossing - ERIKS stelde C&A voor om een test uit te 
voeren met de door SKF ontwikkelde energie-efficiënte E2 
kogellagers. Deze test verliep succesvol. Na een eerste order 
van 100 stuks werden al snel aanvullende orders geplaatst. 
Bij de oude lagers is duidelijk een onnauwkeurige loop en 
onvoldoende rondloop van de kogels te constateren. De SKF 
E2 lagers geven kort na montage juist een lichte loop met 
een hoge loopnauwkeurigheid, ze zijn stil en laten de trolleys 
volledig uitlopen. De Technische Dienst van C&A was al snel 
overtuigd en laat sindsdien alleen nog maar SKF E2 lagers 
monteren. Veel storingen worden voorkomen en de levens-
duur van de lagers wordt verlengd. De SKF E2 lagers blijken in 
aanschaf ook nog eens voordeliger. De Technische Dienst van 
C&A waardeert de samenwerking met ERIKS. Door mensen 
met kennis en hoogwaardige producten te leveren en door het 
initiatief te nemen werd een op maat gesneden technische 
oplossing gevonden. 

Klant: C&A Branche: Distributiecentrum kleding Product: SKF Energysaving E2 lagers met langere levensduur

“Veel storingen zijn nu te voorkomen en de 

levensduur van de lagers wordt verlengd”
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4. Sustainability in het milieu

Energieverbruik
Het hoofdkantoor van ERIKS in Regio 2, is gevestigd in een 
sustainable pand op het industriegebied Boekelermeer in 
Alkmaar. Dit kantoor wordt verwarmd en gekoeld met lucht 
vanuit een energiezuinige klimaatinstallatie met warmte-
pomp. Dit systeem is zo ingericht dat de onderlinge energie 
ook wordt uitgewisseld. De warmte die in de ene ruimte 
wordt onttrokken voor koeling, wordt in de andere ruimte 
gebruikt ter verwarming. In vergelijking met een gasgestook-
te installatie is het energieverbruik minimaal 30% lager. 
Warmte betrekt ERIKS van de Huisvuilcentrale Alkmaar. 
Warmteopwekking vindt plaats door het verbranden van 
huisvuil. De restwarmte wordt gebruikt om het water van de 
stadsverwarming op te warmen. ERIKS verstookt hierdoor 
geen gas en heeft geen CO2-uitstoot. 

Verlichting
De hoogfrequente verlichting heeft een daglichtregeling in 
de kantoren. Hierdoor dimmen de armaturen automatisch 
wanneer er zonlicht binnenvalt. Vergaderruimtes en opslag-
gebieden in het warehouse worden geschakeld op basis 
van aanwezigheid. Door bewegingssensoren gaat het licht 
automatisch uit als een ruimte onbemand is. Zo voorkomen 
wij dat het licht onnodig brandt. Voor nieuwbouwkantoren 
wordt deze energiezuinige verlichting al veel ingezet, maar 
voor warehouses is dit redelijk uniek.

4.1 Besparing op elektriciteit, gas en transport
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4.2 Reductie van papier
 
 
 
E-facturatie 
Jaarlijks stuurt het bedrijfsleven miljoenen facturen aan con-
sumenten, bedrijven en overheid. Een groot deel wordt nog 
steeds per post verstuurd, terwijl de milieugevolgen bekend 
zijn. Digitaal factureren past in ons streven naar een efficiënte 
en milieubewuste bedrijfsvoering. In navolging van andere 
bedrijven heeft ERIKS bewust de keuze gemaakt om haar fac-
turen zo veel mogelijk digitaal te versturen. Dit doen we om het 
papierverbruik terug te dringen en om de CO2-uitstoot (mede 
als gevolg van het postbezorgingstraject) te reduceren. Een 
groot bijkomend voordeel is dat dit ook tijd en geld bespaart 
en een betere administratie mogelijk maakt. Wij roepen onze 
klanten en relaties actief op om dezelfde overstap naar digitale 
facturatie te maken.

Foto: Huisvuilcentrale te Alkmaar

Materialen
Met zonnepanelen voorziet ERIKS deels in haar behoefte aan 
elektriciteit. Verder is er goed nagedacht over afvalscheiding 
en hergebruik van materialen. Ook overige materialen op 
deze locatie in Alkmaar zijn sustainable gekozen: FSC-hout, 
Fusiotherm kunststofleidingen voor water en lucht, waterbe-
sparende toiletten, dakisolatie, EPDM in plaats van bitumen 
dakbedekking, HR++ glas, en aluminium kozijnen en deuren.
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milieuvoorbeelden 2013
 ▪ Plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s op 

parkeerterrein;
 ▪ Uitvoeren ontruimingsoefening inclusief milieucalamiteit;
 ▪ Proef met transport tussen vestigingen in plastic contai-

ners in plaats van dozen;
 ▪ Restafval zaag-/draaiwerk kunststoffen laten recyclen;
 ▪ Restafval uit productie (kunststof, staal en rvs) gescheiden 

verzamelen;
 ▪ Tijdschakelaars op productiemachines voor automatische 

uitschakeling;
 ▪ Aanschaf rekwikkelfolie met een 25% kleinere dikte;
 ▪ Proef met LED-verlichting in de logistieke hal voor een 

lager energieverbruik;
 ▪ Afdrukken van documenten vanuit testomgeving SAP 

stopgezet;
 ▪ Vernieuwing kantoorautomatisering en printerpark leidt tot 

lager energieverbruik;
 ▪ Gebruikte pc’s geschonken aan Stichting de Waaier;
 ▪ Onderzoek proef met Prodrive voor zuinig rijden;
 ▪ Productontwikkeling standaard plaatpakking met een 

grotere dichtheid: minder emissie;
 ▪ Milieubewustzijn vergroten als vast agendapunt in het 

teamoverleg;
 ▪ De aanmoediging van het gebruik van kopjes in plaats van 

plastic bekers; 
 ▪ Het stimuleren van communicatie via EDI om zo papier-

verspilling te voorkomen;
 ▪ Plaatsing van zonnepanelen bij de showroom te Mol plus 

het afdekken van de koepel waardoor we verhitting in de 
zomer voorkomen;

 ▪ Actie rond clean desk /office. Alle grote kartonnen dozen 
verspreid in het gebouw werden met tonnen papier gevuld 
en er vonden méér schoonmaakacties plaats.

de prestatieladder 2014 - 2016

2014
Reductie water: 2%

Afvalscheiding: toename van 10% 
Papier en plastic: 3%

Reductie elektriciteit, gas en transport: 2%

2015
Reductie water: 2%

Afvalscheiding: toename van 10% 
Papier en plastic: 3%

Reductie elektriciteit, gas en transport: 2%

2016
Reductie water: 2%

Afvalscheiding: toename van 10% 
Papier en plastic: 3%

Reductie elektriciteit, gas en transport: 2%
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5. Sustainability in de gemeenschap

ERIKS ondersteunt de sociale betrokkenheid 

van haar medewerkers in de gemeenschap. 

Alleen al door de grootte van de 

organisatie kan dit het verschil maken. 

In dit Sustainability Profile geven wij u 

voorbeelden van een aantal acties die wij 

specifiek in Nederland en België hebben 

uitgevoerd in 2013.

5.1 Sponsoring 
Sponsor Team Phidippides
ERIKS sponsort Team Phidippides (Hogeschool Rotterdam, 
RDM Campus), deelnemer aan de Shell Eco-marathon, met 
allerlei materialen. De Shell Eco-marathon is een jaarlijks te-
rugkerende competitie. De wedstrijd gaat niet om de snelheid, 
maar om de efficiëntie van de voertuigen, met een zo laag 
mogelijk verbruik per kilometer als doel. Uiteindelijk wint de 
deelnemer die het meeste aantal kilometers weet te rijden op 
één liter benzine. 
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KWF Zakenvriend
ERIKS sponsort als KWF Zakenvriend wetenschappelijk kan-
keronderzoek en de ontwikkeling van KWF-fellows. Door extra 
financiële steun kunnen jonge, talentvolle onderzoekers erva-
ring opdoen in wetenschappelijk kankeronderzoek en/of de 
specialistische behandeling van kanker. Deze toptalenten in 
kankeronderzoek blijken een bijzonder goede investering: veel 
oud-fellows bekleden nu topposities binnen het kankeronder-
zoek. ERIKS heeft met de e-facturatie gerealiseerde besparing 
een extra donatie kunnen doen aan KWF Kankerbestrijding. 

Hulp voor Haiyan
In elk van de verschillende takken van ERIKS België werd een 
ontbijt georganiseerd ten faveure van de slachtoffers van de 
ramp op de Filippijnen. In ruil voor hun bijdrage van € 6,- 
ontvingen onze medewerkers een gezonde start van de dag. 
Het MT besloot om dit bedrag te verdubbelen en uiteindelijk 
werd een mooi bedrag overgemaakt naar hulporganisaties ten 
behoeve van de slachtoffers van Haiyan. 

Daniëlle Children’s Fund
De Nederlandse organisatie Daniëlle Children’s Fund heeft 
hulpprogramma’s voor kinderen in nood en hun families in 
Ecuador en Nepal. In november 2013 nam onze Cluster IT 
Manager de uitdaging aan om in 10 dagen de top van de berg 
Antisana te bereiken. Om hem te steunen werden verschillen-
de initiatieven spontaan georganiseerd door de medewerkers 
van de site in Hoboken (België). Verschillende collega’s maak-
ten een maaltijd voor het hele team in Hoboken onder het 
thema ‘food for Charity’. 

Music For Life
Het Vlaamse radiostation Studio Brussel organiseert elk jaar 
het evenement Music For Life. Tijdens de editie van 2013 kon-
den luisteraars kiezen uit meer dan 700 goede doelen voor 
de opbrengst van dit event. Medewerkers van het Vemoflex-
kantoor van ERIKS hebben speciaal voor dit event plastic dop-
pen verzameld die zij verkochten aan een recyclingbedrijf. Het 
verdiende bedrag werd uiteindelijk gebruikt voor de opleiding 
van blindengeleidehonden. Deze actie loopt door in 2014.
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5.2 Actieve bijdrages
ERIKS voor NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert samen met duizenden organi-
saties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet pleit voor grootschalige inzet van vrijwilli-
gers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken. ERIKS deed in 2013 en 2014 graag 
mee en de medewerkers hebben zich met plezier ingezet voor 
Zorgkwekerijen Scorlewald en Croon en Bergh, woon-werk-
gemeenschappen voor mensen met een verstandelijke 
beperking.

Stichting Gered Gereedschap
ERIKS levert in de Benelux een compleet programma 
kwaliteitsgereedschappen en onderhoudsproducten van 
hoofdzakelijk A-merken. Producten van een gegarandeerd 
hoog precisie- en kwaliteitsniveau. Afgeschreven maar nog 
prima bruikbare voorraden, krijgen via de Stichting Gered 
Gereedschap alsnog een prachtige bestemming. Deze stich-
ting zamelt gereedschappen in, herstelt deze waar nodig en 
verzendt ze vervolgens naar technische scholen, startende 
ondernemers en technici in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
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de prestatieladder 2014 - 2016

2014
Opzet structuur en proces voor sponsoring.

Opzet en structuur voor actieve bijdrage aan 
projecten.

2015
2 sponsoring projecten per land.

1 actieve bijdrage aan een project per land.

2016
3 sponsoringprojecten per land.

1 actieve bijdrage aan een project per land.

Fietsen tegen kanker
Tien medewerkers van ERIKS België namen in mei 2013 deel 
aan de 100 kilometer fietstocht ‘Strijd tegen kanker’. In twee 
teams fietsten ze 2.000 kilometer om geld in te zamelen. 
Ze werden hierbij gesponsord door onder andere een wafel-
verkoop. Het opgehaalde bedrag werd verdubbeld door het 
Cluster MT van ERIKS en uiteindelijk werd een mooi bedrag 
overgedragen aan de ‘Strijd tegen kanker’ organisatie.

Voedselbank
Een deel van het eindejaarsgeschenk van alle medewerkers 
van ERIKS België werd geschonken aan de Voedselbanken, 
een Belgische organisatie die strijdt tegen honger en afval. 

Moeders voor Moeders
In België is de organisatie ‘Moeders voor Moeders’ actief voor 
de armsten in Vlaanderen. Meer dan 150 vrijwilligers helpen 
wekelijks bij de distributie van materialen en voedsel aan 
gezinnen met jonge kinderen die in financiële moeilijkheden 
verkeren. Zeven medewerkers van de verschillende ERIKS-
vestigingen in België, waaronder leden van ons MT, hielpen 
een volledige dag met de distributie van kinderkleding, voed-
sel en babyspullen op de site in Antwerpen. Voor 2014 heeft 
ERIKS België de intentie om elke werknemer een dag te laten 
werken voor ‘Moeders voor Moeders’.
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Verschillende ERIKS-vestigingen beschikken inmiddels over 
de nodige relevante certificeringen, zoals ISO 9001, TS 
16949, OSHAS 18001, VCA, PED en ISO 14001. Echter, in 
het kader van onze sustainability policy, ligt nu de eerste focus 
op het behalen van een multisite-certificering voor alle locaties 
van ERIKS in Nederland. Het doel is om één QSS handboek 
te maken voor alle vestigingen van ERIKS. Een multisite-cer-
tificering volgens ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.
Activiteiten en oplossingen die zijn vastgesteld op één locatie 
zullen dan leidend zijn voor de gehele organisatie. Hierbij slui-
ten we aan bij de herziening van de normen ISO 9001, 14001 
en OHSAS 18001. Verwacht wordt dat deze medio 2015 van 
kracht gaan. In België starten we met het aantoonbaar laten 
voldoen van alle vestigingen aan de gestelde criteria op het 
gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

6. Toelichting op de normeringen / 
certificeringen

THEMA ISO 26000 TOP EMPLOYER ISO 9000 ISO 14001 ISO 22000 VCA* PRODUCT

CERTIFICATEN

KLANT CASES / 
INITIATIEVEN

STAKEHOLDER DIALOOG

BEHOORLIJK BESTUUR

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

MENSENRECHTEN

EERLIJK ZAKEN DOEN

LEVERANCIERSAANGELEGENHEDEN

MILIEU

BETROKKENHEID & ONTWIKKELING 
GEMEENSCHAP

Tabel 1: Overlapping op hoofdlijnen van diverse certificaten en activiteiten binnen ERIKS met richtlijn ISO 26000.
 

ISO 26000:  Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met dialoog en 7 kernthema’s
Top Employer:  ERIKS Nederland & België
ISO 9000:  ERIKS Nederland gecertificeerd, multisite
ISO 14001:  ERIKS, vestiging Alkmaar gecertificeerd
VCA*:  Serviceteam Alkmaar
ISO 22000:  ERIKS Kunststoffen, Ede
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6.1 ISO 26000 
In de richtlijn ISO 26000 wordt expliciet ingegaan op het be-
heersen en borgen van sustainability in de organisatie. Deze 
richtlijn gaan we als raamwerk gebruiken voor onder andere 
de rapportage van de Sustainability Profile van ERIKS. 
De belangrijkste onderdelen van ISO 26000 zijn:

 ▪ Stakeholderdialoog actief onderhouden
 ▪ 7 Kernthema’s invullen:

 - Behoorlijk bestuur
 - Arbeidsomstandigheden
 - Mensenrechten
 - Eerlijk zakendoen
 - Consument-Leveranciersaangelegenheden
 - Milieu
 - Betrokkenheid & ontwikkeling gemeenschap

 ▪ MVO-indicatoren uitwerken met beleid en doelstellingen
 ▪ Managementsysteem

ISO 26000 is een richtlijn en geen eisen stellende norm. De 
norm kan dus niet worden gebruikt voor certificering. Vanuit 
de behoefte van de markt is door een aantal certificerende 
instellingen in Nederland, de MVO-prestatieladder ontwikkeld 
met 5 verschillende treden.

De ISO 26000 of de daarvan afgeleide MVO-prestatieladder 
wordt op dit moment niet door ERIKS als basis gebruikt. 
Niettemin beschikt ERIKS wel over een aantal andere ge-
certificeerde systemen die gedeeltelijk overlap vertonen met 
ISO 26000. In de tabel hiernaast staat het overzicht. In de 
volgende paragrafen is een toelichting op de diverse systemen 
opgenomen. 

6.2 ISO 14001
Bedrijven gebruiken voor het beheersen en verbeteren van 
hun prestaties op milieugebied, de internationaal geac-
cepteerde norm ISO 14001. In Nederland zijn ruim 2.100 
bedrijven gecertificeerd en in België ruim 700. Via een mili-
eumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed 
aan milieu en bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke 
uitgangspunten centraal:

 ▪ Voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van 
milieurisico’s.

 ▪ Streven naar een permanente verbetering van de mili-
euprestaties van het bedrijf.

Markt
Het thema duurzaam inkopen staat bij de overheid en grotere 
organisaties hoog op de agenda. Een gecertificeerd systeem 
wordt voor bedrijven meer en meer een license to operate. 
Het aantal gecertificeerde bedrijven in Nederland groeit op dit 
moment met circa 10% per jaar.

ERIKS
De grootste vestiging van ERIKS in Alkmaar is ISO 14001- 
gecertificeerd. In november 2014 vindt hercertificering van 
het systeem plaats. In België zijn er nog geen vestigingen ge-
certificeerd conform ISO 14001.
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6.3 ISO 9001
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanage-
mentsystemen. Doel van het managementsysteem is:

 ▪ Voldoen aan wettelijke eisen die van toepassing zijn op het 
product of de dienst van de organisatie

 ▪ Streven naar een permanente verbetering van de 
klanttevredenheid

Markt
In Nederland zijn ruim 10.000 bedrijven gecertificeerd en in 
België 4.500. Er is sprake van een stabiel aantal bedrijven dat 
is gecertificeerd. ISO 9001 wordt vaak nog als gunningscrite-
rium toegepast bij inkooptrajecten.

ERIKS
De grootste vestiging van ERIKS in Alkmaar is sinds 1993 
gecertificeerd conform ISO 9001, waarna de overige grote 
locaties in Nederland volgden. Het voornemen bestaat om in 
2014 nog op te gaan voor een multisite certificaat voor alle 
vestigingen in Nederland. In België is een aantal vestigingen 
gecertificeerd conform ISO 9001.

6.4 OHSAS 18001
De OHSAS 18001 is de internationale norm voor veiligheid & 
arbeidsomstandigheden. Doel van het managementsysteem 
is:

 ▪ Voldoen aan wettelijke eisen die van toepassing zijn op het 
gebied van arbeidsomstandigheden.

 ▪ Streven naar een permanente verbetering van de gezond-
heid, veiligheid en het welzijn van de medewerkers.

Markt
Op dit moment zijn bijna 400 bedrijven in Nederland gecer-
tificeerd volgens de OHSAS 18001. Organisaties met een 
OHSAS 18001-certificaat komen in aanmerking voor de ‘in-
spectievakantie’ bij het toezicht op de Arbowet. Het beleid van 
de Inspectie SZW is er namelijk op gericht om organisaties 
met een OHSAS 18001-certificaat minder frequent of zelfs 
helemaal niet meer te bezoeken voor een inspectie. OHSAS 
wordt nog niet veel gebruikt als uitsluitcriterium bij inkoop-
trajecten. OHSAS 18001 wordt nog niet specifiek geëist door 
opdrachtgevers in de markt. 

ERIKS
Binnen ERIKS zijn nog geen vestigingen gecertificeerd con-
form OHSAS 18001, het voornemen bestaat wel om in 2015 
te starten met het certificeringstraject voor de vestigingen in 
Nederland.
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de prestatieladder 2014 - 2016

2014
Multisite-certificering ISO 9001, cluster 

Nederland.
Inventarisatie MVO-aspecten en stakehol-
ders cluster Nederland (t.b.v. rapportage).
Aantoonbaar voldoen aan wet- regelgeving 

arbeidsomstandigheden (RI&E) Nederland.

2015
Multisite-certificering OHSAS 18001 cluster Nederland.

Multisite-certificering ISO 14001 cluster Nederland.
Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving Arbo en milieu België.

2016
Multisite-certificering ISO 9001 cluster België.

Multisite-certificering ISO 14001 cluster België.

q ss

In het proces van verdere professionalisering van ERIKS zullen 
verbeterprogramma’s plaatsvinden voor Quality, Sustainability 
en Safety (QSS). Naast het realiseren van een systeem en een 
handleiding investeren wij eveneens in een continue gedrags-
verandering en bewustzijn van werknemers. Alleen met hun 
inzet en motivatie op het terrein van sustainability slaagt ons 
beleid pas daadwerkelijk.

Nieuwe handleiding
Tussen 2014 en 2016 willen we de verschillende kwa-
liteitshandboeken en een aantal certificaatcontracten 
samenvoegen tot een toegankelijk systeem inclusief een 
multisite-certificering. De nieuwe QSS-handleiding is gecer-
tificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 en 
conform de nieuwe normen die medio 2015 van kracht wor-
den. Hiermee beantwoorden wij aan de wens van de klant om 
aan de specifieke hoge normen voor producten en levering 
te voldoen. Deze eisen bepalen uiteraard ook de ontwikke-
ling van ons integrale systeem voor sustainability. Tijdens de 
ontwikkeling van de handleiding en het veranderingsproces 
houden we daarnaast zorgvuldig rekening met de inzet en 
motivatie van de medewerkers.

Met deze nieuwe aanpak zullen er minder controledagen 
vanuit de certificerende instelling nodig zijn. Naast de directe 
besparing in kosten, zal het geïntegreerde systeem ook tot 
aanzienlijke besparingen leiden op ‘ballasturen’ in de kantoren 
en business units. Door de gecentraliseerde monitoring en 
controle worden knelpunten eerder geïdentificeerd en proble-
men sneller en beter behandeld. 

6.5 Quality Sustainability Safety (QSS)
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bijlagen
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Q Q Q S S S S

ISO 9001 ISO 
22000 TS 16949 ISO 

14001 VCA PED OSHAS 
18001

Alkmaar 2016

Almelo (plastic) 2014 2015 2016

Botlek 2015 2016

Capelle a/d IJssel 2015 2016

Dordrecht 2014 2016

Echt 2015 2016

Ede 2015 2016

Gouda (plastic) 2014 2015 2016

Groningen 
(power transmission)

2014 2015 2016

Hoogezand 
(power transmission)

2015 2016

Huizen 2015 2016

Leeuwarden 2014 2015 2016

Nuenen (plastic) 2014 2015 2016

Roermond 
(power transmission)

2015 2014 2016

Rotterdam 
(power transmission)

2015 2016

Schoonhoven 
(power transmission)

2015 2016

Vierpolders 
(pakking technologie)

2014 2016

Service centers 2014 2015 2016

ERT Deventer

Doel voor 2016: Multisite-certificering: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 voor alle bedrijven van ERIKS Nederland.

Overzicht certificaten en certificatieplanning Nederland

= reeds in bezit
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Q Q Q S S S S

ISO 9001 ISO 
22000 TS 16949 ISO 

14001 VCA PED OSHAS 
18001

Hoboken

Mol

Roeselare

Gent

Antwerpen

Turnhout

Genk

Brabant

Luik

Jumet

Roncq (Frankrijk)

Luxemburg

Mol (MKB)

Wijnegem (Econosto)

Wijnegem 
(Industrial sealing)

Wijnegem (Hydromeka)

Asse (Vemoflex)

Metz

Luxemburg (Vemoflex)

Hoogezand 
(Nederland, Betaflex)

Asse(BM Europe)

Asse (LCM Couplings)

Overzicht certificaten België, Luxemburg en Frankrijk

= reeds in bezit
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Nederland HRE en veiligheid, april 2014

Currency: EUR

Actuality: Actual, (AC)

Employee KPIs

HSE1000 Number of personnel FTEs total own excluding temporary 1.267 

HSE1219 New hires (in FTEs) 34,7

HSE1200 Number of new external hires (in FTE) 34 

HSE1210 Number of new hires from other ERIKS organization 1 

HSE1239 Employees leaving (in FTE) 46 

HSE1220 Employees leaving ERIKS entirely (in FTE) 45 

HSE1230 Employees moving to other ERIKS organization (in FTE) 1 

HSE1300 Employee turnover 3,6%

HSE2000 Number of workable hours per working day 0,0

HSE2010 Number of working days for the period YTD 0 

HSE2020 Workable hours 0 

HSE2030 Illness hours 53.202 

HSE2040 Holiday leave other absenteeism hours 80.616 

HSE2050 Actual worked hours (133.818)

HSE2060 % Absences and illness versus total worked hours -100,0%

HSE2070 % Illness versus total workeable hours 0,0%

HSE2100 Number of vacancies in FTEs at end of reporting period 26 

HSE2110 Percentage of FTE vacancies 2,1%

HSE3099 Number of formal training hours 6.680 

HSE3000 External training hours 1.000 

HSE3010 In-house training hours 1.880 

HSE3020 On the job training hours 3.800 

HSE3100
If not following the exact definition, provide definition. If not known but 
estimates, indicate "estimate". Implementation deadline January 2014. 

HSE3200 Number of training hours per FTE 5,27 
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Safety KPIs

HSE4000 Number of lost time incidents 1 

Fixed definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4010 Number of lost working days as a result of LTIs 10 

HSE4020 Number of incidents 6 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4030 Number of near misses (optional input: only if already reported) 1 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not reported, indicate "not reported" in this field.

HSE4040
Near misses per worked hours (optional KPI depending on availability 
input)

(7)

HSE4050 Percentage LTI versus Incidents 0 

HSE4060 Lost time incident frequency (7)

HSE4070 Average severity 10 
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België HRE en veiligheid, april 2014

Currency: EUR

Actuality: Actual, (AC)

Employee KPIs

HSE1000 Number of personnel FTEs total own excluding temporary 700 

HSE1219 New hires (in FTEs) 8,0

HSE1200 Number of new external hires (in FTE) 8 

HSE1210 Number of new hires from other ERIKS organization 0 

HSE1239 Employees leaving (in FTE) 5 

HSE1220 Employees leaving ERIKS entirely (in FTE) 5 

HSE1230 Employees moving to other ERIKS organization (in FTE) 0 

HSE1300 Employee turnover 0,7%

HSE2000 Number of workable hours per working day 0,0

HSE2010 Number of working days for the period YTD 0 

HSE2020 Workable hours 0 

HSE2030 Illness hours 5.270 

HSE2040 Holiday leave other absenteeism hours 19.474 

HSE2050 Actual worked hours (24.744)

HSE2060 % Absences and illness versus total worked hours -100,0%

HSE2070 % Illness versus total workeable hours 0,0%

HSE2100 Number of vacancies in FTEs at end of reporting period 26 

HSE2110 Percentage of FTE vacancies 3,7%

HSE3099 Number of formal training hours 277 

HSE3000 External training hours 54 

HSE3010 In-house training hours 208 

HSE3020 On the job training hours 15 

HSE3100
If not following the exact definition, provide definition. If not known but 
estimates, indicate "estimate". Implementation deadline January 2014. 

HSE3200 Number of training hours per FTE 0,40 
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Safety KPIs

HSE4000 Number of lost time incidents 1 

Fixed definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4010 Number of lost working days as a result of LTIs 0 

HSE4020 Number of incidents 0 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4030 Number of near misses (optional input: only if already reported) 0 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not reported, indicate "not reported" in this field.

HSE4040
Near misses per worked hours (optional KPI depending on availability 
input)

0 

HSE4050 Percentage LTI versus Incidents 0 

HSE4060 Lost time incident frequency (40)

HSE4070 Average severity 0 
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Frankrijk HRE en veiligheid, april 2014

Currency: EUR

Actuality: Actual, (AC)

Employee KPIs

HSE1000 Number of personnel FTEs total own excluding temporary 259 

HSE1219 New hires (in FTEs) 2,0

HSE1200 Number of new external hires (in FTE) 2 

HSE1210 Number of new hires from other ERIKS organization 0 

HSE1239 Employees leaving (in FTE) 4 

HSE1220 Employees leaving ERIKS entirely (in FTE) 4 

HSE1230 Employees moving to other ERIKS organization (in FTE) 0 

HSE1300 Employee turnover 1,5%

HSE2000 Number of workable hours per working day 0,0

HSE2010 Number of working days for the period YTD 0 

HSE2020 Workable hours 0 

HSE2030 Illness hours 1.934 

HSE2040 Holiday leave other absenteeism hours 3.260 

HSE2050 Actual worked hours (5.194)

HSE2060 % Absences and illness versus total worked hours -100,0%

HSE2070 % Illness versus total workeable hours 0,0%

HSE2100 Number of vacancies in FTEs at end of reporting period 10 

HSE2110 Percentage of FTE vacancies 3,8%

HSE3099 Number of formal training hours 257 

HSE3000 External training hours 21 

HSE3010 In-house training hours 163 

HSE3020 On the job training hours 73 

HSE3100
If not following the exact definition, provide definition. If not known but 
estimates, indicate "estimate". Implementation deadline January 2014. 

HSE3200 Number of training hours per FTE 0,99 
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Safety KPIs

HSE4000 Number of lost time incidents 0 

Fixed definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4010 Number of lost working days as a result of LTIs 0 

HSE4020 Number of incidents 0 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4030 Number of near misses (optional input: only if already reported) 0 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not reported, indicate "not reported" in this field.

HSE4040
Near misses per worked hours (optional KPI depending on availability 
input)

0 

HSE4050 Percentage LTI versus Incidents 0 

HSE4060 Lost time incident frequency 0 

HSE4070 Average severity 0 
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Spanje HRE en veiligheid, april 2014

Currency: EUR

Actuality: Actual, (AC)

Employee KPIs

HSE1000 Number of personnel FTEs total own excluding temporary 20 

HSE1219 New hires (in FTEs) 0,0

HSE1200 Number of new external hires (in FTE) 0 

HSE1210 Number of new hires from other ERIKS organization 0 

HSE1239 Employees leaving (in FTE) 0 

HSE1220 Employees leaving ERIKS entirely (in FTE) 0 

HSE1230 Employees moving to other ERIKS organization (in FTE) 0 

HSE1300 Employee turnover 0,0%

HSE2000 Number of workable hours per working day 0,0

HSE2010 Number of working days for the period YTD 0 

HSE2020 Workable hours 0 

HSE2030 Illness hours 16 

HSE2040 Holiday leave other absenteeism hours 3 

HSE2050 Actual worked hours (19)

HSE2060 % Absences and illness versus total worked hours -100,0%

HSE2070 % Illness versus total workeable hours 0,0%

HSE2100 Number of vacancies in FTEs at end of reporting period 1 

HSE2110 Percentage of FTE vacancies 5,0%

HSE3099 Number of formal training hours 8 

HSE3000 External training hours 8 

HSE3010 In-house training hours 0 

HSE3020 On the job training hours 0 

HSE3100
If not following the exact definition, provide definition. If not known but 
estimates, indicate "estimate". Implementation deadline January 2014. 

HSE3200 Number of training hours per FTE 0,40 
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Safety KPIs

HSE4000 Number of lost time incidents 0 

Fixed definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4010 Number of lost working days as a result of LTIs 0 

HSE4020 Number of incidents 0 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not recorded, please provide an estimate and indicate 
"estimate" in this field. 

HSE4030 Number of near misses (optional input: only if already reported) 0 

Definition flexibility. If not following the exact definition, provide your 
definition. If not reported, indicate "not reported" in this field.

HSE4040
Near misses per worked hours (optional KPI depending on availability 
input)

0 

HSE4050 Percentage LTI versus Incidents 0 

HSE4060 Lost time incident frequency 0 

HSE4070 Average severity 0 
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