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Samen sterk
2008 nam in het laatste kwartaal een onverwachte
wending. De kredietcrisis bereikte de chemische industrie
en ook voor onze organisatie was dit helaas merkbaar. Na
drie zeer succesvolle kwartalen, zagen onze vooruitzichten
er plotseling anders uit. Anders dan waar wij in onze
ambitieuze groeistrategie vanuit waren gegaan.
Evenals veel andere organisaties, hebben wij onze kortetermijn doelstellingen moeten bijstellen en kijken we met
een andere bril naar de markt én naar onze eigen
organisatie. Prioriteiten zijn verlegd en een nog hoger
kostenbewustzijn maakt deel uit van ons dagelijks
handelen. We werken niet meer aan uitbreidingsplannen,
maar aan het verbeteren van wat er al is. En helaas hebben
we afscheid moeten nemen van een aantal goede
tijdelijke medewerkers. Maar samen met onze collega’s,
partners en klanten werken we hard aan betere tijden.
Deze crisis komen we met elkaar te boven.
Uiteraard heeft de crisis geen gevolgen voor onze kijk op
Corporate Social Responsibility. Ook in economisch
mindere tijden zoeken wij continu naar de juiste balans
tussen people, planet en profit. Net zoals onze Japanse
moeder, Teijin Ltd., die ons op vele manieren hierbij
inspireert. CSR zit diepgeworteld in ons DNA. Dat neemt
niet weg dat wij ook op het gebied van onze CSR
activiteiten kritisch kijken naar wat prioriteit heeft. In
voorgaande CSR verslagen hebben wij aangegeven dat we
toewerkten naar onafhankelijke externe certificering vanaf
verslagjaar 2008. Dit in samenwerking met adviseurs van
KPMG Sustainability. Maar vanuit kostenoogpunt hebben
wij besloten deze certificering uit te stellen. Het voor u
liggende CSR verslag 2008 is daarom niet gecertificeerd
door KPMG, maar wel met trots aan u overhandigd.

Ondanks de crisis kijken wij terug op een bijzonder jaar.
Een jaar waarin we onze kernwaarden hebben samen
gevat als PURE: Passion, Unity, Respect en Excellence.
Samen staan we sterk en daar zijn we trots op. Met PURE
geven we hier nog meer uiting aan. Hiernaast is in 2008
flink geïnvesteerd in een nieuwe spinlijn in Emmen en in
de uitbreiding van de polymeerproductie in Delfzijl. Ook
hebben we sinds 2008 een eigen Commissie Ethiek,
waardoor ethische vraagstukken expliciet aan de orde
worden gesteld binnen onze organisatie. Voor onze
ambitieuze groeistrategie hebben wij de Frost & Sullivan
European Growth Strategy Leadership Award ontvangen.
Onze ambitieuze strategie blijft overeind, al zijn onze
groeiplannen vertraagd. Hoeveel vertraging we oplopen,
daar is momenteel geen zinnig woord over te zeggen. Hoe
lang duurt deze crisis? Niemand weet het zeker. Ik weet
één ding wel heel zeker: aramide is het product van de
toekomst en Teijin Aramid een organisatie met een mooie
toekomst!
Wij hebben getracht ook dit jaar weer een zo open en
transparant mogelijk CSR verslag te schrijven voor al onze
medewerkers, klanten, partners, leveranciers, buren,
relaties en andere betrokkenen en geïnteresseerden.
Mocht u tips of suggesties ter verbetering van dit verslag
hebben, dan horen wij die heel graag. Daarom nodig ik u
uit uw mening te geven door het bijgevoegde enquête
formulier in te vullen. Wij nemen uw mening en opmer
kingen ter harte! Mocht dit verslag geen antwoord geven
op de vragen die u heeft, aarzel dan niet contact met mij
op te nemen. Ik sta u graag persoonlijk of per e-mail te
woord.
Eiso Alberda van Ekenstein, CEO
eiso.alberdavanekenstein@teijinaramid.com
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Onze headlines in 2008
€ 700.000 bijdrage aan maatschappelijke activiteiten middels sponsoring

CSR maakt integraal deel uit van de nieuwe strategie met een horizon van 10 jaar

Percentage leidinggevende vrouwen op productielocaties met 125% gestegen t.o.v. 2005

Toekenning European Growth Strategy Leadership Award door Frost & Sullivan

Toename van onze energie-efficiëntie met 6% t.o.v. 2005

Een eigen Commissie Ethiek waardoor ethische vraagstukken expliciet aan de orde komen

Daling van de uitstoot kooldioxide per ton product met 5% t.o.v. 2005

Daling van het ziekteverzuim met 10% t.o.v. 2005

Afname in luchtemissie van Freon22 met 91% t.o.v. 2005

Pilot eco-efficiency analyse gestart voor Sulfron met zeer interessante eerste uitslagen

Actieve dialoog met onze stakeholders gestart om onze CSR strategie verder aan te scherpen
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Totstandkoming en leeswijzer
Verantwoording totstandkoming
Aan de hand van een lijst met relevante Corporate Social
Responsibility (CSR) onderwerpen, die is gebaseerd op wat
er binnen Teijin Aramid en de wereld om ons heen is
gebeurd in 2008, hebben de projectgroep voor het CSR
verslag en het management team de zogenaamde
material issues bepaald. Material issues zijn die onder
werpen die door de organisatie worden aangemerkt als
zeer belangrijk voor de bedrijfsvoering én die van belang
zijn voor onze stakeholders. Met stakeholders worden alle
intern en extern betrokkenen bedoeld, zoals medewerkers,
aandeelhouders, andere onderdelen van Teijin Ltd.,

strategische keuzes en rapportage hierop kunnen
afstemmen.
Bij het samenstellen van dit verslag zijn ook de uitkomsten
van de evaluaties van het vorige verslag gebruikt. Ook de
input van de leesgroep van interne en externe betrokkenen
was belangrijk. Dit verslag is geschreven volgens de Global
Reporting Initiative (GRI) richtlijnen.

klanten, leveranciers, omwonenden, omliggende
bedrijven, overheden, niet-gouvernementele organisaties
(NGO’s), vakbonden en brancheorganisaties.
In de projectgroep hebben medewerkers van de volgende
afdelingen deelgenomen: CSR; Corporate Communication;
Human Resources & Organization (HR&O); Quality, Health,
Safety & Environment (QHSE) en Controlling. De material
issues die door de projectgroep en het management
team zijn benoemd, overlapten elkaar grotendeels, maar
in sommige opzichten verschilden deze van elkaar. Er zijn
uiteindelijk zes hoofdonderwerpen geselecteerd, die de
aangedragen onderwerpen voldoende dekken. Dit zijn:
de Teijin Aramid strategie en de impact van de financiële
crisis; de omgang met onze medewerkers en onze rol in de
maatschappij; de relatie die wij hebben met onze klanten;
de balans die wij zoeken in onze activiteiten op het gebied
van economische en milieuaspecten; onze recycling
activiteiten; veiligheid en gezondheid. Wij vinden de
impact van deze onderwerpen op onze bedrijfsvoering
groot en verwachten dat u als lezer hierin geïnteresseerd
bent.
Met enkele stakeholders zijn wij in gesprek gegaan over
de geselecteerde onderwerpen en hun andere
verwachtingen ten opzichte van onze CSR verslaglegging
en strategie. In dit verslag zijn enkele quotes uit de
gesprekken met de Waddenvereniging, Emmtec,
Pentascope en een deskundige op het gebied van
bedrijfsethiek verwerkt. Deze gesprekken hebben onze
keuze voor de zes onderwerpen bevestigd. De
stakeholderdialoog zullen wij in de toekomst verder
uitbreiden. Het geeft ons een goed inzicht in wat onze
stakeholders echt belangrijk vinden, zodat wij onze

Leeswijzer
Na een introductie van onze organisatie en een uiteen
zetting van de scope van dit verslag, vindt u een tabel die
beknopt weergeeft wat wij in 2008 hebben gedaan en wat
onze ambities voor de komende jaren zijn. Daarna volgen
zes hoofdstukken waarin de gekozen hoofdonderwerpen
uitgebreid aan de orde worden gesteld. Wij hebben er
deze keer voor gekozen om in de hoofdstukken integraal
de people (medewerkers), planet (milieu) en profit (winst)
aspecten aan de orde te stellen. Dit in tegenstelling tot
voorgaande jaren. De hoofdstukken waren toen ingedeeld
naar people, planet en profit. Wij hebben voor deze nieuwe
aanpak gekozen, omdat ook in de praktijk deze aspecten
verweven zijn. De drie P’s zitten diepgeworteld in ons
DNA en we zijn altijd op zoek naar een goede balans
tussen alle drie.
De bij de hoofdstukken behorende tabellen en grafieken
met kerncijfers zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in de
tekst, in plaats van dat deze cijfers in de bijlagen zijn
opgenomen. Ook anders ten opzichte van vorig jaar is dat
de planet cijfers over heel Teijin Aramid worden
gepresenteerd, in plaats van per locatie. In de vorige
verslagen verschilde het indexjaar voor de financiële,
milieu- en sociale cijfers. In de tabellen en grafieken in dit
verslag hanteren wij 2005 als indexjaar voor alle
(geïndexeerde) cijfers. Wij hopen een prettig te lezen en
helder verslag gecreëerd te hebben en wensen u veel
leesplezier toe!
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De scope van dit verslag
Teijin Aramid is onderdeel van de Teijin Groep. Teijin is een
mondiale, technologiegedreven groep die actief is op vijf
hoofdgebieden: synthetische vezels; films en kunststoffen;
farmaceutica en medische hulpmiddelen; groot- en
detailhandel; en IT en nieuwe producten. Teijin Ltd., de
holdingmaatschappij van de Teijin Groep, is genoteerd aan
de aandelenbeurzen van Tokio en Osaka. De organisatie
had een geconsolideerde omzet van 9,4 miljard dollar in
fiscaal jaar 2008 en heeft wereldwijd circa 19.000 mede
werkers verspreid over ongeveer 160 landen.

In Delfzijl staan vier fabrieken. Eén voor de productie van
het monomeer PPD (parafenyleendiamine) en een tweede
voor de productie van het monomeer TDC (tereftaloyldi
chloride). Monomeren zijn de bouwstenen van een
polymeer, een lange keten, om en om opgebouwd uit de
twee monomeren. Het polymeer vormt de basis van ons
supersterke garen Twaron. In de derde fabriek wordt van
de twee monomeren het polymeer gemaakt. In de vierde
fabriek wordt het oplosmiddel teruggewonnen, dat wordt
gebruikt bij het maken van het polymeer.

Wij zijn Teijin Aramid, een dochteronderneming van de
Teijin Groep met een passie voor aramide. Onze toewijding
aan zowel ons product als onze klanten heeft ons een
wereldleider in aramide gemaakt. Daar waar sterkte,
duurzaamheid, veiligheid, warmtebestendigheid of een
laag gewicht nodig is, is Twaron ®, Sulfron ®, Teijinconex ®
of Technora ® aanwezig. Onze producten zijn wereldwijd
te vinden in veel verschillende toepassingen en markten
zoals automotive, ballistische bescherming, marine,
vliegtuigindustrie, civiele techniek, beschermende
kleding, optische kabels en olie & gas. Met onze vier
hoogwaardige aramide vezels – geproduceerd in onze
fabrieken in Nederland en Japan – bieden wij een breed
pallet aan producten. En met onze ongekende kennis en
ervaring zijn wij in staat continu te werken aan nieuwe
innovaties. Vaak in samenwerking met klanten en partners
via onze wereldwijde Sales & Marketing organisatie.

In Emmen bevindt zich onze grootste fabriek. Hier wordt
van het polymeer uit Delfzijl ons Twaron garen gesponnen.
Uit het garen worden via nabewerking ook vezel en pulp
gemaakt. Onze Sulfron fabriek is hier in aanbouw en is
voor 90% gereed.

De productie van Twaron en Sulfron vindt plaats in
Nederland, de productie van Teijinconex en Technora in
Japan. Onze centrale Sales & Marketing afdelingen zijn
gehuisvest in Nederland, Duitsland en Japan. In Brazilië,
China, India, Frankrijk, Spanje, Italië, Japan, Verenigde
Staten, Canada, Mexico, Rusland en Groot-Brittannië
hebben wij verkoopkantoren. Daarnaast hebben we in
tientallen andere landen agenten.

Een van de stafafdelingen betreft onze afdeling CSR. Deze
afdeling draagt centraal de verantwoordelijkheid voor CSR
binnen de Teijin Aramid organisatie. Tevens is Total Risk
Management (TRM) onderdeel van de activiteiten van
deze afdeling. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de
manager CSR/TRM die rechtstreeks rapporteert aan de
CEO van Teijin Aramid.

Dit verslag heeft betrekking op de gehele internationale
organisatie van Teijin Aramid. De voorbeelden zijn
voornamelijk georiënteerd op Nederland.

In Arnhem staat een tweede fabriek voor het maken van
Twaron pulp. In deze fabriek wordt ook aramide gerecycled,
dat tot Twaron pulp wordt verwerkt. Ook zijn in Arnhem
onze proeffabrieken voor polymerisatie, spinnen en
jetspinning, ons hoofdkantoor en ons research instituut
gevestigd. In de jetspinning proeffabriek worden speciale
pulptypes vervaardigd. In de andere proeffabrieken wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de
ontwikkeling en verbetering van productieprocessen. De
stafafdelingen, Sales & Marketing en het management
team zijn ondergebracht in het hoofdkantoor.

Teijin Aramid heeft een belang in twee ondernemingen:
het Technical Fibers Application Institute (TFA) in Arnhem
en het Technical Textile Institute (TTI) in Wuppertal
(Duitsland). TFA en TTI zijn joint ventures. In 2008 was
Teijin Aramid 50% eigenaar van beide. In 2009 is Teijin
Aramid volledig eigenaar geworden van TFA. De
activiteiten van TFA en TTI vallen buiten dit verslag.
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Onze prestaties en ambities
In onderstaande tabel staan onze prestaties en ambities benoemd. Dit overzicht vat deels samen wat in de volgende
hoofdstukken staat vermeld, maar geeft vooral aanvullende informatie. Deze tabel zullen we de komende jaren uitbreiden.

CSR item

Wat deden we in 2008?

Wat gaan we doen?

Stakeholder engagement

In 2008 zijn geen stakeholder gesprekken
gevoerd in de context van het CSR verslag.

In 2009 zijn wij gestart met deze stakeholder
gesprekken. Voor dit verslag vonden er vier
plaats (met een belangenvereniging, een
organisatie adviesbureau, een engineering
bureau en een industrieparkbeheerder). Dit
aantal willen wij in 2010 tenminste verdubbelen

Ethiek & integriteit (E&I)

Ongeveer 80% van de organisatie is actief
betrokken geweest bij het E&I proces
(workshops). Driewekelijks zijn stellingen met
een E&I dilemma op intranet en
informatieborden geplaatst waarover
medewerkers in dialoog gingen. Ook is een
Commissie Ethiek geïnstalleerd.

E&I-aspecten zijn opgenomen in onze kern
waarden. Implementatie hiervan is gepland
voor 2010. In dat jaar zal ook onze nieuwe
gedragscode verschijnen. Een onafhankelijke
vertrouwenspersoon voor USA, Brazilië en
Sjanghai wordt in 2009 benoemd.

Ziekteverzuim

In drie jaar is het ziekteverzuim gedaald van 4,9
naar 4,4%.

Wij streven naar een nog lager ziekteverzuim.

Verbetering energie-efficiëntie
(2005 is indexjaar)

In drie jaar is de energie-efficiëntie 6% verbeterd
t.o.v. 2005. In 2008 is geen verbetering t.o.v.
2007 gerealiseerd.

Wij streven naar 2% verbetering per jaar tot aan
2020.

Vermindering CO2 uitstoot (per
geproduceerde ton)

In drie jaar is de CO2 uitstoot van onze fabrieken
(per ton) met 5% afgenomen. Deze afname is
geheel in 2008 gerealiseerd. Deze uitstoot
betreft zelf opgewekte en ingekochte energie
van onze productielocaties (Delfzijl, Emmen en
Arnhem). Onze CO2 uitstoot door reizen hebben
we gecompenseerd via Trees for Travel.

Wij streven naar een vermindering met 2% per
jaar tot aan 2020. Tevens willen wij een nul
meting van onze CO2 voetafdruk bepalen begin
2010. Dit doen we volgens scope drie van het
greenhouse gas protocol. Scope drie omvat de
uitstoot van de hele keten waarin wij actief zijn.
Op basis hiervan willen wij een doelstelling
formuleren tot aan 2020.

Vermindering van NOX uitstoot
(per geproduceerde ton)

In drie jaar is de NOX uitstoot met bijna 70%
afgenomen. In 2008 nam hij af met 10% ten
opzichte van 2007.

Een uitstoot van nul achten wij niet reëel.
Ons streven is om in 2020 een reductie met
ten minste 80% te realiseren.

Eco-efficiency analyse
(EEA)

In 2008 is een uitgebreide EEA pilot gestart voor
ons nieuwe product Sulfron.

De pilot wordt afgerond in 2009. Bij succes
streven wij ernaar om vanaf 2010 bij elke grote
investeringsaanvraag (> € 5 mln) een EEA op te
nemen (zie hoofdstuk 4). Tevens willen wij dan
van een aantal bestaande processen en
producten een EEA doen.

QHSE navigator, als onderdeel
van de project navigator (zie
hoofdstuk 4)

Gestart met de ontwikkeling van een systeem
ter verankering van QHSE-criteria in alle fasen
van project management.

We willen de QHSE navigator gereed hebben in
2009 en geheel geïmplementeerd hebben in
2010.

REACH (Europese verordening
inzake Registratie, Evaluatie and
Autorisatie van Chemische
stoffen)

Wij hebben 11 stoffen gepreregistreerd binnen
de vereiste termijn en hebben hiermee de eerste
stap gezet naar het produceren van en omgaan
met chemische stoffen conform REACH.

Wij willen alle noodzakelijke activiteiten voor
REACH binnen de gestelde deadline afgerond
hebben. Deze deadline verschilt per stof (2010,
2013, 2018).
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1. Himawari

Himawari is Japans voor zonnebloem. De letterlijke vertaling luidt: ‘gericht op de zon’.
Het is ook de naam die wij in 2008 gaven aan de Teijin Aramid strategie voor de
komende tien jaar.

Wij willen wereldwijd marktleider zijn in de high
performance fiber industrie. Dit wilden we al in 1998, toen
we nog Twaron Products waren. En dat willen we nog
steeds. In die zin is onze nieuwe strategie een logische
voortzetting van de bestaande strategie. Na tien jaar
vonden we het wel de tijd om onze strategische doelen
concreter en ambitieuzer te formuleren. Onze doelen voor
het komende decennium hebben wij als volgt
geformuleerd:
1. Het realiseren van duurzame en winstgevende 		
bedrijfsactiviteiten;
2. Ambitieuze groei en verdere mondialisering van 		
het bedrijf;
3. 	Het implementeren van een tweeledige
marktbenadering (de markt zowel bedienen met
producten die in nauw overleg met de klant worden
ontwikkeld als met standaard typen) en actief nieuwe
markten en toepassingen ontwikkelen;

4. 	Proactieve ontwikkeling van duurzame producten,
processen en werkwijzen waarmee we ons kunnen
meten met de top 25% van chemiebedrijven van de
Dow Jones Sustainability Index;
5. 	Het ontwikkelen van een door waarden verbonden
organisatie, waarbinnen medewerkers worden
empowered en elkaar versterken door diversiteit. Teijin
Aramid moet in haar sector de werkgever van de eerste
keuze zijn.
De kredietcrisis zette in het vierde kwartaal de beoogde
groei sterk onder druk, maar de andere doelen stonden
eind 2008 nog overeind. Over de hele linie zijn we sinds
november 2008 tijdelijk meer op de korte termijn gericht.
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overleg met de klant worden ontwikkeld als met
standaardtypen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd
voor de ontwikkeling van nieuwe high performance fibers.
Van de Teijin Groep hebben we dan ook de opdracht
gekregen om naar deze mogelijkheden te kijken op basis
van de expertise die we binnen onze R&D hebben.
In onze nieuwe strategie hebben we duidelijk
uitgesproken dat we in andere werelddelen zullen gaan
produceren, zodra de grenzen van onze bestaande
productielocaties zijn bereikt.
Een belangrijke voorwaarde voor onze ambitieuze
groeistrategie is dat de organisatie erop is voorbereid.
Twee belangrijke aandachtspunten hierbij betreffen de
managementlaag direct onder het management team, het
leadership team, en het hebben van gemeenschappelijke
waarden (zie verder hoofdstuk 2).
Vooral na de overname begin deze eeuw door Teijin Ltd.
maakten we een stormachtige groei door. De paraaramidemarkt was volop in beweging: in 2007 kwam er
een nieuwe aanbieder bij en kondigden enkele vezel
producenten uit China en Zuid-Korea aan ook met de
productie van para-aramide te willen beginnen. Dat
betekende meer concurrentie in een markt die lange tijd
door twee partijen werd beheerst. Daarbij kwam dat
Teijin Ltd. eind 2007 aangaf de waarde van de onder
neming in tien jaar tijd te willen verdubbelen.
Alles bij elkaar was dit aanleiding om de strategie in de
eerste helft van 2008 grondig te evalueren en indien nodig
te herschrijven. In voorgaande jaren werd de bestaande
strategie altijd door het management team geëvalueerd,
maar dat had tot eind 2007 niet tot wijzigingen geleid. Nu
werd besloten om samen met de top 60 van het bedrijf de
strategie voor de jaren 2008 tot 2018 te bepalen.

De ontwikkeling van de strategie en de keuzes die
we hebben gemaakt
Het proces van strategieontwikkeling werd begeleid door
McKinsey en intern getrokken door vijf projectteams:
Sales & Marketing, Productie & Technologie, Research &
Development (R&D), HR&O en Controlling. Waar nodig
werden intern interviews afgenomen om een zo breed en
volledig mogelijk beeld te krijgen.
Een van de conclusies was dat we vanuit de eigen kern
verder wilden groeien en niet door fusies of overnames. In
een beperkt aantal marktsegmenten behoort voorwaartse
integratie echter wel tot de mogelijkheden. We hebben
gekozen voor groei door een marktbenadering waarbij we
de markt bedienen met zowel producten die in nauw

We hebben financieel goed gepresteerd
2008 was een heel goed jaar, tot en met de maand
oktober. In november daalde de omzet met 25% ten
opzichte van oktober. In het eerste kwartaal 2009 zet de
neerwaartse trend zich voort met in april nog geen
duidelijke tekenen van herstel. In 2008 investeerden we
meer dan 150 miljoen euro, voornamelijk in de nieuwe
spinlijn in Emmen en in de uitbreiding van de polymeer
productie in Delfzijl. Eind 2008 werd de nieuwe spinlijn
helaas al weer stilgelegd. Van het totale investerings
budget ging circa 5% naar projecten op het gebied van
gezondheid, veiligheid en milieu.
In 2008 hebben we hard gewerkt om volgens J-SOX
financiële verantwoording te kunnen afleggen. J-SOX is de
Japanse tegenhanger van de Amerikaanse Sarbanes Oxley
Act, een wet die in juli 2002 van kracht werd naar aan
leiding van de beurs- en boekhoudschandalen in de
Verenigde Staten.
Ook hebben we voorbereidingen getroffen om voortaan
volgens de IFRS, International Financial Reporting
Standard, te kunnen rapporteren. Deze standaard is op
Europees niveau wettelijk voorgeschreven om
ondernemingen financieel te kunnen vergelijken.

Ingrijpende maatregelen getroffen vanwege
de crisis
De financiële crisis haalde in één keer onze groeidoel
stelling voor de komende tien jaar onderuit. De groei
ambitie is er nog wel, maar het aantal jaren vertraging is
niet te voorspellen.
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De fabriek in Delfzijl is één geïntegreerde installatie,
waardoor we daar slechts beperkt op arbeidskosten
kunnen besparen. Wel hebben we door slimmer te
produceren op energie en grondstoffen bespaard.

De ontwikkeling van de netto omzet
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Index netto omzet

Op de korte termijn is de belangrijkste maatregel het
aanpassen van de productiecapaciteit aan de marktvraag.
Zo voorkomen we dat de voorraad oploopt en kunnen we
direct kosten besparen. In Emmen werken de spinlijnen
onafhankelijk van elkaar en de eerste werd in december
2008 stilgelegd. Dit betekent ook dat 40 tijdelijke
contracten met goed opgeleide medewerkers per januari
2009 niet konden worden verlengd. Om zoveel mogelijk
energie te besparen draaide de pulpfabriek in Emmen
slechts enkele dagen per week. De recyclingfabriek in
Arnhem heeft eerst op lage capaciteit gedraaid en begin
2009 werd deze twee maanden stilgelegd. De
medewerkers zijn tijdelijk ingezet op de proeffabriek in
Arnhem om daar versneld een aantal proeven te kunnen
doen, dan wel te helpen bij research ontwikkelingen of
versneld een bedrijfsopleiding te volgen.

aandacht, tijd en mensen beschikbaar voor het sneller en
grondiger verbeteren van de bestaande processen en
bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen we nog efficiënter
produceren, energiekosten verlagen en het rendement
verbeteren. We halen bijvoorbeeld activiteiten die we in
het verleden bij derden hebben neergelegd weer in eigen
huis. Enkele producten die bij externe converters (partijen
die de aramidevezels tot eindproducten verwerken)
werden vervaardigd, kunnen door de onderbezetting van
een aantal machines nu intern worden geproduceerd.
Waar mogelijk snijden we in de kosten, maar we doen
geen concessies aan de veiligheid. Toekomstgericht
onderzoeken we welke productontwikkelingen we
versneld in productie kunnen nemen om er over enkele
jaren onze positie mee te kunnen verstevigen. Welke
producten kunnen we sneller in de markt introduceren?
Sales & Marketing en R&D hebben gekeken aan welke
ontwikkelingsprojecten zij in dat kader prioriteit geven.
Niet alle ontwikkelingen voor de lange(re) termijn leggen
we stil, ook al gaat de commercialisatie naar verwachting
langer duren. Op een van onze proeffabrieken in Arnhem
zijn we volop bezig met jetspinpulp (zie hoofdstuk 3). Ook
loopt de verdere ontwikkeling van Sulfron door en is de
Sulfron fabriek in Emmen vrijwel gereed om te produceren
zodra de marktvraag er is.
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Award voor Teijin Aramid vanwege onze
lange-termijnstrategie
Marktonderzoeksbureau Frost & Sullivan kende Teijin
Aramid de European Growth Strategy Leadership
Award 2008 toe. Alleen bedrijven “die een uitzonder
lijke lange-termijnstrategie binnen hun branche
hebben ontwikkeld en uitgevoerd” komen voor deze
Award in aanmerking. Als motivatie meldde Frost &
Sullivan dat Teijin Aramid sinds 2000 als dochter van
Teijin Ltd. zeer succesvol is geweest in de aramide
vezelmarkt. Verder stelde Frost & Sullivan: “In korte tijd
heeft de onderneming een sterke markt- en
technologiepositie opgebouwd. Teijin Aramid heeft
een grote verandering teweeggebracht in de high
performance fiber industrie en daarbij in hoog tempo
haar status als producent van high performance fibers
vergroot. En passant heeft de onderneming een snelle
groeicurve voor aramidevezels gerealiseerd. De
onderneming heeft een enorm commitment voor deze
markt getoond door te investeren in zorgvuldig
opgestelde programma’s voor de uitbreiding van de
productiecapaciteit. Hierdoor zijn knelpunten voor een
meer veelzijdig gebruik van aramidevezels in
belangrijke toepassingen voor eindgebruikers
weggenomen.”
Frost & Sullivan zoekt jaarlijks naar best practices van de
industrie en baseert zich hierbij op diepte-interviews,
analyses en diepgaand secundair onderzoek. Het
bedrijf werkt wereldwijd en heeft ruim 45 jaar ervaring
in de samenwerking met Global 1000 Companies,
opkomende business en de investeerderswereld.
Teijin Aramid draagt de Award op aan haar mede
werkers en haar klanten die bereid zijn te investeren
in aramide en in de onderlinge samenwerking.

New Green Deal biedt nieuwe kansen
Ons product is een product voor de toekomst, omdat ons
product wordt toegepast in alles waar de wereld in
toenemende mate behoefte aan heeft: gewichtsbesparing,
duurzaamheid, veiligheid, onderhoudsvrije producten en
vermindering van CO2 uitstoot. De schaarste van grond
stoffen neemt toe door uitputting van natuurlijke hulp
bronnen. Dit zal de prijs van de grondstoffen doen stijgen.
We oriënteren ons breed op de toepassingsmogelijkheden,
zodat we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Aramidevezels zullen voor steeds meer producten
belangrijk worden, zo is onze overtuiging.
Hiermee sluiten we naadloos aan bij het politieke concept
New Green Deal, dat in 2008 werd geïntroduceerd om
milieuvriendelijke initiatieven ten tijde van de
economische crisis te stimuleren.

Er is sprake van een cultuurshock
Vele jaren kon het niet op: om aan de groeiende
marktvraag te blijven voldoen, werd alles in het werk
gesteld om de capaciteit uit te breiden. Medewerkers
hadden het idee dat het bij Teijin Aramid alleen maar nog
beter kon gaan. Door de financiële crisis dringt in het
eerste kwartaal van 2009 bij de medewerkers het besef
door dat ook ons bedrijf getroffen kan worden. Door de
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sterk verminderde vraag naar auto’s heeft de crisis een
grote impact op onze organisatie. Omdat onze
aramideproducten in vele branches worden toegepast,
zijn wij echter minder kwetsbaar dan een bedrijf dat alleen
aan de automotive industrie levert. Maar ook in die andere
industrieën merken wij de gevolgen van de crisis.
Het gevoel van zekerheid is behoorlijk aangetast. De
werkzaamheden veranderen, omdat de grote groei
projecten zijn uitgesteld. We moeten meer naar de korte
termijn kijken in plaats van ver vooruit. We werken niet
meer aan uitbreidingsplannen, maar aan het verbeteren
van wat er al is.

Niet alle risico’s blijken te voorzien
Sinds 2007 is Total Risk Management (TRM) een vast
onderdeel van onze CSR activiteiten. Met TRM proberen
wij de bedrijfsrisico’s organisatiebreed te benoemen en
maatregelen te treffen om de kans erop en de impact

ervan te verkleinen. Omdat de crisis qua omvang en
snelheid door bijna niemand te voorspellen was, hebben
we deze niet kunnen voorzien. In het voorjaar van 2008
hebben we de lijst met risico’s voor de continuïteit van het
bedrijf nog doorgelopen, met veel aandacht voor
klimaatverandering. De bankencrisis haalde toen onze top
15 niet. Valutaschommelingen staan, net zoals bij vrijwel
iedere multinational, bij de eerste drie op de lijst.
Leveranciersrisico’s staan er ook op. In 2008 ging het om
het risico dat de leveranciers niet tijdig kunnen leveren. In
2009 betreft het leveranciersrisico voor ons een mogelijk
faillissement of lagere leverbetrouwbaarheid, omdat de
capaciteit naar beneden is bijgesteld en daarmee ook hun
winstgevendheid onder druk komt te staan. Tot eind 2008
namen we twee keer per jaar de risicolijst door, maar de
crisis heeft duidelijk gemaakt dat het nodig is om dit
structureel vaker te doen en zo mogelijk nieuwe risico’s
eerder te benoemen.
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2. Mens en
maatschappij
Zonder mensen kunnen wij geen producten ontwikkelen, produceren en verkopen.
En met onze producten willen we vooral de kwaliteit van leven verbeteren. Onze
bedrijfsfilosofie wordt gekenmerkt door de slogans van de Teijin Groep: Enhancing
the quality of life, In harmony with society en Empowering our people. Oftewel:
een betere kwaliteit van leven, in balans met de omgeving en gericht op ontwikkeling
van de medewerkers.

Een medewerker die zich goed kan ontwikkelen, presteert
in de regel beter dan iemand die geen mogelijkheid tot
ontwikkeling krijgt. Er is ons alles aan gelegen om te
zorgen dat onze medewerkers empowered worden. Zij
krijgen de ruimte om hun competenties zo goed mogelijk
te ontwikkelen, zij gaan meer verantwoordelijkheid
dragen én zelf nemen.
We onderscheiden globaal drie groepen medewerkers:
‘medewerkers in operationele functies’ op onze
productielocaties (+/- 1050 fte), ‘leidinggevenden en
stafspecialisten’ in ondersteunende functies (+/- 300 fte),
en tenslotte een groep ‘strategische kennisdragers’ in
Productie, Sales & Marketing en in R&D (+/- 225 fte). Van
het totaal aantal medewerkers zijn er circa 100 werkzaam
in de internationale verkooporganisatie en 200 mede
werkers zijn tijdelijke krachten.

Het aantal strategische kennisdragers is relatief groot,
omdat we als technologisch georiënteerde onderneming
voortdurend moeten innoveren. Ook het aantal onder
steunende functies is groot als je kijkt naar andere
bedrijven met deze omvang in de chemische industrie.
Dat komt doordat we sterk gefocust waren op groei.
Het zijn drie totaal verschillende groepen medewerkers
en met elkaar vormen we één organisatie. We delen de
trots op en de fascinatie voor ons product. Daarnaast
werken we eraan dat we nog meer dezelfde waarden en
normen delen. Door naast ontwikkelingsmogelijkheden
ook een gezonde en veilige werkomgeving te bieden
alsmede aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zijn we in
staat nieuwe mensen aan te trekken en de huidige mede
werkers te behouden. We hebben ze allemaal nodig om
onze doelstellingen te realiseren.
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Tevredenheid bij het Research Instituut
Bij R&D in Arnhem heeft 86,8% van de medewerkers
de vragenlijst ingevuld. Zij gaven hun werkgever een
7,6. Minder positief waren ze over de beloning en
arbeidsomstandigheden. In de markt is Teijin Aramid
een goede betaler, maar de score laat zien dat dit door
de medewerkers anders wordt ervaren. Een
onvoldoende voor de arbeidsomstandigheden heeft
te maken met tocht in een van de gebouwen.
Inmiddels zijn er concrete afspraken gemaakt over de
hoognodige gevelrenovatie.
“Je ziet aan de uitkomsten dat mensen veel waarde
hechten aan plezier in het werk, fijne collega’s en
zinvol werk. De inzet om iets te verbeteren in onze
processen en producten is een grote passie hier bij
research. Qua fysieke belasting doen wij het ook goed.
Ik zie hierin terug dat we veel aandacht besteden aan
de ergonomie van onze proefinstallaties,
hulpmiddelen aanbieden en goed op de houding van
de mensen letten. We werken vaak aan prototypes die
later in onze fabrieken in Emmen en Delfzijl worden
geïnstalleerd. Als we hier beginnen met een ontwerp
dat ergonomisch niet goed is, dan hebben later de
mensen op de productielocaties er ook last van.”
Con van Regteren, manager Research Instituut

Ontwikkeling aantal medewerkers Nederland
Aantal fte
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Om de groeidoelstelling te realiseren bleek het nodig om
in drie jaar tijd circa 500 nieuwe medewerkers te werven.
In 2008 hebben we een voortvarende start gemaakt door
140 nieuwe medewerkers aan te nemen, waarvan vijf uit
Japan. Door de financiële crisis hebben we het wervings
programma in het najaar tijdelijk gestopt. Naast het
actieve wervingsprogramma ontplooien we activiteiten
om Teijin Aramid als aantrekkelijke werkgever in de
chemie neer te zetten. We werken hard aan verbetering
van onze naamsbekendheid. Die is niet zo groot, omdat
we deel uitmaken van een Japanse – relatief onbekende –
onderneming en onze bedrijfsnaam een paar keer is
veranderd. De arbeidsmarktcampagne die we in 2007
hebben ontwikkeld en in 2008 verder hebben uitgerold,
speelt hierbij een belangrijke rol. In deze campagne
brengen we de fascinatie voor ons product, haar
toepassingen en het duurzame aspect van ons bedrijf en
onze producten voor het voetlicht. De slogan van deze
campagne is: “Hoe ga jij hiermee de wereld verbeteren?”
In het voorjaar van 2008 reden de eerste vrachtwagens
met deze slogan door Nederland. Daarnaast adverteren
we in verschillende media.
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De HR&O strategie is een integraal onderdeel van de Teijin
Aramid strategie. Onze organisatie moet in bemensing en
structuur worden klaargemaakt om de nieuwe strategie te
kunnen dragen. Tevens moet de cultuur passen bij onze
ambitie om wereldwijd marktleider in de high performance
fiber industrie te zijn met een hoge mate van innovatief
vermogen en intensieve samenwerking met onze klant
(zie hoofdstuk 3).
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Resultaten MTO 2008

Ziekteverzuim Nederland
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Speciale aandacht besteden we aan de studenten
doelgroep. We sponsoren diverse studentenactiviteiten,
nemen actief deel aan beurzen, wervingsdagen en
symposia op technische universiteiten en hebben een
promotiefilm gemaakt die nadrukkelijk de verbinding

keer veel lager, 40,3%. Dit komt doordat de vragenlijst hier
voor het eerst alleen op intranet kon worden ingevuld en
er bij medewerkers zorgen waren over de privacy.
De medewerkers gaven Teijin Aramid een 7,4. Dit is 0,1
punt lager dan in 2006, maar 0,2 hoger dan de Nationale
Tevredenheids Index (NTI). De tevredenheid is aanzienlijk
toegenomen op punten als trainingsmogelijkheden,
ruimte voor innovatie en de mate waarin leidinggevenden

“Teijin Aramid is een nette firma om voor en mee te werken. Er is een hoog niveau van integriteit.
Niets dan lof, geen spelletjes, je kunt ze ook goed in vertrouwen nemen.”
Emmtec
illustreert tussen duurzaamheid, onze onderneming en
onze producten. We merken bijvoorbeeld aan het
toenemend aantal sponsoraanvragen, dat studenten
Teijin Aramid steeds vaker weten te vinden.
Het plan om in 2009 onderzoek te doen naar de
merkbeleving en de effectiviteit van de arbeidsmarkt
campagne is vanwege de financiële crisis vertraagd.
Eind 2008 hebben we in Nederland 14 leidinggevende
vrouwen, wat een stijging is van 40% ten opzichte van
2005 (zie grafiek). Dit ondanks het feit dat het totaal aantal
vrouwelijke medewerkers licht is gedaald. De stijging zit
voornamelijk op de productielocaties, waar het aantal
vrouwelijke leidinggevenden meer dan verdubbeld is. Ook
het aantal medewerkers jonger dan 30 jaar is sinds 2007
aanzienlijk toegenomen, namelijk met 10% (zie grafiek).

Onze medewerkers zijn over het geheel tevreden
We zijn zuinig op onze medewerkers en willen er dan ook
al het mogelijke aan doen om ze tevreden te stellen.
Daarom meten we regelmatig hun tevredenheid met een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In mei 2008
was het na twee jaar weer tijd voor een MTO. 60,5% heeft
de vragenlijst ingevuld. In Emmen lag dit percentage dit

hun medewerkers om input vragen (zie tabel). We zien
deze ontwikkeling ook terug in ons ziekteverzuim; dat is
met 10% afgenomen ten opzichte van 2005 (zie grafiek).
We scoorden iets lager op arbeidsvoorwaarden. Toch was
deze score nog even hoog of hoger dan de NTI. Net zoals
bij andere bedrijven waren de medewerkers op diverse
plekken erg ontevreden over de klimaatbeheersing: een
4,4 (NTI 4,8). Andere aandachtspunten waren:
werkomstandigheden, duidelijkheid van veiligheids
voorschriften, frequente communicatie over belangrijke
onderwerpen en verbeteringen na voorgaande MTO. Op
basis van de uitkomsten is een plan opgesteld om de
aandachtspunten aan te pakken.

We streven naar flexibele arbeidsvoorwaarden
Om onze medewerkers te boeien en te binden, bieden wij
een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden. Deze zijn
vastgelegd in een eigen CAO. Een vergelijkend onderzoek
naar arbeidsvoorwaarden door de AWVN (Algemene
Werkgeversvereniging Nederland) laat zien dat Teijin
Aramid qua salaris bij de top 25% bedrijven in Nederland
behoort. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed
tot uitstekend. De waarde van ons pakket arbeids
voorwaarden (uitgedrukt in vast salaris, variabel salaris,
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pensioen en levensloop) ligt ruim boven het markt
gemiddelde. Het pakket is flexibel, waardoor medewerkers
zelf kunnen bepalen hoe zij hun beloning kunnen
omzetten in zelfgekozen doelen. Voorbeelden van
beloning zijn geld (zoals vaste en variabele beloning,
toeslagen en winstdeling) en tijd (zoals vakantie-, verlofen overwerkuren). Voorbeelden van doelen zijn geld
(brutosalaris, levensloop, spaarloon, pensioensparen en
extra salaris door verkoop van urentegoeden), tijd (vrije
tijd, 36-urige werkweek en levensloop), het fietsenplan en
vakbondscontributie.

gevolgd. De ervaringen waren buitengewoon goed. Het
programma kent enkele basiselementen, maar biedt ook
ruimte om in te spelen op recente ontwikkelingen en
hierover in dialoog te gaan met elkaar. Op deze manier
heeft het management team grote steun aan het
leadership team bij onder meer analyses, innovatie en
strategieontwikkeling.

Veel aandacht voor praktijkopleidingen
Voor grote groepen medewerkers bieden we intern
praktijkopleidingen aan. In Emmen bijvoorbeeld komen

“Goed om te zien dat er zoveel mensen binnen Teijin Aramid verantwoordelijkheid nemen voor
hun eigen dilemma’s. We zien hierin een stevige basis voor een waarde(n)volle organisatie.”
Pentascope
Een van de aanbevelingen uit een gezamenlijke studie
met sociale partners naar leeftijdbewust personeelsbeleid
is een verdere modernisering van het arbeidsvoorwaar
denpakket, zodat er nog meer ruimte is voor individueel
maatwerk. Wij willen in onderlinge samenwerking graag
kijken hoe we de flexibilisering en modernisering van
arbeidsvoorwaarden verder kunnen vormgeven. We
zouden graag zien dat medewerkers zoveel mogelijk zelf
kunnen kiezen hoe ze worden beloond. Ons in 2008
geïmplementeerde HR-informatiesysteem zal ons hierbij
in de toekomst kunnen ondersteunen.

Het nieuwe Leadership Programma werpt
vruchten af
Wij hebben in 2008, meer dan daarvoor, gericht aandacht
geschonken aan het belang van goed leiderschap en het
ontwikkelen hiervan. Het wordt steeds belangrijker dat
medewerkers, en zeker de leidinggevenden, verantwoor
delijkheid en eigenaarschap nemen en tonen. Zo vervullen
de top 60 managers bij het vertalen van de Teijin Aramid
strategie naar de praktijk een spilfunctie. Met ingang van
2008 wordt deze groep het leadership team genoemd. In
2008 is dit team samen met het management team enkele
keren bij elkaar gekomen om over de ontwikkelingen, de
strategie en de kernwaarden te spreken. Daarnaast heeft
het team een eigen ontwikkelingsprogramma gekregen,
dat in het najaar is gestart. Dit programma is enerzijds
bedoeld om de individuele leiderschapskwaliteiten te
ontwikkelen en zo het bedrijf van binnenuit te versterken.
Anderzijds om de samenwerking onderling en met het
management team te versterken. Steeds volgt een groep
van 15 teamleden samen met twee leden van het
management team het programma, dat extern wordt
begeleid. De eerste groep heeft het programma in 2008

per jaar gemiddeld veertig nieuwe medewerkers zonder
vakdiploma binnen. Ze kunnen een landelijk erkend
vakdiploma halen, waarmee ze zich kunnen kwalificeren
voor doorstroming naar een vaste aanstelling. Hiervoor
werken we samen met ROC Het Drenthe College. Deze
BBL-trajecten (beroepsbegeleidende leerweg) bestaan uit
één dag school en vier dagen werk. De opleiding duurt
ongeveer drie jaar.
De gemiddelde leeftijd van de mensen die in Emmen in
ploegendienst werken, ligt boven de veertig. Om de
interne vergrijzing tegen te gaan, hebben we hier het
project TIP (talent in proces) opgezet. Hiermee willen we
vooral schoolverlaters binnenhalen. Hoewel we de
grootste werkgever in Emmen en omgeving zijn, hebben
we moeite met het vinden van jonge medewerkers. Veel
jeugd trekt weg naar de grotere steden en we hebben te
maken met de Arbo-wetgeving die voorschrijft dat
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Verhouding in dienstjaren
Verhouding in dienstjaren Nederland

sociale innovatie uit te voeren. We hebben drie thema’s
benoemd: leiderschap/leidinggeven, flexibiliteit en
vakmanschap. Daarna volgde aan de hand van deze
thema’s een verkenning van onze mogelijkheden voor
sociale innovatie. Het Steunpunt Sociale Innovatie, dat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van CAO-partijen,
heeft bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd.
Bij het Steunpunt kunnen ook initiatieven worden aan
gemeld. Zo is er in Delfzijl veel gebeurd naar aanleiding
van het MTO; de medewerkers werden intensief betrokken
bij het inventariseren van de knelpunten en irritaties én bij
het zoeken naar oplossingen. Deze aanpak heeft in 2008 al
geleid tot een betere beheersing van de werkdruk.

Een eigen ethiekcommissie is vrij uniek

24% ≤ 2 jaar

8% 11-20 jaar

11% 3-5 jaar

35% 21-30 jaar

14% 6-10 jaar

8% ≥ 31 jaar

mensen onder de achttien niet met bepaalde chemische
middelen mogen werken. Dit betekent dat we hen alleen
bij ons nabewerkingsbedrijf kunnen plaatsen en een
aangepast rooster moeten bieden. In 2008 is de eerste
TIP-lichting met succes in een tijdelijk dienstverband
aangenomen. Helaas heeft de financiële crisis ons
genoodzaakt om het project TIP in 2009 in afgeslankte
vorm te continueren.
Daarnaast hebben we in samenwerking met enkele proces
operators het opleidingstraject HIP ontwikkeld:
herinstructie proces operators. Omdat we de afgelopen
jaren flink zijn gegroeid, veel nieuwe apparatuur hebben
aangeschaft en nieuwe technologieën hebben ontwikkeld,
ontvangen de komende tweeënhalf jaar alle proces
operators een vakgerichte herinstructie.
In Delfzijl worden voornamelijk functiegerichte opleidingen
aan nieuwe medewerkers gegeven, omdat die vrijwel
allemaal met een vakdiploma binnenkomen. Het praktijk
opleidingsprogramma voor de proeffabriek in Arnhem is
nog in ontwikkeling.

Sociale innovatie wordt verschillend opgepakt
Plezier in het werk is belangrijk voor onze medewerkers, zo
blijkt uit het MTO. Bij sociale innovatie gaan vergroting van
het werkplezier en verhoging van de arbeidsproductiviteit
hand in hand. Daarom hebben we met de vakorganisaties
in 2007 afgesproken om een gezamenlijke studie naar

“Ethiek speelt in het Nederlandse bedrijfsleven nog
een veel te kleine rol. Op veel plaatsen binnen een
organisatie komt ethiek wel aan de orde, maar meestal
impliciet, als aspect van een HR-vraagstuk of
risicoanalyse. Wat is eerlijk? Wat is fair? Die vragen
worden wel gesteld, maar ad hoc. Er wordt niet
gestructureerd en structureel nagedacht over de
keuzes die moeten worden gemaakt in het
spanningsveld tussen wat maatschappelijk
verantwoord is en wat nodig is om winstgevend te
kunnen zijn. Als je het over keuzes hebt, heb je het
over ethiek.
In Nederland hebben maar enkele bedrijven een eigen
ethiekcommissie en Teijin Aramid is er een van. Ik vind
het heel boeiend dat je een plek in de organisatie hebt
waar wordt gekeken naar wat er in de praktijk gebeurt.
Welke spanningen de principes opleveren. Hoe er met
dilemma’s wordt omgegaan. Het management moet
uiteindelijk de keuze maken. In uiterste nood kan de
ethiekcommissie misschien wel een knoop
doorhakken, maar in beginsel adviseert en
ondersteunt de commissie het management bij het
maken van keuzes in dat grote, grijze spanningsveld.
In eerste instantie is de ethiekcommissie intern gericht,
maar in principe ligt de route naar de commissie ook
voor externe partijen open. Bijvoorbeeld wanneer een
klant vindt dat Teijin Aramid in strijd handelt met haar
gedragscode. Houd goed voor ogen dat het bij ethiek
niet gaat om verheven idealen, maar om mensen die
keuzes maken en daarover verantwoording afleggen.”
Johan Wempe, ethicus, bedrijfskundige, lector Saxion
hogescholen, hoogleraar Erasmus Universiteit, trots
extern lid van de Commissie Ethiek van Teijin Aramid

CSR VERSLAG 17

Vorige | Inhoud | Volgende

“Ethiek en Integriteit benaderen als een proces en niet als een project; continue aandacht
daarvoor, ook in deze moeilijke tijd, brengt Teijin Aramid de sprong voorwaarts.”
Pentascope

PURE
Passion
Onze gedrevenheid zie je terug in ons werk en in ons
product. Hoewel we meer van aramide weten dan wie
dan ook, of misschien wel daarom, voelen we dat we
nog maar net zijn begonnen met onze ontdekkings
reis. Er valt nog zoveel te bedenken. Dat voedt ons
enthousiasme voor aramide en voor ons werk. En dat
maakt dat we altijd net iets verder gaan. Op het gebied
van service, van product- en kennisontwikkeling. Ons
product is onze passie.

Unity
Die passie is niet het enige dat we delen. Door elkaar
uit te dagen en te stimuleren, groeien we versneld op
alle vlakken die ons onderscheiden: creativiteit,
innovatiekracht en inlevingsvermogen. Ieder voor
zich als individu en daarmee samen als bedrijf.
Wij zijn Teijin Aramid.

Respect
Samen groeien en versnellen kan alleen als we open
durven staan voor elkaars talent, mening en ideeën.
Als we die zelfs opzoeken. Bij collega’s en bij klanten.
Het oordeel van anderen ervaren we nooit als
bedreigend. We doen namelijk wat we zeggen, komen
onze beloftes na en maken de verwachtingen die we
creëren waar. Nu en op de lange termijn. We krijgen
respect door het te geven.

Excellence
We willen alles zo goed mogelijk doen. Beter dan een
ander, beter dan hoe we het nu doen. Sneller,
efficiënter, duurzamer, schoner, goedkoper en slimmer.
We vragen ons constant af of er iets is waar een ander
nooit aan zou denken. We zijn geen trendvolgers, maar
trendsetters. Teijin Aramid is òns bedrijf. Waar iedereen
de vrijheid en de verantwoordelijkheid krijgt om
succesvol te zijn. Simpelweg omdat we dat kunnen.
Het kan altijd beter.

Het onderwerp ‘flexibel werken’ maakte eind 2007, begin
2008 onderdeel uit van een studie naar sociale innovatie
binnen ons bedrijf. Binnen de pilot die hiervoor werd
gestart in Arnhem, werd geëxperimenteerd met bijvoor
beeld telewerken, een vierdaagse werkweek van 9 uur per
dag en werktijden die afwijken van reguliere bloktijden.
De reacties waren positief. De uitkomsten van de pilot
hebben geleid tot een management richtlijn voor
flexibilisering van arbeidstijden en spelregels voor
telewerken. In 2009 wordt deze uitgerold.

Een waarde(n)volle organisatie: PURE
We willen met elkaar dezelfde waarden en normen delen.
In 2008 hebben we volgens twee sporen hieraan gewerkt.
Het management team en het leadership team hebben in
juni gezamenlijk benoemd welke waarden zij vinden
passen bij Teijin Aramid. Wie wij zijn, waar we voor staan
en wat wij meer expliciet willen uitdragen, is vertaald naar
een set van vier kernwaarden:
Passion
Unity
Respect
Excellence
Deze vier waarden zijn verder uitgewerkt en in december
2008 vastgesteld door het management team en het
leadership team. Beide groepen zullen in 2009 het goede
voorbeeld geven en er zo voor zorgen dat PURE in alle
geledingen van de organisatie wordt opgenomen.
We willen dat alle medewerkers zich volgens dezelfde
waarden en normen gedragen. Om dit te bereiken is in
2003 een gedragscode opgesteld, maar deze bleek in de
organisatie niet erg te leven. Dat maakt naleven ook
moeilijk. Daarom is in 2008 het Ethiek & Integriteit (E&I)
programma verder uitgerold. Bij ethiek en integriteit gaat
het om waarden en normen: wat vinden wij belangrijk en
waardevol, welk gedrag leidt daartoe (en welk gedrag juist
niet) en hoe kunnen we de mensen en de organisatie
helpen zo goed mogelijk hiernaar te handelen? De
doelstelling voor het E&I programma was het samen
benoemen van de belangrijkste waarden en het vergroten
van het bewustzijn hiervan bij alle medewerkers. Dus
eigenlijk het creëren van eigenaarschap van onze waarden
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en normen. Door hen te betrekken in de dialoog over wat
voor gedrag zij in bepaalde situaties gewenst vinden,
willen we uiteindelijk komen tot een gezamenlijke set
waarden en normen die gelden voor heel Teijin Aramid.
We hebben bijeenkomsten georganiseerd, vooral gericht
op het versterken van de eigen morele oordeelskracht en
van het herkennen van dilemma’s. We gebruiken het ACIAmodel: Attentie (je voelt jezelf voor een dilemma
geplaatst), Consulteer collega’s (bespreek het dilemma
met minimaal twee collega’s), Informeer leidinggevende
(leg je voorlopige beslissing aan je leidinggevende voor),
Actie (als jij en je leidinggevende het met elkaar eens zijn,
kun je op de afgesproken manier handelen).
Om het gesprek tussen medewerkers verder te stimuleren,
zijn stellingen met een dilemma op intranet gezet en op
de informatieborden gehangen. Medewerkers kunnen
hierop reageren. Bovendien willen we met deze input
onze gedragscode actualiseren. Op intranet staat bij elke
stelling uitgelegd welk deel van onze gedragscode hierop
betrekking heeft, waardoor we de gedragscode meer
willen laten leven. Ondanks dat het aantal reacties wat
tegenvalt, merken we toch dat de gekozen aanpak goed
werkt. In de loop van het jaar hebben de stellingen en

De eerste twee stellingen vragen de mening van de
medewerker over de geschetste situatie en zijn niet
gericht op het individuele gedrag. De formulering in de
derde stelling spreekt een medewerker directer aan op zijn
of haar gedrag en komt daardoor veel dichter bij eigen
waarden en normen. Dit is een volgende stap in het proces
om het gewenste gedrag meer zichtbaar te maken.
Wij zien dat er inmiddels veranderingen in de cultuur
plaatsvinden. We kunnen dit niet concreet meten, maar we
merken dit onder meer aan de gesprekken die over
dilemma’s en gedragingen worden gevoerd en aan vragen
die worden voorgelegd aan bijvoorbeeld de Commissie
Ethiek. Uit respect voor de betrokkenen geven we hier
geen voorbeelden van. Het E&I proces zal uiteindelijk
opgaan in PURE.

Met klachten en dilemma’s kunnen medewerkers
ergens terecht
Hoe open onze bedrijfscultuur ook is, sommige zaken
bespreek je toch liever niet met je leidinggevende of
iemand van HR&O. Daarom is er per locatie een
vertrouwenspersoon. Deze persoon geeft advies,
bemiddelt en geeft aan wat de verschillende
mogelijkheden zijn. De vertrouwenspersonen krijgen
vooral te maken met kwesties op het gebied van sociale
integriteit die kunnen leiden tot persoonlijke ‘schade’. Als

“Mooi om te zien dat veranderen ‘mens voor mens’ gaat; zo zijn er ‘juweeltjes’ in de organisatie
opgestaan die het verschil maken.”
Pentascope
dilemma’s hun weg naar onder meer werkoverleg en
lunchgesprekken gevonden en wordt er in de wandelgang
en bij het koffieapparaat veel over gesproken. Enkele
stellingen die zijn gepubliceerd:
• Het is heel normaal dat je werkgever ongevraagd in je
kast en laden kijkt wanneer er spullen verdwenen zijn.
Wat vind jij?
• Je leidinggevende functioneert niet goed. Jij gaat hem/
haar hier natuurlijk niet op aanspreken want dat zou wel
eens gevolgen kunnen hebben voor je eigen
beoordeling. Wat vind jij?
• In deze moeilijke tijden is iedereen dringend verzocht
kostenbewust te handelen. Je merkt dat een collega zich
hier niet aan houdt. Wat doe jij, spreek je hem hierop aan?

er samen met de vertrouwenspersoon geen oplossing
wordt gevonden, kan een medewerker naar de klachten
commissie. Deze bestaat uit leden uit alle geledingen van
het bedrijf, de helft door de werkgever aangewezen, de
helft door de OR gevraagd. De leden van de klachten
commissie worden ieder jaar getraind op het behandelen
van klachten. Als klachtencommissie moet je namelijk een
heel secuur, objectief en ethisch besef hebben om een
goed oordeel te kunnen vormen en advies te geven aan
de CEO. De commissie moet hiervoor klager, beklaagde en
eventuele getuigen horen.
In 2008 heeft de commissie voor het eerst in haar bestaan
een klacht ontvangen. Begin 2009 is deze afgehandeld
met een verslag en advies aan de CEO.
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Wanneer een medewerker zich geconfronteerd voelt met
een dilemma, bijvoorbeeld omdat hij gedrag signaleert
dat in strijd is met onze gedragscode, kan de kwestie aan
de Commissie Ethiek worden voorgelegd. Ook deze
commissie adviseert uiteindelijk de CEO.

Hoe we met het dilemma van onze producten
omgaan
Onze producten kunnen de eigenschappen van veel
andere producten verbeteren, ook die van producten die
bijvoorbeeld in de wapenindustrie worden gebruikt. In
2008 discussieerde het management team over de
ethische aspecten van onze producten. Hieruit kwam naar

“Iedereen heeft wel eens een ethisch dilemma. Soms is het simpel: wat zet je wel en wat niet
op je declaratieformulier? Dilemma’s worden ingewikkelder als er andere mensen
bij betrokken zijn. Door er met elkaar over te praten, krijg je een gezamenlijk gevoel over wat
de norm binnen ons bedrijf is.”
John Oude Egberink, manager technologie

voren dat we commercieel succesvol willen zijn, maar niet
tegen elke prijs. De basis van onze bedrijfsvoering is CSR.
Wij hanteren het UN Global Compact als uitgangspunt.
Deze richtlijn bevat tien heldere eisen voor duurzaam
ondernemen. Ethisch handelen is er één van, naast punten
als het afwijzen van kinderarbeid en corruptie, het
respecteren van mensenrechten, het bieden van goede
werkomstandigheden en een eerlijke beloning en het
ontzien van het milieu. Wij verlangen van onze toe
leveranciers dat zij ook werken volgens het UN Global
Compact.
In de praktijk doen zich soms dilemma’s voor. Wapens
worden bijvoorbeeld zowel door verwerpelijke regimes als
vredesmachten gebruikt. Oorlog is helaas een realiteit van
de mensheid. Als de Nederlandse regering besluit dat
‘onze’ militairen een bijdrage leveren aan een vredesmissie,
dan willen wij hen de best mogelijke bescherming bieden.
Dus leveren we Twaron voor kogelwerende vesten en
bepantseringsplaten voor helikopters, en Sulfron voor de
rubberen rupsbanden van tanks. Om te bepalen of we ons
product willen leveren, helpt het om onszelf de vraag te
stellen: “Zou ik er trots op zijn als ik hiermee in de krant
kom?” Als het antwoord “nee” is, doen we het dus niet.

Sponsoring 5 0,7 miljoen
Sponsoring Nederland € 0,7 miljoen

74% Cultuur
12% Sport
14% NGO
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Via sponsoring tonen we onze maatschappelijke
betrokkenheid
We willen niet alleen met onze producten bijdragen aan
een betere kwaliteit van leven. We werken ook graag mee
aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat in onze
directe omgeving. Deze activiteiten ondernemen we niet

In 2008 hebben we ook € 7.500 gedoneerd aan de
Stichting Duurzame A12, die zich inzet voor een over
kapping van de beoogde verbreding van de A12 bij Velp
om daarmee het leefklimaat in de directe omgeving te
verbeteren. Naast de donatie hebben we de stichting met
PR-advies ondersteund.

“Ik vind het leuk om met mensen over de dilemma’s en stellingen op intranet en de
informatieborden te praten. Wat vinden we normaal? Ik merk dat ons bewustzijn hierdoor groeit.
Samen vormen we Teijin Aramid.”
Frank de Nobel, senior process engineer

met het doel meer klanten te krijgen. Een belangrijk
nevendoel is wel dat onze medewerkers trots kunnen zijn
op hun bedrijf en de maatschappelijke betrokkenheid die
Teijin Aramid toont.
Een belangrijk uitgangspunt in ons sponsorbeleid is
duurzaamheid. We kiezen dan ook bij voorkeur voor een
samenwerking van enkele jaren en initiatieven waar
duurzaamheid in de meest brede zin van het woord wordt
doorgevoerd. Er is geen vast percentage van onze
jaarbegroting bestemd voor sponsoring. We reserveren
een post op basis van de lopende meerjarige contracten
en daarnaast hebben we een post voor nieuwe
initiatieven. We hebben een vast contract met Het Gelders
Orkest en het Stedelijk Museum Amsterdam, dat we in
samenwerking met Teijin Ltd. financieel en materieel
steunen. In Arnhem en Emmen steunen we onder meer
een organisatie die bemiddelt tussen hulpbehoevende
stichtingen en verenigingen en bedrijven die geld,
materiaal, menskracht of kennis ter beschikking willen
stellen. In Arnhem is dit De Arnhemse Uitdaging.
Via deze stichting hebben we in 2008 bijvoorbeeld
de Stichting Leuk om te Leren en Stichting Leergeld
gebruikte computers geschonken. In totaal hebben we in
2008 circa € 700.000 bijgedragen aan cultuur, sport en
niet-gouvernementele organisaties. Het grootste gedeelte
is naar culturele activiteiten gegaan (zie grafiek).
Naast de grotere sponsorprojecten en de hierboven
genoemde samenwerkingsverbanden, ondersteunen we
sportactiviteiten waarbij we de focus leggen op de jeugd.
Met het idee dat de jeugd de toekomst heeft, onder
steunden we in 2008 jeugdopleidingen van de voetbal
verenigingen Vitesse, FC Groningen en FC Emmen.

Van Teijin Ltd. kregen we de CEO Merit Award voor een
baanbrekend origineel winstgevend project vanwege
onze nieuwe spin- en convertingtechnologie. Aan deze
award was een geldbedrag van $ 30.000 (ongeveer
€ 22.500) verbonden. Hiervan hebben we drie organisaties
elk € 7.500 gegeven: de KNRH (Koninklijke Nederlandse
Reddingshondenbrigade), Kika (Kinder Kankerfonds) en
War Child.

De kerstgelddonaties
Ieder jaar schenken we namens de medewerkers de
helft van het kerstgeld dat is bestemd voor de kerst
pakketten, aan een aantal goede doelen. In 2008 heeft
een aantal medewerkers zelfs helemaal van hun
kerstpakket afgezien en konden we nog meer
schenken. Per locatie (Arnhem, Emmen en Delfzijl)
wordt het doel bepaald door de lokale OR.
Naast de drie locatiedoelen, wordt er een locatieoverkoepelende donatie gedaan, waarvoor mede
werkers voorstellen kunnen indienen. In 2008 hebben
we de kerstgelddonaties gegeven aan:
• Delfzijl: € 6.500 aan Stichting De Brug voor een sporten speldag en muziekinstrumenten voor verstandelijk
gehandicapten.
• Emmen: € 6.500 aan verpleeghuis Veldman voor een
glazen kas.
• Arnhem: € 6.500 aan hospice Rozenheuvel voor de
inrichting van een professionele medicijnkamer in de
nieuwbouw.
• Landelijk:

€ 15.250 naar Stichting Langerhans Cel
Histiocytose via de Stichting Duizend kaarsjes voor
Juultje.
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3. Samenwerken
aan de beste
producten
Wij geloven dat de beste oplossingen tot stand komen in samenwerking met onze
klanten, gebaseerd op onze gezamenlijk kennis en technische expertise van producten,
productieprocessen en behoeften in de markt. Of onze klanten nu zoeken naar minder
gewicht, extra sterkte, meer comfort of andere mogelijkheden om de levensduur en
performance van hun producten te verbeteren, samen kunnen wij duurzame
oplossingen creëren voor vele marktbehoeften. Dit slaagt alleen door een nauwe
onderlinge band, die gebaseerd is op transparantie en vertrouwen.

De toepassing van aramide heeft de afgelopen jaren een
sterke groei laten zien. Door te bewijzen dat de eigen
schappen van onze aramideproducten veel waarde
kunnen toevoegen aan de producten van onze klanten,
hebben wij meer dan evenredig kunnen profiteren van
deze ontwikkeling. Deze aanpak laat zich samenvatten in
één zin: Let our competence be your competitive edge. We
hebben het vertrouwen van onze klanten kunnen winnen
door kennis en faciliteiten te delen. Op die wijze hebben
wij de concurrentiepositie van onze klanten en van onszelf
versterkt. De expertise van de klant ten aanzien van zijn
eigen product, gecombineerd met onze visie op mogelijke
verbetering, maakt dat we samen kunnen excelleren. We
weten wat onze klant wil en stemmen ons eindproduct

steeds af op die eisen. We leveren dan ook honderden
productvarianten.
We willen uitblinken. Uiteraard met een uitstekend
product en efficiënte bedrijfsvoering, toegesneden op de
specifieke situatie bij onze klant. Maar we onderscheiden
ons ook op andere terreinen. Bijvoorbeeld met consig
natievoorraden, waarbij onze producten bij de klant zijn
opgeslagen zodat hij direct toegang heeft tot wat hij
nodig heeft. Daarnaast is de samenwerking nauw op
gebieden als transport, reclame, financiële aspecten of het
gezamenlijk benaderen van de overheden. We doen zelfs
samen marktonderzoek naar de kansen voor zijn toekom
stige eindproduct. Kortom de klant staat zeer dicht bij ons
en wij bij de klant.
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Door een intensieve samenwerking met onze klanten en
het kunnen bieden van een breed productenpakket voor
een scala aan toepassingen, zijn wij tot een wereldwijde
marktpositie gekomen. Alle producttoepassingen
profiteren van de gunstige eigenschappen van Twaron,
Sulfron, Technora en Teijinconex: ze gaan langer mee, zijn
zuiniger in het gebruik, beschermen mensen op vele
manieren, verminderen het energieverbruik en verlagen
de CO2 uitstoot. Dat maakt de producten door en door
duurzaam.
De markt is zich hiervan bewust. Net als in voorgaande
jaren was ook in 2008, tot de financiële crisis toesloeg, de
vraag naar onze producten groot. We moesten keuzes
maken: voor welke toepassingen leveren we wel en voor
welke toepassingen niet? Op twee manieren hebben we
de hoeveelheid beschikbare grondstoffen voor onze
producten vergroot. Enerzijds door uitbreiding van de
productiecapaciteit in Delfzijl, Emmen en Japan,
anderzijds door meer aramide restmateriaal van klanten
terug te kopen. Het restmateriaal recyclen we tot pulp,
waarvoor we dus geen nieuwe grondstoffen nodig
hebben.

Samen met onze klanten betreden we
groeimarkten
Ondanks de sterke concurrentie konden we in
2008 groeien. Dit is te danken aan het feit dat
onze producten voor steeds meer toepassingen in
een groeiend aantal markten worden ingezet. Zo krijgen
auto’s bijvoorbeeld kleinere motorcompartimenten en
efficiëntere motoren. Dit leidt tot hogere temperaturen
onder de motorkap en daarmee stijgt de behoefte aan
hittebestendiger slangen en v-snaren. Dankzij Twaron en
Technora kunnen de producenten van onderdelen aan
deze behoefte voldoen. Onze producten spelen ook een
belangrijke rol als het om vervanging van asbest gaat. Met
Twaron zijn weefsels te vervaardigen die agenten,
militairen en brandweerlieden bescherming met meer
comfort en veiligheid bieden. De toepassing van Twaron in

Sales organisatie
Directeur Sales & Marketing

Composieten

Banden

Rubberapplicaties

Optische
kabels

Ballistiek

Frictie,
afdichting
& papier

Touwen &
pijpen

Hitte & snijbescherming

Recycling

Verkoopkantoren Europa
Verkoopkantoor Noord-Amerika
Verkoopkantoor Zuid-Amerika
Verkoopkantoor Azië
Verkoopkantoor Japan

Agenten wereldwijd
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Twaron papier en de nieuwe
toepassingsmogelijkheden

beschermende kleding kreeg een grote impuls, doordat
een specialist in innovatieve vezels ervoor koos om Twaron
in een kledingprogramma van Defensie op te nemen. De
Nederlandse troepen hebben in 2008 driehonderd pakken
uit dit programma getest. Door de verdichting van het
communicatienetwerk in Japan en Amerika en het
aanleggen van nieuwe netwerken in India, China en
Rusland, is er een groeiende vraag naar optische kabels.
Ook hieraan leveren wij een bijdrage met onze producten.

Onze sales organisatie weerspiegelt de markt
Ons marktonderzoek bevestigt dat onze klanten de
combinatie van commerciële ondersteuning en hoog
waardige kennis zeer waarderen. We werken nauw met
hen samen en dit is terug te zien in de manier waarop wij
zijn georganiseerd (zie organogram). De negen verkoop
afdelingen zijn elk verantwoordelijk voor een toepassings
gebied: ballistiek; composieten; frictie, afdichting en papier;
hitte- en snijbescherming; mechanische rubbertoepas
singen; banden; optische kabels; touwen en pijpen; en
(sinds 2008) recycling. Elke afdeling bestaat uit een
business manager, sales account managers, technisch
account managers en verkoopondersteunende mede
werkers. Onze sales account managers werken wereldwijd
in een eigen regio. Er zijn verkoopkantoren gevestigd in
Europa, de Verenigde Staten, Brazilië, China en Japan.
Daarnaast hebben we een wereldwijd agentennetwerk.
De meeste agenten werken op commissiebasis. Dankzij
onze wereldwijde dekking zijn we dicht bij onze klanten
gevestigd en kunnen we direct contact hebben over
productontwikkeling, leveringen, recycling, klachten
afhandeling en vele andere zaken. We kennen de klant,
spreken zijn taal, weten waarmee hij bezig is en in welke
richting hij zich wil ontwikkelen. Bovendien zitten we op
deze wijze dicht op de ontwikkelingen en trends in de
markt. Door de lokale aanwezigheid kennen we de cultuur
en zijn we op de hoogte van belangrijke regionale
ontwikkelingen.

Technisch papier op basis van Twaron bestaat al enige
tijd; het wordt onder meer gebruikt in koppelings
platen en pakkingen. Dankzij de nieuwe jetspinning
technologie beschikken we nu over nieuwe, revolu
tionaire Twaron pulp types, die nieuwe papier
toepassingen mogelijk maken. Deze pulp wordt
geproduceerd in de jetspinning proeffabriek in Arnhem,
die in mei 2007 werd opgestart. De voorlopige
planning is om in 2011 in Delfzijl de productie
installatie te bouwen en op te starten. Een speciale
papiertechnologiegroep ontwikkelt de producten,
veelal samen met (potentiële) klanten. Vaak brengen
we partijen bij elkaar (bijvoorbeeld de papier
producent en de eindgebruiker) om met elkaar tot
het beste product te komen.
Het technisch papier van jetspun pulp kan als
scheidingslaag in verschillende toepassingen worden
ingezet, bijvoorbeeld in condensatoren, accu’s of als
elektrische isolator. Deze pulp geeft speciale functio
naliteiten aan het papier, naast de andere eigen
schappen van para-aramide, zoals hittebestendigheid.
Zo kan het papier dunner en sterker worden gemaakt,
maar ook poreuzer (het laat meer lucht door) of juist
heel dicht. Een scheidingslaag voor condensatoren
moet bijvoorbeeld zeer dun en poreus zijn, elektrische
isolatie vraagt om een sterk, dun en juist heel dicht
product. Dat kan allemaal dankzij de jetspun pulp.
Voor het kunnen produceren van technisch papier
moeten klanten veelal een bestaand productieproces
aanpassen. Onze technical account managers kunnen
zich - indien gewenst - verdiepen in het productie
proces van de klant om zo de mogelijkheden en
randvoorwaarden van de bestaande machines te
bepalen. Parallel hieraan krijgt de klant een hoeveel
heid van ons product om in eigen laboratorium tests
uit te voeren. De resultaten van beide onderzoeken
worden naast elkaar gelegd en veelal volgt een pilot
op de papiermachine in onze proeffabriek in Arnhem,
waarbij het productieproces van de klant wordt
nagebootst. Daarna neemt de klant een besluit over
de daadwerkelijke productie. Deze intensieve samen
werking zorgt voor een versnelling in de product
ontwikkeling van gemiddeld vijf naar tweeënhalf jaar.
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Alle verkoopmedewerkers krijgen ondersteuning van
technical account managers, die vanuit Arnhem en
Wuppertal werken. Zij vormen de schakel tussen de
verkoop en onze productielocaties en researchafdeling.
Dit bevordert bijvoorbeeld een snelle afhandeling van

Minder scheuren in de weg
Het zeer open asfaltbeton op de Nederlandse
snelwegen leidt tot minder verkeerslawaai en
verhoogt de veiligheid door de betere waterafvoer.
Het is echter slecht bestand tegen winterweer, met
vele (spoed)reparaties en lange files als gevolg.
Mogelijk draagt Twaron bij aan een oplossing.
Samen met een Amerikaanse leverancier van vezels
voor beton- en asfaltversterking werken we aan een
nieuw product. Dit product bevat aramide vezels als
essentieel ingrediënt en verbetert de weerstand van
asfalt tegen spoor- en scheurvorming. We hebben in
2007 en 2008 gezamenlijk met deze organisatie een
onderzoeksopdracht gegeven aan een autoriteit op
het gebied van wegverharding, prof. Kamil E. Kaloush
van de Arizona State University, Department of Civil
and Environmental Engineering. Hij heeft op de
Evergreen Drive in Tempe, Arizona, proefvakken met
standaardasfalt en proefvakken met asfalt waaraan
het nieuwe product is toegevoegd, aangelegd. Met
dezelfde twee asfaltsoorten zijn ook laboratorium
testen uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat met
aramide versterkt asfalt veel beter in staat is om
vervormingen door verkeersbelasting op te vangen.
Scheuren ontstaan langzamer en nemen minder snel
in omvang toe. Ook spoorvorming treedt minder op.
In 2008 heeft het Amerikaanse bedrijf het met aramide
versterkte asfalt tijdens een grote vakbeurs geïntro
duceerd. Wij onderzoeken nu de marktkansen in
Europa, zodat onze samenwerkingspartner weet welke
partijen ze hier kan benaderen. Een aantal grote
wegenbouwers is zeer geïnteresseerd en zal naar
verwachting in 2009 praktijkproeven doen, om vast te
stellen hoe het asfalt zich onder lokale omstandig
heden houdt. Een kansrijke ontwikkeling is dat de
contractvormen die wegbeheerders aan wegen
bouwers aanbieden steeds vaker zijn gekoppeld aan
het onderhoud. Daardoor wordt minder naar de
investeringskosten gekeken en meer naar de
gebruikskosten gedurende de totale levensduur.

eventuele klachten. Technical account managers worden
bij veel klanten ingezet om samen nieuwe toepassingen te
ontwikkelen. Zij zijn onze specialisten, met veel kennis van
de technologieën, productieprocessen, de markt en
nieuwe ontwikkelingen. Veelal ontstaat met de klant een
intensieve samenwerking, die leidt tot technisch nieuwe
mogelijkheden voor producttoepassingen. Ook op andere
manieren bieden we regelmatig ondersteuning.
Bijvoorbeeld door proeven in ons research laboratorium
uit te voeren, gezamenlijk markt- of wetenschappelijk
onderzoek uit te (laten) voeren of tijdens de startfase
producten tegen een gereduceerde prijs te leveren.

Klachten zijn een bron voor verbeteringen
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die we aan onze
producten en werkwijze stellen, gaat niet altijd alles goed
en zijn klanten soms niet tevreden over onze producten of
dienstverlening. In 2008 werden er 200 externe klachten
geregistreerd, een lichte stijging ten opzichte van 2007.
We behandelen klachten volgens een vaste procedure.
Ons uitgangspunt is dat de klant terecht klaagt. Onze
benadering is dat de klant ons product kennelijk anders
ervaart dan verwacht en daarvoor zoeken we een
oplossing.
Klanten die niet volledig tevreden zijn over onze
producten of dienstverlening moedigen we aan om
contact op te nemen met hun aanspreekpunt, de sales
account manager. Deze heeft namelijk de wensen van
onze klant vertaald naar onze producten. De medewerker
legt de klacht vast op een standaardformulier en stuurt
dat door naar onze kwaliteitsafdeling in Emmen. Deze
centrale afdeling is in het verleden bewust bij een
productielocatie ondergebracht, omdat veel klachten
productgerelateerd zijn. De kwaliteitsafdeling zet de
klachten uit bij de verantwoordelijke afdelingen en
bewaakt een snelle en correcte afhandeling. De klant krijgt
binnen maximaal dertig dagen antwoord op zijn klacht.
Omdat de kwaliteitsafdeling in de organisatie los staat van
de productiedienst en de verkoopafdeling en rechtstreeks
rapporteert aan het centrale management, neemt zij een
onafhankelijke positie in.
We verdelen de klachten van onze klanten in twee
groepen. De eerste zijn de evidente: we hebben een
product geleverd dat niet aan onze eigen eisen voldoet.
De verpakking is bijvoorbeeld beschadigd of de
begeleidende formulieren ontbreken of zijn niet volledig.
Dergelijke problemen lossen we meestal meteen op en we
treffen maatregelen om herhaling te voorkomen.
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De tweede groep klachten is ingewikkelder van aard: het
product voldoet aan onze eigen kwaliteitseisen, maar sluit
niet (meer) aan op de toepassing van de klant. We leveren
veelal producten die op maat worden gemaakt. Ondanks
dat de samenstelling van het door ons geleverde product
aan alle specificaties voldoet, ervaart de klant dat anders.
Hij heeft bijvoorbeeld plotseling moeite met het
verwerken van het garen, terwijl dat in het verleden niet
het geval was. Dit type klachten vraagt dan om een
gezamenlijke aanpak, waarbij we onder andere ook een
onderzoek bij de klant uitvoeren naar wijzigingen die hij in
het productieproces of in het gebruik van hulpstoffen
heeft doorgevoerd.

We maken duidelijke afspraken over
samenwerking
Samen producten ontwikkelen lukt alleen op basis van
openheid, waarbij een groot onderling vertrouwen
noodzakelijk is. Om zowel de concurrentiepositie van onze
klanten als die van onszelf te beschermen, maken we
duidelijke afspraken. Ons uitgangspunt is dat we zaken die
we bij een klant zien of horen, niet delen met anderen.
In een aantal gevallen is een ontwikkeling voor ons van
bijzonder belang. We geven dit dan duidelijk aan. In deze
gevallen zijn we voorzichtiger met het delen van kennis,
maar ook dan is samenwerking met andere partijen nuttig.
Voor universiteiten is het vaak interessant dat wij
onderzoek financieren en in ruil daarvoor krijgen wij de
rechten op de uitkomst of het eerste recht op licenties die
uit het onderzoek voortkomen.
Het komt ook voor dat we onderzoeken opsplitsen. Een
deel vindt bijvoorbeeld in de publieke sfeer plaats en een
ander gedeelte achter de gesloten deuren van onze
researchafdeling.
Op het moment dat de tijd rijp is om samen met de klant
toepassingen te ontwikkelen, zijn we dan juist weer heel
open. Zo hebben we bewust veel bekendheid gegeven
aan de jetspinning proeffabriek die we in 2007 openden

Samenwerking met het Dutch Polymer Institute
We hebben samenwerkingsverbanden op
verschillende niveaus. De mate van geheimhouding
houdt daarmee verband. De eerste fase is die van
precompetitief onderzoek. Samenwerking en het
uitwisselen van informatie is dan zelden een probleem.
Sterker nog: iedereen wint door de samenwerking.
Zo werken we samen met het Dutch Polymer Institute
(DPI), een publiek-privaat partnerschap van bedrijfs
leven, universiteiten en overheid. DPI doet onderzoek
naar de mogelijkheden van polymeren. Universiteiten
voorzien in de behoefte van de industrie om onder
steuning te leveren bij innovaties. De partners delen
de kennis die dat oplevert. DPI werkt onder meer aan
het Polymeren Innovatie Programma, dat drie doelen
heeft: meer toegevoegde waarde creëren voor
bedrijven en starters in de polymeerindustrie,
vermindering van het gebruik van fossiele grond
stoffen, en handhaving en uitbreiding van de
Nederlandse competenties in polymeerkatalyse en
materialen op wereldniveau.

en waar we graag samen met de klant onderzoek doen
naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Op deze manier
kan de klant een innovatief product op de markt brengen
en zijn concurrentiepositie versterken. En wij kunnen extra
omzet genereren.
Uiteraard sluiten we een geheimhoudingsovereenkomst
om te voorkomen dat kostbare kennis weglekt. Tegelijk
melden we de klant open en eerlijk dat we ons het recht
voorbehouden aan andere klanten te leveren, zodat ook
zij een beter product kunnen maken. Wel kunnen we de
klant met wie we samen onderzoek hebben gedaan, het
voordeel van de voorsprong geven.
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4. Eco-efficiency
en onze
milieuprestaties

De toevoeging van onze producten aan die van anderen maakt ze duurzamer. Maar hoe
duurzaam zijn onze aramidevezels gedurende de hele levensduur, vanaf grondstof
productie tot en met het afvalstadium? Hoe verhouden onze producten en processen
zich qua kostprijs en de invloed op het milieu tot alternatieven en hoe kunnen we onze
prestaties verbeteren? Wij wegen nu economische en milieucomponenten in een
eco-efficiency analyse. Binnenkort komen daar maatschappelijke aspecten bij.

Als Teijin Aramid willen we waarde creëren, zowel
financieel, ecologisch als sociaal. Om dat optimaal te
kunnen doen, is informatie nodig: we willen weten waar
onze kansen liggen, waarin we goed zijn en op welke
punten we ons kunnen verbeteren. Dat is nodig, omdat
we dat zelf willen en omdat de maatschappij dat in
toenemende mate van ons vraagt. We willen op al deze
aspecten goed presteren. De markt hecht steeds meer

belang aan CSR en verlangt van producenten dat ze
onderbouwen en waarmaken wat ze roepen. We streven er
dan ook naar om te kwantificeren hoe duurzaam ons
product is. We nemen onze verantwoordelijkheid ten
opzichte van de gemeenschap en de wereld door de
milieubelasting van onze producten en processen te
minimaliseren. Dit gaat wat ons betreft verder dan
voldoen aan alle wettelijke eisen.
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Het is niet eenvoudig om tot betrouwbare kwantificering
te komen. Niet alleen is de juiste, controleerbare
onderliggende informatie nodig. Er moet ook een
afweging tussen een groot aantal zeer verschillende
aspecten worden gemaakt. Wat draagt bijvoorbeeld meer
bij aan duurzaamheid: het gebruik van schaarse stoffen
beperken, een warmtewisselaar installeren, in een veiliger
productieproces investeren of investeren in de scholing
van medewerkers?

Met de eco-efficiency analyse kunnen we
kwantitatief vergelijken
De basisgedachte van eco-efficiency analyse (EEA) is dat
bedrijven hun activiteiten uitoefenen om waarde te
creëren. Daarbij gaat het zowel om financiële als
ecologische en sociale waarden: de drie pijlers van CSR.
EEA is een methode om deze waarden objectief en altijd in
vergelijking tot alternatieven te kwantificeren voor een
product, productieproces of dienst.
In 2008 zijn we in samenwerking met een toonaangevend
chemisch concern een pilot gestart voor een van onze
producten, Sulfron. Deze pilot wordt volgens een door dit
bedrijf ontwikkelde methode uitgevoerd, die zich in eerste
instantie beperkt tot de financiële en ecologische pijlers.
De resultaten bieden ons niet alleen de mogelijkheid om
onszelf te verbeteren, maar ook om onze klanten van

Daarbij krijgt bijvoorbeeld ook de schaarste van een
gebruikte hulpstof aandacht, net als het energiegebruik
om een grondstof te maken, de milieubelasting die
ontstaat om de benodigde energie op te wekken, de
schadelijke stoffen die tijdens de productie worden
uitgestoten en de effecten van het transport. Ook de
effecten tijdens de gebruiksfase van de producten komen
aan de orde. Op deze manier wordt bijvoorbeeld duidelijk
hoeveel duurzamer een autoband is waaraan Sulfron is
toegevoegd ten opzichte van een ‘standaardband’.
Wellicht zijn de aanschafkosten hoger. Maar door een
langere levensduur en een beperkter brandstofverbruik
kan de aanschaf voor de eindgebruiker financieel
aantrekkelijk zijn. Hier komen de ecologische voordelen
nog bij. Het voorbeeld maakt duidelijk dat we voor een
goede vergelijking afhankelijk zijn van informatie uit de
hele keten.

We willen ook naar het sociale aspect kijken
Samen met de Universiteit van Nijmegen willen we in de
loop van 2009 onderzoeken of we de EEA kunnen
uitbreiden met sociale aspecten, voor zaken zoals
kinderarbeid, werkomstandigheden en onze rol in de
maatschappij. De toevoeging van het sociale aspect aan
de EEA leidt tot wat we de ‘sociale impact analyse’ noemen.
Hiermee proberen we uiteindelijk om van bestaande en

“Wij zijn geïnteresseerd in jullie activiteiten om minder of niet te emitteren.”
Waddenvereniging
objectieve, toetsbare informatie over onze producten te
voorzien, zodat ook zij de juiste keuzes kunnen maken.
Onze samenwerkingspartner heeft de gegevens over de
ecologische en financiële prestaties van duizenden gronden hulpstoffen in een database verzameld en gebruikt
deze informatie in haar berekeningsprogramma. De
gegevens zijn herleidbaar en toetsbaar door onafhan
kelijke externe kennisinstituten. De methode analyseert de
hele productketen van grondstof tot en met recycling.

nieuwe projecten en producten de people, planet en
profit aspecten meetbaar en vergelijkbaar met
alternatieven te maken. De analyse laat bijvoorbeeld zien
of we duurzamer gaan produceren als we overschakelen
op machines die in de nabije omgeving van de fabriek
worden gemaakt en waarvan het onderhoud dichtbij huis
kan worden geregeld. Ook kunnen we onze research
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aanscherpen, omdat in een vroeg stadium van de
ontwikkeling duidelijk wordt of het nuttig is aan een
bepaald product of proces te werken en welke factoren in

emissies, hoeveelheid en type afval, energiegebruik, hulpof grondstoffen (staan ze wel of niet op een zwarte lijst?)
en reststoffen (zitten er wel of niet reststoffen in het

“Het doen van EEA is een heel goede zaak die wij toejuichen,
omdat daar ook de keten in wordt meegenomen.”
Waddenvereniging

het bijzonder van invloed zijn op de duurzaamheid ervan.
Bovendien zullen we in staat zijn meetbare doelstellingen
te formuleren en op basis hiervan strategische besluiten te
nemen.
We zien EEA dan ook als een strategisch instrument, dat
geheel aansluit bij de New Green Deal: de alles omvattende
strategie om de huidige energie-, klimaat- en kredietcrisis
het hoofd te bieden. We streven ernaar om vanaf 2010
voor elke investering boven de vijf miljoen euro een EEA
uit te voeren.

eindproduct die de markt onwenselijk vindt?). Deze
informatie stuurt als het ware de projectleider in de juiste
richting. In die zin is er een directe relatie tussen de project
navigator en EEA. De project navigator is meer dan het
afvinken van een checklist. Je wordt gestimuleerd om nog
betere oplossingen te vinden. In 2008 werd als pilot een
eerste project volgens de project navigator behandeld.
Het systeem werd vervolgens op enkele onderdelen
verbeterd en vanaf voorjaar 2009 wordt het op grotere
schaal ingevoerd.

Vervanging stalen kabels in mijnen
Met de project navigator komen we tot betere
resultaten
In 2008 hebben we ervaring opgedaan met de project
navigator: een hulpmiddel dat we in 2007 ontwikkelden
om middelgrote technologische ontwikkelingsprojecten
beter te laten verlopen. De navigator zorgt er onder
andere voor dat aspecten rond veiligheid, gezondheid en
milieu al vroegtijdig en gestructureerd in de ontwikkeling
worden meegenomen.
Eerder kon het gebeuren dat we er (te) laat achterkwamen
dat een bepaald onderdeel niet veilig genoeg was of dat
een ontwerp moest worden aangepast, omdat de
geluidsproductie te hoog was. Of dat de oplevering van
een project werd vertraagd, omdat de
vergunningsprocedure te laat was opgestart. In de
initiatiefase moet bijvoorbeeld het idee helder worden
omschreven door antwoord te geven op vragen als: Past
een nieuw product in een brede strategie? Wat is het
verwachte marktvolume? Hoe zit het met de concurrentie?
Is er patentonderzoek uitgevoerd? Wat is het unique
selling point? Wat zijn de aspecten op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu?
Dankzij de project navigator weet de projectleider op welk
moment hij disciplines zoals marketing, research,
technologie en engineering bij het project moet
betrekken. Zo wordt er tijdig nagedacht over zaken als

In mijnen hangen liften, vaak in kilometerslange
schachten, waarmee het gewonnen materiaal naar
boven wordt gehaald. De liften hangen aan hoog
waardige stalen kabels. Twaron kabels bieden grote
voordelen, omdat ze veel lichter dan staalkabels zijn.
Hierdoor kan er per keer meer materiaal naar boven
worden gebracht, terwijl het totale gewicht (lift,
kabels, materiaal) gelijk blijft. Dat levert grote
besparingen op in tijd en energiegebruik.
In 2008 bleek een aantal mijnbedrijven enthousiast
over de Twaron kabels, maar wel een belangrijk
knelpunt te zien: het is visueel niet vast te stellen of de
kabel slijt. Bij staalkabels is dat wel het geval: aan de
buitenkant is met het blote oog te zien dat er draadjes
in de schil knappen en de kwaliteit van de binnenkant
van de kabel kan met metingen worden gecontroleerd.
Een staalkabelfabrikant is geïnteresseerd in de Twaron
kabel. Hij ziet mogelijkheden om zijn productenpakket
hiermee uit te breiden. Samen hebben we gezocht
naar een oplossing voor het inspectieprobleem. Dit
kan waarschijnlijk worden ondervangen door een
nieuw type kabel te ontwikkelen met een aramide
kern en daaromheen een schil van staalstrengen. Zo
blijft visuele inspectie mogelijk, terwijl tegelijk de
voordelen van aramide worden benut: de kabel wordt
ongeveer 25% lichter. Vermoedelijk wordt in de loop
van 2009 een praktijkproef uitgevoerd.
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Onze energie-efficiency ligt op koers
Het produceren van onze producten kost relatief veel
energie. Dat is onder meer een gevolg van de vergaande
recycling die we in onze processen doorvoeren. Zowel om
de milieubelasting te drukken als vanuit kostenoogpunt,
streven we naar een beperking van ons energiegebruik.
Dat doen we door bij de ontwikkeling van nieuwe
processen al meteen te letten op het energiegebruik en
door bestaande processen te optimaliseren.
In 2000 hebben we het Convenant Benchmarking energieefficiency ondertekend, een overeenkomst die de
Nederlandse overheid in 1999 sloot met de energieintensieve industrie. Zij heeft daarmee beloofd zich in te
zetten voor het efficiënter gebruik maken van energie bij
installaties. Door ondertekening van dit convenant
hebben ook wij ons verplicht om uiterlijk in 2012 de
energie-efficiency (energieverbruik per geproduceerde
eenheid product) op het niveau van de wereldtop te
hebben. Teijin Aramid heeft zich hiervoor ten doel gesteld
het energieverbruik per ton product met tenminste 2%
per jaar te reduceren. Dat is 1% ambitieuzer dan de

doelstelling van Teijin Ltd. Elk jaar bepalen we de stand
van zaken en kijken we naar nieuwe besparingsmogelijk
heden. Als we ons totale energieverbruik in 2008 bekijken,
lag de energie-efficiency precies op het niveau dat we
onszelf ten doel hadden gesteld (zie grafiek).
Energie-efficiëntie index
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Minder storingen aan auto’s en
kopieerapparaten
Door eigenschappen zoals de grote sterkte per kilo
gewicht, de weerstand tegen hoge temperaturen en
de slijtvastheid maakt Twaron veel producten
duurzamer. Veel componenten krijgen een aanzienlijk
langere levensduur en worden dus bedrijfszekerder.
Dat is niet alleen voor grote apparaten belangrijk,
maar ook voor heel kleine onderdelen zoals radertjes
en glijlagers. Die vind je bijvoorbeeld in fotokopieer
apparaten, printers en in auto’s. De bedoeling is dat ze
gedurende de hele levensduur van het apparaat
probleemloos functioneren, maar hun prestaties staan
onder meer vanwege de toenemende miniaturisatie
onder druk. Doordat apparaten compacter worden
gebouwd, neemt de temperatuur waaronder de
componenten hun werk moeten doen vaak sterk toe.
Daardoor slijten ze sneller.
De kleine componenten worden veelal van polyamide
(nylon) gemaakt. Door daar zo’n 15% korte Twaron
vezels aan toe te voegen, stijgt de slijtvastheid met
een factor twintig tot dertig, waardoor de onderdelen
veel langer meegaan.
Ondanks veel studie en gesprekken met academische
experts in het vakgebied zijn er nog geen afdoende
verklaringen gevonden waarom de toevoeging van
Twaron zo effectief is. Maar dat het goed werkt, staat
vast!

Op de locaties Arnhem en Emmen lag in 2008 de energieefficiency 4 tot 7% boven ons eigen ambitieniveau. In
Emmen werd een nieuwe spinlijn gestart en toch bleef het
energieverbruik op gelijk niveau. Dat komt doordat we
parallel aan de opstart van de nieuwe spinlijn in staat zijn
geweest het wasproces te optimaliseren. Op deze
productielocatie hebben we in 2008 een verkenning
gedaan naar de mogelijkheden om warmte- en koude
stromen beter in het productieproces te benutten. In 2009
volgt een vervolgonderzoek.
In 2007 onderzochten we of het mogelijk was de tlverlichting in de productiehallen te vervangen door
hoogfrequente tl-apparatuur. Ondanks dat de uitkomsten
positief waren, werd in het najaar van 2008 besloten deze
vervanging uit te stellen vanwege de financiële crisis.
De energie-efficiency in Delfzijl lag tot 2008 op koers. Door
een aantal grote onderhoudsstops, het in bedrijf nemen
van nieuwe installaties en het teruglopen van de productie,
hebben we daar in 2008 echter minder energie-efficiënt
geproduceerd. De energie-efficiëntie is met 2% terug
gelopen ten opzichte van 2007. De verbeteringen in
Arnhem en Emmen hebben dit gecompenseerd, waardoor
we precies uitkomen op ons ambitieniveau. We hebben in
Delfzijl wel degelijk ook energiebesparende maatregelen
genomen. Onder andere in de nieuwe destillatiekolom.
Deze kolom gebruikt hete olie, die we zelf met aardgas
verwarmen. Vanwege de uitbreiding van de capaciteit was
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het de vraag of we een extra hete-oliefornuis zouden
plaatsen. Uit onderzoek bleek echter dat het mogelijk was
de voeding naar de destillatiekolom voor te verwarmen
met stoom die elders op de locatie beschikbaar was. Dit
heeft een gunstig effect op het energiegebruik én op de
CO2 uitstoot.
We zijn ook een onderzoek gestart naar de mogelijkheid
om goedkoper energie in te kopen. Het uitgangspunt is

PPD-verbrandingsinstallatie is zo gering dat hij onder de
detectiegrens van de meetmethode uitkomt. Ditzelfde
geldt voor de uitstoot van fijnstof in Arnhem.

Lichte toename tetrachloormethaan
De uitstoot van tetrachloormethaan in Delfzijl vertoonde
een lichte toename ten opzichte van 2007. Deze stijging
valt binnen de onnauwkeurigheidsmarge van de meet

“EEA spreekt me aan. Het geeft veel mensen het inzicht dat je bij duurzaamheid niet alleen
naar het eindproduct of de productiemethode moet kijken, maar naar het totaal.”
John Oude Egberink, manager technologie
natuurlijk dat de eventuele nieuwe leverancier onze
gedragscode respecteert en produceert volgens
hedendaagse technologische maatstaven.

methode en betekent daarmee geen significante
wijziging. Vergeleken met de uitstoot in de jaren voor
2007 was de uitstoot laag.

Wij proberen de lucht schoon te houden

Wisselend beeld dichloormethaan

In Delfzijl hebben we op cruciale plaatsen detectie
apparatuur geplaatst om tijdig te kunnen ingrijpen bij
een uitstoot van milieubelastende stoffen naar de lucht.
Daarnaast hebben we inspectie- en onderhouds
programma’s voor onze installaties en voeren we stelsel
matig metingen uit naar de stoffen die we uitstoten. Door
deze maatregelen zullen we de uitstoot nog meer kunnen
beperken.

In Delfzijl werd meer dichloormethaan uitgestoten. Vooral
door lekkages in pompen, flenzen en vergelijkbare
installatieonderdelen. Weliswaar zijn de fabrieken de
laatste jaren sterk uitgebreid, maar het aantal potentiële
emissiepunten nam nauwelijks toe. We onderzoeken in
2009 wat de precieze oorzaak was van de stijging en hoe
we de emissies kunnen beperken.
In Arnhem is de emissie van dichloormethaan juist sterk
gedaald. Dit komt onder meer door de grotere aandacht
bij operators voor verliezen, betere instructies aan de
medewerkers en maandelijkse ‘snuffelrondes’. Lekkages en
diffuse emissies worden sneller gesignaleerd en
gerepareerd.

Lagere uitstoot fijnstof
Er komt bij onze activiteiten relatief weinig fijnstof vrij.
De voor Delfzijl vermelde waarden in de tabel zijn alleen
afkomstig van de TDC-verbranding. De uitstoot van de

Uitstoot van chemische stoffen naar lucht
Component

Locatie

Stof (< 10 um) (kg)

Delfzijl

18

70

46

12

Tetrachloormethaan (kg)

Delfzijl

5.288

2.859

218

317

Aniline (kg)

Delfzijl

51

77

22

22

Dichloormethaan (kg)

Delfzijl

681

371

765

1.338

Arnhem

2005

2006

2007

2008

12.200

5.600

6.472

4.650

Polymeerstof (kg)

Delfzijl

881

239

796

664

Avivage (ton)

Emmen

5,0

6,1

6,1

6,1

Freon 22 (kg)

Emmen

3.170

600

720

290

Kooldioxide (ton)

Delfzijl

18.107

22.651

24.359

23.355

Emmen

3.706

3.875

3.432

3.658

Arnhem

1.169

1.246

1.178

1.267

Delfzijl

37

48

18

14

Emmen

1,0

1,3

1,2

1,4

Arnhem

1,0

2,3

1,4

0,9

Stikstofoxide (ton)
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Uitstoot
NONO
X
Uitstoot
X

Lagere uitstoot freon
In Emmen is de emissie van freon sterk gedaald, doordat
er minder lekkages in de koelinstallaties voor zwavelzuur
voorkomen. Vanwege corrosie zijn we in 2008 gestart met
het vervangen van afsluiters.

Index t.o.v. 2005

Ton

140
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40

Minder kooldioxide (CO2 ) per eenheid product

80

30

We bepalen de CO2-emissie aan de hand van het gas
verbruik. In Delfzijl is een extra bron voor CO2-emissie de
verbranding van onverwerkbare stoffen uit de productie
processen van de monomeren PPD (parafenyleendiamine)
en TDC (tereftaloyldichloride). In Arnhem kon door de
ingebruikname van een recyclinginstallatie meer droge
pulp worden geproduceerd. Dit leidde voor deze
productielocatie tot een iets hogere uitstoot van CO2.
De totale uitstoot per geproduceerde eenheid product
was in 2008 lager dan in voorgaande jaren (zie grafiek).
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Waterverbruik en emissies naar water variëren

Uitstoot
Uitstoot
COCO
2 2
Ton (x 1.000)
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In 2008 hebben we aanzienlijk meer water per ton product
gebruikt (7% boven 2007, zie ook grafiek waterverbruik).
Vooral in Delfzijl is er sprake van een relatief sterke stijging.
Dit heeft onder andere te maken met een aantal grote
onderhoudsstops, het in bedrijf nemen van nieuwe
installaties en minder efficiënt watergebruik door het
teruglopen van de productie. In Emmen daalde het
verbruik door enkele waterbesparende maatregelen. Zo
werd een waterkoeler door een luchtkoeler vervangen en
in een ongecontroleerde waterstroom werd een flowmeter
geïnstalleerd.

Uitstoot CO2

Waterverbruik
Waterverbruik

Index uitstoot totaal

m3 (x 1.000)

Index uitstoot per ton product

Daling uitstoot stikstofoxide (NOX )

In Arnhem is de afstelling van de gasbranders
geoptimaliseerd, waardoor de NOX-uitstoot ondanks de
hogere productie toch is gedaald. In Delfzijl is de hoeveel
heid uitgestoten NOX gedaald, doordat in 2008 vijf ton
PPD-afval extern is verbrand. Als we die tonnen mee
rekenen, is de totale emissie in Delfzijl ongeveer gelijk
gebleven (zie grafiek).

Index t.o.v. 2005
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“We kunnen een ecologische footprint van onze producten maken. Zo krijgen we een zeer goed
onderbouwd verhaal naar de markt. Het wordt heel transparant. Dat past bij ons!”
Gert Frederiks, directeur Sales & Marketing
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Uitstoot van chemische stoffen naar water
Component

Locatie

2005

2006

2007

2008

Chemisch zuurstofverbruik (ton)

Delfzijl

230

153

211

177

Emmen

2,4

1,8

1,3

1,4

Arnhem

54

35

43

187

Delfzijl

42.249

59.008

75.386

63.000

Arnhem

2.465

1.578

1.938

8.447

Delfzijl

1.543

1.545

2.000

1.400

Arnhem

17.451

11.259

13.826

60.272

Totaal stikstof (kg)
N-methylpyrrolidon (kg)
Sulfaat (ton)

Emmen

165

161

171

193

Dichloormethaan (kg)

Arnhem

2.300

300

798

219

Chemisch zuurstofverbruik en totaal stikstof
In Delfzijl voeren we van oudsher ons afvalwater af naar
het Zeehavenkanaal. De daling van chemisch zuurstof
verbruik wordt verklaard doordat sinds oktober 2008 een
deel van het water naar de biologische zoutwaterzuivering
van het bedrijf North Water gaat. Naar verwachting kan
deze afvoer in 2009 worden vergroot, als de zuiverings
installatie helemaal is ingesteld op ons afvalwater. In
Emmen is de uitstoot vrijwel gelijk gebleven en zit ruim
onder de vergunningsnorm. De stijging in Arnhem hangt
direct samen met de stijging van N-Methylpyrrolidon.

Een wisselend beeld voor N-Methylpyrrolidon
De emissie van N-Methylpyrrolidon (NMP) in het afval
water in Delfzijl was in 2008 9% onder het niveau van
2005, na een piek in 2007 door productieproblemen.
In Arnhem is voor het eerst de emissie van NMP groten
deels berekend volgens de massabalansmethode. Daarbij
kijken we naar wat er wordt ingekocht en wat er tijdens
het productieproces is opgeslagen. Van de 60 ton komt
49 ton van de proeffabriek voor polymerisatie. Dit deel is
volgens de massabalansmethode berekend. In voor
gaande jaren werd de emissie van deze proeffabriek niet
gemeten en niet gerapporteerd. De resterende 11 ton
NMP is vergelijkbaar met de cijfers uit eerdere jaren.
Overigens wordt de 60 ton NMP uit Arnhem biologisch
afgebroken door een derde partij. De afvoer naar open
water is hierdoor nihil.

Tetrachloormethaan krijgt veel aandacht
In een van de monomeerfabrieken in Delfzijl
gebruiken we tetrachloormethaan, oftewel tetra, een
stof die gevaarlijk is voor de mens en het milieu en
daardoor op de zwarte lijst staat. Tetra is namelijk een
stof die de ozonlaag aantast. De overheid staat het
gebruik van stoffen op de zwarte lijst alleen toe, als er
geen alternatief voorhanden is. We hebben toe
stemming gekregen om de stof te blijven gebruiken.
Uit een doorlichting is namelijk gebleken dat de
aanpassing van ons proces tientallen miljoenen zou
kosten, terwijl de emissie beperkt is tot slechts enkele
honderden kilo’s per jaar.
Uiteraard hebben we maatregelen genomen om te
zorgen dat de tetra zo goed mogelijk binnen ons
proces blijft en wordt gerecycled. Waar tetradamp toch
in kleine hoeveelheden vrijkomt, wordt deze in
koolbedden afgevangen. Deze bedden worden
geregenereerd, waarbij de tetra wordt terugge
wonnen. Na deze koolbedden zit nog een extra
koolbed om eventuele laatste restjes tetrachloor
methaan op te vangen. De wegwerpkool wordt extern
verbrand op een zodanige manier dat de tetra goed
wordt afgebroken. We monitoren alle emissies en
maken jaarlijks een tetrabalans om aan te tonen dat
onze systemen goed werken. Het resultaat is dat de
milieubelasting minimaal is.
Hoewel ons huidige productieproces goed functio
neert en we er in slagen tetra in ons systeem te
houden, zullen we een eventuele nieuwe fabriek zo
uitvoeren, dat het proces zonder tetra kan werken.
De technologie hiervoor hebben we al grotendeels
ontwikkeld.
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“EEA stelt ons in staat heel fundamenteel te kijken. Je kunt teruggaan naar de basis
van je producten en zo ontdekken wat het ons oplevert als we het productieproces aanpassen.
En ook waar we staan ten opzichte van onze concurrenten.”
Anton Schotman, hoofd analytisch laboratorium

Sulfaatemissie onder controle
In Emmen wordt gewerkt met een eigen zuiverings
installatie voor sulfaat. De kwaliteit van het water dat daar
uitkomt, voldoet ruimschoots aan de vergunnings
voorwaarden. Ondanks de sterke productietoename in
de afgelopen jaren, steeg de sulfaatemissie in Emmen
nauwelijks. Dat is te danken aan verbeteringen in het

Uit de ideeënbus: “De aansluiting van de meter
was gewoon een ontwerpfout!”
Medewerkers kunnen een leuke financiële bijdrage
verdienen als het idee dat ze in de ideeënbus plaatsen,
wordt beloond. Zo ontvingen procesoperators Nanno
Brakels en Harry Gerdes samen € 7.050 op hun
bankrekening. Hun idee levert dan ook een flinke
energiebesparing op, want door de aanpassingen in
het proces die ze voorstelden, daalt het stoomverbruik
bij een van de stappen in de zwavelzuurindamping
van 550 naar 100 kg/uur.
Het idee draait om de MVR-indampinstallatie, legt
Nanno Brakels uit. “Het was voor ons een heel nieuw
installatie-onderdeel. Daarom hadden we de ruimte
om kritisch naar de installatie te kijken en eventueel
aanpassingen te doen. We zijn daar eigenlijk altijd mee
bezig: soms kun je door een andere afstelling zo maar
50 kg stoom per uur besparen.” Maar dit idee ging
verder: “Bij het productieproces komt verdund
zwavelzuur op kooktemperatuur vrij. De concentratie
zwavelzuur wordt in de MVR van 14 naar 22% gebracht
en bovendien in een warmtewisselaar afgekoeld. Het is
normaal dat bij dat proces wat stoom nodig is, maar
wij vonden het verbruik abnormaal hoog. We
ontdekten een ontwerpfout: een analyse-apparaat
haalde een mengsel van zwavelzuur en water uit de
koude stroom en bracht die terug in de warme.
Daardoor werkte de warmtewisselaar niet optimaal. De
aansluiting is aangepast met een enorme
energiebesparing als gevolg.” De ontwerpers hebben
van hun vergissing geleerd, want toen een tweede
MVR werd geleverd, zat de aansluiting wel op de juiste
plaats.

wasproces in de spinlijnen en een betere werking van de
biologische sulfaatverwijderingsinstallatie.

Intensieve aandacht voor dichloormethaan
De afname van de hoeveelheden geloosd dichloor
methaan (DCM) via het afvalwater is het gevolg van
intensieve aandacht voor dit probleem vanuit de diverse
disciplines. Werkvoorschriften zijn aangepast en
procedures zijn nagelopen om onnodige verliezen door
handling op te sporen en te elimineren. Ook in 2009 zal
dit programma worden voortgezet.

Minder afval gestort, meer afval verbrand
Alleen onze vestiging in Delfzijl heeft in 2008 afval laten
storten (zie grafiek). Dit is minder dan in voorgaande jaren
en komt deels door een iets lagere productie dan in 2007.
Daarnaast vonden twee onderhoudsstops plaats.
De hoeveelheid verbrand afval is in Delfzijl en Arnhem
ongeveer gelijk gebleven. Vanuit Emmen hebben we meer
spinafval en zwavelslib laten verbranden, vanwege de
toegenomen productie.
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Ook aan geluidsoverlast besteden we aandacht

Storten en verbranden van afval
Index t.o.v. 2005
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Van onze productielocaties ligt die van Emmen het dichtst
bij een woonkern. Hierdoor is de geluidsruimte in Emmen
beperkt. We hebben minder geluid geproduceerd door
een gehele installatie in een gesloten gebouw te plaatsen.
Ook het veiligheidsaspect (risico van emissie naar buiten)
is hierdoor verbeterd. De luchtverversingsinstallatie van
de hoogbouw van de spinfabriek is vervangen door een
stiller apparaat.

419 ton
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Index storten
Index verbranden

Uit de ideeënbus: “Extra zuivering geeft beter
product en minder afval.”

Minder afval verpakkingsmateriaal
In het kader van het Besluit Verpakkingen (opvolger van
het convenant verpakkingen) moeten we de hoeveelheid
op de Nederlandse markt gebrachte verpakkingen
opgeven. Het verpakkingsmateriaal moet gescheiden
worden afgevoerd. Het gaat om papier/karton, kunststof
en metaal. In 2008 hebben wij beduidend minder
verpakkingsmateriaal als afval afgevoerd.

Gerard-John Slump is praktijkinstructeur op onze
productielocatie in Delfzijl: “Ik leid nieuwe proces
operators op en geef training aan medewerkers die al
langer aan het werk zijn. Om dat werk goed te kunnen
doen, moet je de installaties goed kennen. Toen ik een
keer ’s avonds thuis over het proces in de PPD-fabriek
nadacht, kwam er ineens een idee bij me op dat de
hoeveelheid afval enorm beperkt én het product
verbetert.”

Verpakkingsmateriaal
Index t.o.v. 2005
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Bij de productie van PPD komt afval vrij dat in België
en Duitsland wordt verbrand. Het loont dus om de
afvalstroom zo veel mogelijk te beperken. “In het
proces zit een destillatiekolom die het product zuivert.
Ik bedacht dat je er een extra destillatiekolom achter
zou kunnen zetten, voor nog verdere zuivering. Dat
vergde vrijwel geen investering, want in de fabriek
stond een niet-gebruikte destillatiekolom, die over was
door aanpassing van een ander proces. Er zijn wat
leidingen verlegd om de kolom in het PPD-proces op
te nemen en dat blijkt uitstekend te werken.”
Uiteraard werd het proces niet ‘zo maar’ aangepast:
“Toen ik mijn idee op papier had gezet, ben ik er mee
naar een technoloog gegaan. Die zag er wel wat in en
ook het management vond het de moeite waard om
verder uit te zoeken. Toen heb ik tijd gekregen om een
proefopdracht te maken en de berekeningen te doen.
Ook de testresultaten zagen er goed uit.” Het idee blijkt
ook in de praktijk te werken met het gewenste
resultaat: een zuiverder product en minder afval!
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5. Recycling

Recycling is het - na bewerking - opnieuw inzetten in ons eigen productieproces
van gebruikte grond- en hulpstoffen en van bruikbaar restmateriaal van klanten.
Ook het leveren aan derden van stoffen die we uit het proces terugwinnen, valt
onder recycling.

We streven ernaar om alle grond- en hulpstoffen zo
efficiënt mogelijk te gebruiken. Dat is in de praktijk terug
te zien aan de vergaande recycling binnen onze processen
en de verwerking van interne en externe restproducten.
Er zijn voor ons drie redenen waarom wij externe rest
producten recyclen. In de eerste plaats levert het ons extra
grondstoffen op. Tot medio 2008 overtrof de vraag naar
aramide het aanbod, ondanks de uitbreiding van de
productiecapaciteit die we in de afgelopen jaren in een
aantal stappen hebben gerealiseerd. Om toch aan de
vraag te kunnen voldoen, hebben we onze recycling

activiteiten geïntensiveerd. Gerecycled materiaal zetten
we in als grondstof voor een speciale, voor de klant
herkenbaar gemaakte productlijn. Ten tweede past
recycling in onze duurzame bedrijfsvoering. We springen
zo zorgvuldig mogelijk om met de beschikbare grond- en
hulpstoffen en minimaliseren de hoeveelheid afval die
door onze activiteiten ontstaat. In de derde plaats zien we
recycling als een extra service aan onze klanten. Zij hoeven
niet te betalen voor een zorgvuldige verwerking van hun
aramide ‘afval’, maar krijgen er van ons een vergoeding
voor.

CSR VERSLAG 39

Vorige | Inhoud | Volgende

In 2008 hebben we ongeveer twee keer zo veel materiaal
uit de markt teruggenomen en gerecycled als in 2007.
Deze groei kwam voort uit de grote marktvraag. We
hebben dit kunnen realiseren door logistieke maatregelen
te treffen en doordat onze nieuwe recyclingfabriek in
Arnhem volledig is gaan draaien.
Om de logistiek optimaal te organiseren, werd medio 2008
in Wuppertal een aparte business unit Recycling gestart.
De medewerkers onderhouden de contacten met
toeleveranciers, zorgen voor een goede controle van de
retourmaterialen en zoeken samen met onze technologen
naar mogelijkheden om het recyclingmateriaal optimaal
toe te passen, eventueel na een aantal voorbewerkingen.

We ondersteunen klanten bij hun
productontwikkeling
Met onze klanten kijken we graag tijdens hun
productontwikkelingsproces mee en dan letten we
ook op de mogelijkheden om aan het eind van de
productlevenscyclus de aramide weer uit het product
te halen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de
functionele eisen. Een kogelwerend vest moet
bijvoorbeeld zo goed mogelijk doen waarvoor het is
bedoeld en dat is de drager beschermen tegen kogels.
Als het gebruikte aramide nadat het vest wordt
afgedankt opnieuw kan worden gebruikt, is dat een
pre, maar geen vereiste.

Aan de inkoop stellen we heldere kwaliteitseisen
Een van de eerste onderwerpen waarop onze business
unit Recycling in Wuppertal zich richtte, was het
formuleren van heldere kwaliteitseisen die we aan het in
te kopen recyclingmateriaal stellen. Die kwaliteit is immers
bepalend voor de toepassings- en verwerkingsmogelijk
heden. Of recycling mogelijk is, hangt af van de manier
waarop aramide in het product is verwerkt. Zit dit
bijvoorbeeld in harsen of rubbers, dan is herverwerking
moeilijk. Maar ook hier liggen potenties om aramide en
andere materialen te scheiden. In eerste instantie richten
we ons echter op makkelijker herwinbare aramide,
bijvoorbeeld aramide uit kogelwerende vesten.

Met bedrijven die recyclingmateriaal aanbieden, wordt
vooraf zo goed mogelijk bepaald om welk materiaal het
gaat. Soms wordt er daartoe een monster toegestuurd of
worden er proeven in onze fabriek gedaan. Is er
overeenstemming over de leveringsvoorwaarden, dan
regelen onze medewerkers in Wuppertal het transport
naar onze sorteerder in Europa of die in de Verenigde
Staten. De sorteerders zijn volledig op de hoogte van de
eisen die we aan het materiaal stellen. Dankzij een
uitgebreide instructie en een goed kwaliteitssysteem,
verzenden ze alleen bruikbaar materiaal naar de
recyclingfabriek in Arnhem. Daar vindt nog een visuele
inspectie plaats, waarna het wordt verwerkt. Tot begin
2008 werd nog een klein deel hiervan extern verwerkt,

CSR VERSLAG 40

Vorige | Inhoud | Volgende

De eco-efficiency analyse (EEA) hebben we
uitgeprobeerd voor zwavelzuur-recycling

maar in 2008 kwam alles in onze eigen recyclingfabriek
terecht. Hierdoor hebben we een betere kwaliteitsborging
over de hele keten.

We werken aan nieuwe toepassingsmogelijkheden
voor recyclingmateriaal
Het recyclingmateriaal wordt gemalen en verwerkt tot
pulp, die we als grondstof naar onze afnemers verzenden.
Gerecycled aramide biedt meer mogelijkheden dan tot nu
toe werden benut en we werken aan nieuwe
toepassingen. Tegelijk proberen we de kwaliteit van het
aangeleverde restmateriaal op een constanter niveau te
brengen, om efficiënter te kunnen produceren.

De baten van recycling wegen op tegen de kosten
Omdat we recycling een belangrijk aspect van onze
bedrijfsvoering vinden, zijn we ook bereid er veel in te
investeren. Voor een bedrag van bijna 5 miljoen euro werd
de bestaande recyclingfabriek in Arnhem in 2007
aangepast, waarbij er tevens veel aandacht is geweest
voor ergonomische verbeteringen. Het recyclingproces is
grotendeels geautomatiseerd.

Om van het polymeer een ‘spinoplossing’ te maken,
wordt het opgelost in zwavelzuur. Door deze oplossing
door een zogenaamde spindop te drukken, ontstaan
kleine garenstrengen (filamenten). Het zwavelzuur
wordt vervolgens van de gesponnen draden
gewassen, waardoor een sterk verdunde zwavel
zuurstroom ontstaat. Uit deze verdunde stroom
verdampen we het water, waardoor zwavelzuur in een
concentratie van 96% over blijft. Een deel hiervan
werken we op met oleum (dat is zwaveltrioxide dat in
zwavelzuur is opgelost) tot het zuivere zwavelzuur dat
we voor ons productieproces nodig hebben. Wat we
niet nodig hebben, verkopen we. Het recyclingproces
is vrijwel geheel gesloten, maar vergt veel energie.
Omdat de zwavelzuuroplossing in de loop van het
recyclingproces steeds verder verdunt, stijgt het
energieverbruik. Daarom is onder andere een nieuwe
mechanische dampcompressie-installatie gebouwd,
die onder verhoogde druk zwavelzuur verwarmt.
Hiermee wordt het energieverbruik flink
teruggedrongen.
Om gevoel te krijgen voor wat EEA inhoudt, hebben
onze technologen in Emmen zich in spelvorm
gebogen over de vraag hoe onze zwavelzuur-recycling
zich verhoudt tot de methode die een concurrent
toepast. Deze legt geen nadruk op recycling en
verbruikt daardoor minder energie. Wel verbruikt hij
zeer veel zwavelzuur en ontstaat als afvalmateriaal een
aanzienlijke hoeveelheid gips. Een aantal technologen
verdedigde - onderbouwd - onze oplossing en de
andere groep de alternatieve methode. De techno
logen vonden het nuttig en verrassend om op deze
manier naar het proces te kijken. Er was geen aan
leiding om ons proces te wijzigen, maar het helpt wel
om de zaken goed op een rij te krijgen voor als er ooit
nog eens een nieuwe spinfabriek wordt gebouwd.
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6. Veiligheid en
gezondheid

De begrippen ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’ zien wij breed: omwonenden moeten veilig
kunnen wonen in de omgeving van onze fabrieken, medewerkers moeten veilig kunnen
werken en geen nadelige gevolgen van hun werk ondervinden, en wereldwijd moet het
voor mensen veilig zijn om met onze producten te werken of ze te gebruiken.

Veiligheid staat centraal in onze organisatie. Bij het
ontwikkelen van onze producten en onze productie
processen, is veiligheid een belangrijk aandachtspunt.
Zo vragen we ons af of de processen beheersbaar zijn, of
de stoffen die we nodig hebben voldoende veilig zijn voor
mens en milieu en of we de productie zo kunnen inrichten
dat onze medewerkers veilig kunnen werken.
Verschillende veiligheidssystemen die vanuit de overheid
worden vereist in combinatie met procedures die Teijin
Ltd. of wijzelf noodzakelijk vinden, borgen dat de
bestaande activiteiten veilig verlopen. Nieuwe
instrumenten zoals de project navigator en EEA
(zie hoofdstuk 4) zullen bijdragen aan nog meer
gestructureerde aandacht voor veiligheidsaspecten.

We onderkennen dat naast systeemveiligheid de houding
en het gedrag van medewerkers op alle niveaus minstens
zo belangrijk zijn. Dit vraagt om scholing en continue
aandacht om een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn
te creëren en te handhaven. We werken aan een cultuur
waarin veilig handelen vanzelfsprekend is en medewerkers
het gewoon vinden om collega’s en leidinggevenden te
wijzen op onveilig gedrag.
Onze producten dragen in vele opzichten bij aan de
veiligheid. Bijvoorbeeld doordat ze asbest vervangen,
constructies veiliger maken of mensen beschermen tegen
kogels, brand of scherpe voorwerpen. Samen met onze
klanten werken we voortdurend aan de ontwikkeling van
nieuwe, veilige toepassingen.
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Bij een hoge prioriteit voor veiligheid en gezondheid
hoort een integrale aanpak. Belangrijke elementen hierbij
zijn: het ontwerp en de bouw van onze installaties,
gedegen inspectie en onderhoud, een goed kennisniveau
bij onze medewerkers, heldere preventieve veiligheids
systemen, een diepgaande analyse en een effectieve
aanpak van incidenten.
De veiligheid van de productielocaties, zowel voor de
medewerkers als de directe omgeving, is een onderdeel
van de milieuvergunningen. Een aantal eisen vloeit voort
uit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Dit schrijft
voor dat bedrijven onder meer over een preventief

Veel aandacht voor veiligheid bij product- en
procesontwikkeling
Het is onze overtuiging dat we nooit klaar zijn met
veiligheid. We besteden er veel aandacht aan, maar we
blijven steeds mogelijkheden voor verbetering zien. Bij het
ontwerpen van nieuwe processen en installaties is
veiligheid een vereiste, maar we kijken ook kritisch naar
onze bestaande processen. Het is nuttig om regelmatig de
fabrieken door te lichten. We hebben nu meer ervaring
met het productieproces dan toen de installaties werden
ontworpen. Daarom willen we ze bekijken met de kennis
van nu: hoe kijken we nu aan tegen het ontwerp, is de
veiligheid nog steeds optimaal en werken de

“Soms hebben we het gevoel dat Teijin Aramid te veel veiligheidsregels inbouwt,
waardoor het werken in de praktijk héél lastig wordt en misschien wel
tot schijnveiligheid kan leiden.”
Emmtec

veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheerssysteem
moeten beschikken. We hebben in 2006 voor alle locaties
onderzocht welke incidenten zich kunnen voordoen en
voor al die situaties een scenario ontwikkeld. Hierin staat
welke maatregelen moeten worden of al zijn getroffen om
het incident te voorkomen of om de effecten ervan te
beperken. Meet- en signaleringsapparatuur in de
installaties signaleren storingen of calamiteiten, zodat snel
kan worden ingegrepen, vaak automatisch. Dagelijkse
veiligheidsinspecties richten zich zowel op de installaties
als op zaken zoals de zichtbaarheid en bereikbaarheid van
nooduitgangen en brandblusapparatuur. De bestrijdings
plannen van de verschillende locaties sluiten naadloos aan
op de rampenbestrijdingsplannen van de gemeente. Dit
systeem wordt regelmatig geactualiseerd en gecontro
leerd door bijvoorbeeld de overheid tijdens de BRZOinspecties. Op alle chemieparken zijn er jaarlijks grote
oefeningen. Onze medewerkers krijgen opleidingen en
instructies, die onder meer gericht zijn op veilig werken.
De veiligheidseisen gelden ook voor het personeel van
ingehuurde bedrijven.

medewerkers ermee zoals de ontwerpers het hadden
bedoeld? In dit kader nemen we de komende twee tot drie
jaar het hele tankpark en de zuurrecycling in Emmen
opnieuw onder de loep.

Spinnen veiliger gemaakt
Onze spinfabriek in Emmen bestaat zo’n vijfentwintig jaar.
De handelingen zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Onze
ideeën over veiligheid veranderen met de tijd. Daarom
hebben we in de loop der jaren de nodige aanpassingen
doorgevoerd. En we zoeken verder naar mogelijkheden
tot verbetering, waarvoor de risicoanalyse uit 2006 als
uitgangspunt dient. Toen bleek dat vooral het contact met
het garen – dat met zeer hoge snelheid langs raast –
risico’s oplevert voor de medewerkers. De maatregelen die
we treffen, variëren van het voorkomen dat iemand door
te struikelen met het garen in contact kan komen, tot het
automatiseren van handelingen of het inzetten van robots.
Niet zelden hebben deze maatregelen ook positieve
effecten op de werkomstandigheden. Zo kan een robot
ergonomisch belastende werkzaamheden overnemen. De
inzet van een robot betekent echter niet automatisch dat
dit de veiligheid ten goede komt. Robots kunnen immers
niet nadenken en improviseren, mensen wel.
Bij het ontwerp van verbeteringen werken engineers en
operators samen, zodat de gekozen veiligheidsmaat
regelen werkbaar zijn. In 2008 is in gezamenlijk overleg
gezocht naar de mogelijkheid om de risico’s bij het
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geleiden van het garen over een droger te beperken. Er is
een afscherming gerealiseerd die zowel de engineers als
de operators eenvoudig en doeltreffend vinden.

Robots voor ergonomische verbeteringen
In 2008 is gezocht naar een mogelijkheid om de veiligheid
bij het wassen van garen te verbeteren. Het garen wordt
op dit moment met de hand in de wasstraat gelegd, een
groot aantal draden naast elkaar. Dat zijn miljoenen
handelingen per jaar. Uiteraard dragen de medewerkers
beschermende kleding, maar toch zijn risico’s niet uit te
sluiten. Dit werk is ook ergonomisch belastend. We
hebben daarom gekeken naar mogelijkheden om dit werk

door robots te laten uitvoeren. De ontwikkelde robots zijn
inmiddels gebouwd en worden getest in de proeffabriek.
Ze zijn bestand tegen de omgevingsfactoren in onze
fabriek. Doordat we veel water en zwavelzuur gebruiken,
zijn standaardrobots namelijk al na een paar maanden
verroest.

Meer incidenten gemeld, niet per definitie
onveiliger gewerkt
We vinden het belangrijk dat er in ons bedrijf een open
cultuur heerst, waarin medewerkers zich bewust zijn van
risico’s, zich vrij voelen om die te melden en ook de ruimte
krijgen om aan een oplossing te werken. Het is belangrijk
dat zowel kleine als grotere risico’s worden onderkend.
Statistisch is namelijk bewezen dat er een relatie is tussen
het aantal kleine en grote incidenten. Om te voorkomen
dat grote ongelukken ontstaan, moeten juist de kleine
incidenten worden herkend en aangepakt.
Op alle productielocaties werken we met programma’s om
de veiligheid te vergroten. In Emmen en Arnhem wordt
‘2VA’ (Veiligheid Voor Alles) gebruikt en in Delfzijl (in
aansluiting op de andere bedrijven op het industriepark)
‘Managing Total Safety’. De systemen zijn bedoeld om
onveilige situaties te herkennen en te melden. Ze helpen
om risico’s te prioriteren op basis van kans en gevolgen.
De systemen leven: het aantal meldingen stijgt. Die
stijging is niet te wijten aan grotere onveiligheid op de

Uit de ideeënbus: “Veiliger spinnen door een
hogere spindraad.”
Een van de prioriteiten bij het veiliger maken van het
werk in Emmen is om zo veel mogelijk te voorkomen
dat medewerkers in contact kunnen komen met het
garen, dat met zeer hoge snelheid door de fabriek
raast. Mechanical operators Rinus Kuik en Henk
Kesimaat bedachten hoe tamelijk eenvoudig het
spinnen veiliger kan verlopen. Hun idee werd beloond
met € 1.230.
Henk legt het idee uit: “Bij het spinnen van het garen
liggen alle draden keurig naast elkaar in een garenbed.
Een spindraad ligt helemaal vooraan in de zogenaam
de nulpositie. Hoe verder een spindraad van deze
nulpositie afligt, hoe groter het risico wordt dat de
draad op het dradenbed valt en gaat zwiepen. We
trekken de draad dan met een draadhaak omhoog. Er
is dan contact met de draad en dat hebben we liever
niet. Tijdens een instructieronde, waarbij we met alle
ploegen kritisch onze manier van werken doornamen,
kregen we ineens ons idee. We bedachten dat je het
probleem oplost, als je de nulpositie hoger maakt.
De spindraad blijft dan vrij van het garenbed.”
Het bleek inderdaad een uitstekend idee, getuige de
beloning. “Het is ook al in de praktijk getest, maar nog
niet alle onderdelen van de installatie zijn aangepast.
Dat kan alleen tijdens een grote onderhoudsstop en
dan moet daar tijd voor zijn.”

locaties, maar aan een groter bewustzijn van medewerkers
dat het belangrijk is om risicovolle situaties te melden.

Management werkt aan veiligheidsbewustzijn
Het management team constateerde in 2008 dat de
productielocaties en R&D verder zijn in het denken over
en het werken aan veiligheid dan de centrale organisatie.
Deze constatering was aanleiding om met het
management team een aantal sessies over veiligheid te
organiseren. Centraal stonden vragen als: Wat betekent
veiligheid op het niveau van het management team?
Wat is onze ambitie? Waar staan we nu en wat kunnen we
verbeteren? Hoe kunnen we het verbeterproces onder
steunen?
In de sessies werd een methode gebruikt die is gebaseerd
op het ‘Hearts and minds’ programma van een internatio
nale oliemaatschappij. De gedachte is dat er een cultuur
moet ontstaan waarin iedereen uit zichzelf doet wat nodig
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is om zonder ongelukken te werken. Niet omdat het je
wordt opgedragen of omdat het systeem het eist, maar
omdatje het zelf wilt. Het management team heeft eerst
met behulp van een vragenlijst bepaald op welk niveau
onze veiligheidscultuur zich bevindt. De methode kent

vijf niveaus, van reactief tot genererend. Volgens het
management team opereren we iets boven het
gemiddelde. De conclusie was dat we naar een hoger
niveau moeten streven.
Vervolgens analyseerde het management team haar rol bij
het ontstaan van ongelukken. Dit gebeurde aan de hand
van twee grote rampen: het kapseizen van the Herald of
Free Enterprise en het ontploffen van een condensaattank
bij een aardgasleverancier. Dit leidde onder meer tot de
vraag wat het management team meer kan doen om
medewerkers te motiveren veilig te handelen. Belangrijke
elementen hierbij zijn volgens het management team
onder andere dat het zelf een consistente positieve
boodschap uitstraalt, daadwerkelijk betrokkenheid toont,
altijd het goede voorbeeld geeft en regelmatig het interne
personeelsmagazine gebruikt om veiligheidsonderwerpen
te bespreken.

Veiligheidscampagnes maken medewerkers
alerter
We werken aan het inzichtelijk krijgen van risico’s, maar
ook aan het proces om te stimuleren dat medewerkers
zich bewust zijn van risico’s en automatisch veilig
handelen. Om dat gedrag extra te stimuleren, zijn we in
2007 gestart met de veiligheidscampagne ‘Van regels naar
gedrag’. Collega’s vertelden in een video over de impact
die een ongeluk op hun werk en privéleven heeft gehad.
Op basis daarvan vonden tijdens speciale bijeenkomsten
gesprekken plaats. In 2008 hebben we een nieuwe
veiligheidscampagne ontwikkeld: ‘Voor de draad met
veiligheid’. Met deze campagne gaan we een stap verder.
We willen invulling geven aan de ambitie die we hebben

ontwikkeld om gedrag bespreekbaar te maken. In de
video van deze campagne worden medewerkers van
productielocaties gevolgd die twee dagen op een andere
locatie aan het werk gaan. De film bestaat uit drie delen. In
het eerste deel maken de kijkers kennis met de mede
werkers en de locaties. In deel twee gaan ze aan het werk
op hun tijdelijke werkplek. Er worden allerlei veiligheids
zaken in beeld gebracht. Iemand merkt bijvoorbeeld op
dat hij voor bepaalde werkzaamheden altijd de zekering
verwijdert. Op zijn tijdelijke werkplek gebeurt dit niet. Er
ontstaat een gesprek. In het laatste filmpje brengen de
collega’s aan het management verslag uit over hun
bevindingen en trekken ze conclusies. Het doel van de
campagne is om over waarneming, gedrag en dilemma’s
te praten en uitdrukkelijk niet om een lijst verbeterpunten
voor het management op te stellen. Een voorbeeld is de
scene waarin een collega ziet dat er een vloeistof op een
plateau ligt, waardoor er kans bestaat op uitglijden. Hij wil
dat gaan melden met een 2VA kaart. Terwijl hij het
natuurlijk ook zelf even kan opruimen. Tijdens het
werkoverleg is de vraag: hoe ga je met deze situatie om,
neem je je verantwoordelijkheid?
In de film komen ook ethiek en integriteit aan de orde (zie
hoofdstuk 2). Er is bijvoorbeeld een collega gefilmd die
voor een bepaalde klus beschermende kleding moet
dragen. Zijn kledingmaat is echter niet beschikbaar. De
vraag is of hij het werk toch doet, of dat hij meldt dat hij
het werk niet kan doen omdat de juiste bescherming niet
aanwezig is.
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Incidentanalyse systematischer aangepakt
In 2008 hebben we voor het eerst gewerkt met Tripod: een
methode voor het systematisch analyseren van incidenten.
Deze is ontwikkeld door de universiteiten van Leiden en
Manchester in samenwerking met een internationale
oliemaatschappij. Het doel is niet om voor een incident
een schuldige aan te wijzen, maar om te onderzoeken of

dieperliggende oorzaken de reden zijn waarom een
incident heeft plaatsgevonden. Mogelijk blijkt de
werkelijke reden dan te liggen bij een verkeerde
procedure, bezuinigingen op het onderhoud, of verkeerde
keuzes bij het ontwerp. Vervolgens kunnen gericht
maatregelen worden genomen om herhaling te
voorkomen. Tripod gaat er vanuit dat alle handelingen in
potentie risicovol zijn, maar dat er barrières zijn die
voorkomen dat er ongelukken ontstaan. De analyse wordt
in het algemeen door een team van drie tot vier personen
uitgevoerd. Ze verzamelen feiten over de gebeurtenis en
onderzoeken welke barrières niet hebben gewerkt.
Een Tripod-analyse is relatief tijdrovend. Daarom zetten we
de methode alleen in bij grote risico’s of in gecompliceerde
situaties. Soms ook bij bijna-ongevallen, dat wil zeggen
incidenten waarbij geen ongevallen zijn gebeurd.

Extra maatregelen genomen na incidenten met
verzuim
Onze medewerkers moeten na het werk weer gezond naar
huis kunnen gaan. Incidenteel lukt dat niet: af en toe zijn
er ongelukjes. Meestal kan de medewerker gewoon
doorwerken, maar soms zijn de gevolgen ernstiger. We
analyseren alle incidenten en besteden speciale aandacht
aan Lost Time Incidents (LTI): een incident waarbij iemand
in zijn volgende dienst niet aan de slag kan. In 2008
werden in Emmen vier LTI’s geregistreerd (iets boven het
gemiddelde van de afgelopen jaren), in Arnhem en in
Wuppertal werd elk één incident gemeld. Bij geen enkel
incident was sprake van blijvend letsel.

Tripod-analyse voor een verbrandingsincident
In 2008 werd een Tripod-analyse uitgevoerd nadat
iemand zich had gebrand aan een niet-geïsoleerde
leiding. De leiding bevond zich op een paar meter
boven de grond, onder een bordes. Onder normale
omstandigheden was deze niet bereikbaar. Doordat er
voor onderhoud een steiger was geplaatst, was de
leiding op dat moment wel bereikbaar.
De analyse zette de feiten op een rij: bij het ontwerp
had men procestechnisch en vanuit
veiligheidsoverwegingen geen reden gezien om de
leiding te isoleren. En bij de werkvoorbereiding voor het
onderhoud was het potentiële verbrandingsgevaar
niet bekend. Er waren dus geen specifieke veiligheids
maatregelen genomen. Door de analyse kon bewust
voor een oplossing worden gekozen, zoals een sticker
‘pas op, heet’ op de leiding plakken, de
onderhoudsinstructie aanpassen, de leiding isoleren of
zelfs besluiten in de toekomst altijd te kiezen voor
geïsoleerde leidingen.

rapportage staan in het algemeen ook maatregelen om
herhaling te voorkomen. Afhankelijk van het type incident,
volgt verder onderzoek, zoals de Tripod-analyse. Vaak
geven we incidenten extra aandacht in het werkoverleg,
tijdens de werkvoorbereiding of via mededelingenborden.
Dit om uit het ongeval lering te trekken. Soms is de oor
zaak eenduidig: de val van de steiger werd veroorzaakt
doordat een contractor de steiger niet goed had gebouwd.
Daarop spreken we dit bedrijf aan en vragen we welke
maatregelen er worden genomen om herhaling te
voorkomen.
Emmen kreeg in 2008 te maken met een emissie-incident
waarbij ammoniak vrijkwam. Ook van dit type incidenten
zoeken we naar de oorzaak. Er is een volledige analyse
gedaan, die een duidelijke oorzaak heeft opgeleverd.
Een onderdeel in een koelmachine bleek te zijn losgetrild,
hoewel alle controles volgens voorschrift waren uitgevoerd.
De conclusie is dat dit incident redelijkerwijs niet te ver
mijden was. Er is contact met de leverancier geweest om
verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Met onderzoek bewijzen we onze productclaims
Voor het analyseren van incidenten hebben we een
standaardprocedure. De afdelingschef of de wachtchef
maakt een rapportage van het voorval, in het algemeen
samen met ooggetuigen en het slachtoffer. In die

Onze producten moeten doen wat we claimen en veilig
zijn in gebruik. We willen daarom in het beginstadium al
van de klant weten waarvoor hij ons product wil
gebruiken. Het moet een toepassing zijn waarin de
bijzondere eigenschappen van aramide goed naar voren
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komen. Onze researchafdeling speelt hierbij een
belangrijke rol, bijvoorbeeld door onderbouwd te
voorspellen hoe lang Twaron in een bepaalde toepassing
kan worden gebruikt. Een voorbeeld is het bevestigen van
een hangbrug aan Twaron kabel. De vraag is wat de
levensduur is bij een gegeven trekbelasting, temperatuur
en vochtigheid. We hebben voor dergelijk onderzoek
modellen ontwikkeld en kunnen langdurende
belastingsproeven doen. Op een vergelijkbare manier
kunnen we ook de claim waarmaken dat Twaron een
goede vervanger van asbest is.

Registratie chemische stoffen ligt op schema
Het Europees Parlement heeft in december 2006 besloten
dat REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals) wordt ingevoerd: een wettelijke regeling om
de risico’s van chemische stoffen te beheersen. Alle stoffen
die in de Europese Unie worden geproduceerd en
geïmporteerd, moeten op grond van REACH uiterlijk op
1 juni 2018 zijn geïnventariseerd en onderzocht en ze
moeten aangeduid zijn of ze wel of niet worden toege
laten. Volgens schema hebben we in 2008 de voor ons
relevante stoffen laten pre-registreren. De invoering van
REACH kan voor een bedrijf vergaande consequenties
hebben. Het is mogelijk dat het daardoor een product niet
meer kan leveren of niet meer geleverd krijgt. Wij hebben
daarom in 2007 onze producenten benaderd met de vraag
of we ook in de toekomst de voor ons essentiële grond- en
hulpstoffen kunnen blijven afnemen. Uiteraard krijgen we
van onze klanten vergelijkbare vragen. We hebben een
REACH-statement opgesteld, waarin we bondig aangeven
welke activiteiten we in het kader van REACH uitvoeren.
Vanwege de geproduceerde hoeveelheden moeten we
onze monomeren PPD en TDC uiterlijk in december 2010
registeren. Dit betekent dat we uitgebreid onderzoek
zullen doen naar de producteigenschappen. Vanwege de

hoge kosten en de effectiviteit, hebben we hiervoor
samenwerking gezocht met een bedrijf dat ook deze
monomeren produceert. We hebben afgesproken dat wij
het onderzoek naar PPD leiden en zij de TDC-analyse. Een
Zwitsers laboratorium verleent assistentie. Het onderzoek
start begin 2009. De bijproducten zoutzuur en
orthofenyleendiamine moeten respectievelijk in 2010 en
2013 zijn geregistreerd. Ook hiervoor wordt de vereiste
actie ondernomen.

Inventarisatie volgens nieuwe classificering gestart
De vertrouwde gevaarsetiketten op verpakkingen
veranderen. De Verenigde Naties hebben namelijk GHS
ontwikkeld: het Global Harmonized System for
Classification, Labelling and Packaging of substances.
Zeker voor bedrijven die wereldwijd actief zijn, biedt dat
voordelen. Nu kan het nog voorkomen dat een stof in het
ene land ‘toxisch’ is en in het andere land ‘niet gevaarlijk’. In
2008 maakten we een begin met het inventariseren van de
mogelijke consequenties. Het heeft voor ons een aantal
gevolgen. Als er volledige duidelijkheid is over het
systeem, moeten we een aantal producten van een nieuw
label voorzien. De interne veranderingen zullen groter zijn:
het is denkbaar dat stoffen in een andere categorie vallen,
waardoor er in vergunningen andere regels aan de wijze
van opslag worden gesteld. Daarnaast zullen we
documenten zoals de veiligheidshandboeken,
veiligheidskaarten en werkvoorschriften aan de nieuwe
classificering moeten aanpassen. De verordening is in
januari 2009 ingegaan.

Verklaring afwezigheid gevaarlijke stoffen
regelmatig geactualiseerd
Er zijn wereldwijd veel wetgevingen en protocollen die
het gebruik van bepaalde stoffen verbieden. Zoals het
Montreal protocol en de ‘Candidate list of substances
of very high concern’ van REACH. Steeds vaker vragen
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klanten ons om een verklaring dat onze producten niet in
strijd zijn met deze eisen. We hebben daarom drie jaar
geleden een document opgesteld, de ‘Teijin Aramid
statement on the absence of hazardous substances in
Twaron products’. Daarin verklaren we dat naar ons beste
weten de schadelijke stoffen die in een groot aantal
wetten en regels staan vermeld, niet in onze producten
voorkomen. We actualiseren dit document regelmatig en
ondervangen zo een groot deel van de vragen.

moeten tekenen, maar bijvoorbeeld ook dat grote
contractors nooit in zowel Emmen als Delfzijl nieuwe
installaties mogen bouwen.
In 2007 hebben we te maken gehad met fraude in onze
vestiging in Wuppertal. Dit was aanleiding om kritisch te
kijken naar het ‘doorlichten’ van nieuwe medewerkers. Om
tegenwicht te bieden aan belangrijke kerncompetenties

“Teijin Aramid is een bedrijf dat met allerlei stoffen werkt die wij ver van
de Waddenzee willen houden, maar dat veiligheid en milieu hoog in
het vaandel heeft staan.”
Waddenvereniging

Open, maar alert
Veiligheid is een breed terrein en raakt onder meer ook
onze omgang met derden. In 2008 heeft een interne
projectgroep een beveiligingsbeleid opgezet om de
werkwijze beter te structureren. Het systeem is per januari
2009 in gebruik genomen. Het beleid bestaat uit afspraken
over onderwerpen zoals fysieke veiligheid, IT-veiligheid,
integriteit van personeel en de bescherming van
intellectueel eigendom. Er wordt een veelheid van
onderwerpen belicht, zoals het verbod om op de
productielocaties met een mobiele telefoon foto’s te
maken en het verbod om wapens te dragen.
De nauwe samenwerking die we hebben met
kennisinstituten en onze klanten is essentieel bij het
ontwikkelen van onze producten, maar anderzijds is onze
kennis een belangrijk onderdeel van ons kapitaal. Dat
intellectuele eigendom willen we beschermen. Dit heeft
onder andere geleid tot de regel dat bezoekers en
samenwerkingspartners geheimhoudingsverklaringen

als creativiteit, resultaatgerichtheid en flexibiliteit, hebben
we er voor gekozen om ook integriteit tot kerncompetentie
te benoemen. Daarnaast is er gekozen voor een zoge
naamde pre-employment screening, waarbij we de
integriteit van externe kandidaten toetsen. Dit kan
de privacy van mensen raken, maar we vonden dat er
wel iets moest gebeuren.
We hebben de functies in drie groepen ingedeeld. Bij alle
kandidaten wordt tijdens het sollicitatieproces het gevoel
voor spanningsvelden en dilemma’s getoetst. Bovendien
worden diploma’s en curricula vitae nagetrokken. Voor een
beperkt aantal functies wordt de kandidaat gevraagd een
Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Voor de zware
management functies mag het nalopen van referenties en
openbare registers geen foute zaken aan het daglicht
brengen. De pre-employment screening wordt uitgevoerd
door een extern bureau en in de vacatures staat
aangegeven dat kandidaten hun toestemming hiervoor
moeten geven.

CSR VERSLAG 49

Vorige | Inhoud | Volgende

Bijlage 1: GRI-index
GRI indicator

Omschrijving

pagina

Visie en strategie
1.1
1.2

Statement van de CEO over de CSR visie en strategie
Beschrijving van de belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden voor CSR

1
1-2, 5

Organisatieprofiel
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
		
2.10

Verslagparameters
		
3.1
3.3
3.4
		
3.5
3.6
3.8
		
		
3.12
3.13

Naam van de (verslaggevende) organisatie
Voornaamste merken, producten en/of diensten
Operationele structuur van de organisatie
Locatie van het hoofdkantoor
Landen waar de organisatie actief is
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm
Afzetmarkten
Omvang van de organisatie
Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang,
structuur en eigendom
Onderscheidingen toegekend tijdens de verslagperiode

4
4
4
4
4
4
4
4, 9, 13-14
1, 4
10, 21

Profiel
Verslagperiode
Voorkant
Verslaggevingscyclus
1
Contactpunt voor vragen over het verslag
Achterkant
Scope en afbakening
Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag
3
Afbakening van het verslag
4
Basis voor verslaglegging over entiteiten die de vergelijkbaarheid tussen
verschillende verslagperioden aanzienlijk beïnvloeden
3
GRI inhoudsopgave
Tabel met de standaardonderdelen van de informatievoorziening van het verslag
50-51
Externe validatie van het verslag
1

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
		
4.1
4.7
		
4.8
		
4.11
4.12
		
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Bestuur
De bestuursstructuur van de organisatie
Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van
het hoogste bestuurslichaam
Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en
uitgangspunten
Toepassing van het voorzorgsprincipe
Extern ontwikkelde initiatieven die de organisatie onderschrijft
Overleg met belanghebbenden
Lidmaatschap van verenigingen en/of belangenorganisaties
Overzicht van relevante stakeholders
Inventarisatie en selectie van relevante stakeholders
Benadering, aard en frequentie van de stakeholderdialoog
Resultaten van de stakeholderdialoog en de hierop volgende activiteiten

4
49
5, 18-19
11, 49
3, 20, 32, 53
53
3
3
3
3
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GRI indicator

Omschrijving

pagina

Economische aspecten
EC1
EC5
EC7

Directe economische waarden
Verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon
Procedures voor lokale personeelswerving

9
16
16-17

Hoeveelheid gebruikte materialen
Direct energieverbruik gedeeld door primaire energiebron
Gerealiseerde energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen
Initiatieven t.b.v. energie-efficiëntie of op duurzame energie gebaseerde
producten en diensten
Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en
gerealiseerde verlaging
Wateronttrekking per bron
Gerecycled en hergebruikt water
Directe en indirecte emissie van broeikasgassen
Andere relevante emissie van broeikasgassen
Emissie van ozonafbrekende stoffen
Andere significante luchtemissies
Afval
Significante lozingen
Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten
Uitgaven aan en investeringen in milieubescherming

37
32
2, 5, 32

Milieuaspecten
EN1
EN3
EN5
EN6
		
EN7
		
EN8
EN10
EN16
EN17
EN19
EN20
EN22
EN23
EN26
EN30

30-33, 36
30-33, 36
34-35
34-35
33-34
33-34
33-35
33-34
36-37
34-36
5
8

Werkgelegenheid
LA1
LA2
LA4
LA7
		
LA9
		
LA11
LA13

Personeelsbestand
Personeelsverloop
Medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen
Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en
werkgerelateerde sterfgevallen
Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten
met vakbonden
Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren
Samenstelling van bestuurslichamen

14, 52
14, 52
13
5, 15, 47
16
16-18
52

Mensenrechten
HR2
		

Toetsing van belangrijke leveranciers en aannemers op naleving van
de mensenrechten en getroffen maatregelen

20

Getroffen maatregelen n.a.v. corruptie

49

Maatschappij
SO4

Productverantwoordelijkheid
PR1
PR3
PR5

Beoordeling van gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten 43-48
Producten en diensten onderhevig aan procedures omtrent informatievoorziening
48-49
Beleid t.a.v. klanttevredenheid
25-27
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174

1045

152

117

12

1018

62

27

90

575

622

1158

35

4

4,4

202

1130

148

119

14

1098

73

33

74

665

613

1240

31

7

4,4

mannen

vrouwen

mannen in leidinggevende functie

vrouwen in leidinggevende functie

mannen voltijd

vrouwen voltijd

mannen deeltijd

vrouwen deeltijd

medewerkers dagdienst

medewerkers ploegendienst

medewerkers onbepaalde tijd

611

264

1197

Emmen

Delfzijl

Totaal

55

122

Productie Arnhem

145

R&D Arnhem

Instroom
beginsterkte

Kantoor Arnhem

vestiging

percentage ziekteverzuim

medewerkers >62 jr doorwerkend

medewerkers bepaalde tijd

132

19

47

8

15

43

bij: in dienst

1197

1278

medewerkers

ingehuurde medewerkers 1)

2007

2008

per 31.12.2008 (FTE)

Totaal

2,8

1

10

134

0

145

39

0

23

83

2

23

62

83

8

145

2007

1

61

25

22

0

13

19

1

14

0

3

1

1,7

2

6

114

7

115

14

8

9

91

4

13

23

99

5

122

2007

3,3

1

0

59

44

16

2

2

0

55

0

8

2

57

5

60

2008

bij

1

0

1

0

0

0

af

1

1

0

0

0

0

promotie tussen
NL- locaties

0

0

0

0

0

0

4

1

2

1

0

0

4,1

1

7

263

117

154

9

6

17

239

5

18

26

245

48

271

3,7

1

9

254

117

147

14

7

15

228

5

18

29

235

53

264

2007

Delfzijl
2008

29

2

20

0

5

2

binnen
eigen
locatie
bij

1

1

0

0

0

0

af

1

0

0

0

1

0

tussen locaties

0

14

0

1

5

8

0

4

5

9

0

14

0

12

0

1

5

6

0

2

5

7

0

12

0

25

1

0

12

13

0

2

12

13

1

25

0

19

1

0

9

11

0

2

9

11

2

20

2007

USA

2007 2008

China 3)
2008

0

8

0

0

1

7

0

4

2

6

0

8

0

8

0

0

1

7

0

4

2

6

0

8

2007

Brazilië
2008

0

2

0

0

1

1

0

1

1

1

0

2

0

2

0

0

1

1

0

1

1

1

0

2

2007

Italië
2008

0

2

0

0

1

1

0

1

1

1

0

2

0

2

0

0

1

1

0

1

1

1

0

2

2007

Frankrijk
2008

4

65

9

0

20

40

0

4

29

40

0

69

bij

2

1

1

0

0

0

af

expatriëring

2

0

0

0

0

2

51

12

21

3

7

8

Uitstroom

1278

271

637

60

130

180

Ultimo 2008
eindsterkte

8,1%
34,5%
8,2%

11-20 jaar
21-30 jaar
≥ 31 jaar

606
286

40-49
50-59

63

296

30-39

≥ 60 jaar

69

20-29

2008

14,3%

6-10 jaar

Leeftijdsverdeling Nederland

11,3%

3-5 jaar

2008
23,6%

≤ 2 jaar

Dienstjaren Nederland

1

1

0

2

1

1

0

2

2007

Engeland
2008

4

57

8

0

19

34

2007

50

236

562

287

64

2007

8,5%

34,0%

13,6%

7,7%

14,7%

21,5%

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

0 n.v.t. 2) n.v.t. 2)

3 n.v.t. 2) n.v.t. 2)

27

34

0

61

2007

Duitsland
2008

1 = De ingehuurde medewerkers zijn niet inbegrepen in de overige aantallen in deze tabel.				
2 = Leidinggevende functies zijn niet aanwezig; de medewerkers zijn in functie gelijk aan elkaar.			
3 = De cijfers zijn inclusief de Nederlandse medewerker werkzaam bij Teijin Aramid in China.				

ploegendienst
medewerkers

dagdienst medewerkers

vrouwen deeltijd

mannen deeltijd

vrouwen voltijd

mannen voltijd

vrouwen in
leidinggevende functie

mannen in
leidinggevende functie

vrouwen

mannen

ingehuurde medewerkers

medewerkers

per 31.12.2008 (FTE)

Horizontale mobiliteit
functiewijziging met behoud van functiegroep

5,6

0

4

607

456

155

20

11

15

565

1

55

34

576

100

611

Doorstroom

5,3

2

7

628

452

185

18

8

18

594

4

50

36

602

129

637

2007

Emmen
2008

promotie demotie
internationaal
(binnen
Teijin
Ltd.)

4,7

0

6

49

42

13

3

1

0

51

0

8

3

52

8

55

2007

Productie
Arnhem

verticale mobiliteit

2,7

3

8

119

0

130

9

9

14

98

2

15

23

106

6

130

2008

Research &
Development

promotie promotie
binnen binnen
eigen
eigen
afdeling locatie

3,4

0

9

171

0

180

36

8

24

112

3

28

61

120

14

180

2008

Kantoor
Arnhem

Bijlage 2: Kerngegevens medewerkers
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Uw mening telt!
Tips, suggesties en vragen zijn
van harte welkom.

Zou u uw opmerkingen aan ons kenbaar
willen maken door bijgaand enquêteformulier
in te vullen en aan ons te retourneren?

Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking.

Colofon
Projectgroep
Marcel Werner (Corporate Social Responsibility / Total Risk
Management), Judy van der Lijke-van Veen (Corporate Social
Responsibility / Total Risk Management), Jacqueline Bodingius
(Corporate Communication), Marten Dijkstra (Human Resources
& Organization / Labor Affairs), Ernst-Jan Kruger (Controlling),
Heidi Beers (Quality, Health, Safety & Environment),
Harrie Bosman (Quality, Health, Safety & Environment)
Met dank aan
Alle collega’s en relaties die aan dit verslag hebben meegewerkt.
Verzameling kerngegevens milieu
Marjan Kamer, Emmtec, Emmen
Ontwerp
KejaDonia Design & Communicatie, Amsterdam

Teijin Aramid heeft zich gecommitteerd aan het vernieuwde
Responsible Care-programma van de VNCI. Hiermee
onderschrijven wij de uitrol van de Responsible Care Global
Charter in Nederland en geven wij aan dat het programma een
wezenlijk onderdeel is van onze dagelijkse bedrijfsvoering. De
Global Charter focust onder meer op transparantie, duurzaam
ondernemen en afstemming tussen de verschillende nationale
programma’s.

Vormgeving
Coers en Roest, ontwerpers bno | drukkers , Arnhem
Grafische productie
Van Amerongen drukkerij, Amersfoort
Raad van Commissarissen
Y. Ichii (voorzitter, Amsterdam), K. Breen, F. Migchelbrink,
H. Furuya (Teijin Ltd., Japan), T. Runneboom
Leden van de Ondernemingsraad
H. Sulmann, M. Tuinstra, G. Loer, H. Suichies, F. de Boer,
J. van Leeuwen, P. Wentzel, W. Keuken, A. Zijm, R. Hof,
A. Gustin, H. Bryan, E. Tiben, E. Meijrink, B. Jeurissen

Dit is een uitgave van Teijin Aramid, Corporate Communication.
Dit verslag is gedrukt op Satimat Green, dat bestaat voor 60% uit
gerecycled papier en voor 40% uit FSC vezel.
© Teijin Aramid BV, 4 juni 2009.
De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de
stand van kennis bij publicatie (juni 2009). Alle vermelde
handelsmerken zijn eigendom van Teijin Ltd. of Teijin Aramid BV.
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TEIJIN ARAMID BV
Velperweg 76
Postbus 5153
6802 ED Arnhem
T +31 (0)88 26 88 888
F +31 (0)88 26 89 181
information@teijinaramid.com
www.teijinaramid.com

Wij zijn Teijin Aramid, een dochteronderneming van de Teijin Groep met een passie voor
aramide. Onze toewijding aan zowel ons product als onze klanten heeft ons een wereld
leider in aramide gemaakt. Daar waar sterkte, duurzaamheid, veiligheid, warmtebestendig
heid of een laag gewicht nodig is, is ons Twaron ®, Sulfron ®, Teijinconex ® of Technora ®
aanwezig. Onze producten zijn wereldwijd te vinden in veel verschillende toepassingen
en markten zoals automotive, ballistische bescherming, marine, civiele techniek, bescher
mende kleding, optische kabels en olie & gas. Met onze vier hoogwaardige aramide vezels
- geproduceerd in onze fabrieken in Nederland en Japan - bieden wij een breed pallet aan
producten. En met onze ongekende kennis en ervaring zijn wij in staat continu te werken
aan nieuwe innovaties. Vaak in samenwerking met klanten en partners via onze wereldwijde
sales & marketing organisatie. Dat is ‘The power of Aramid’. Als u meer wilt weten over de
wereld van aramide of als u ideeën wilt uitwisselen over nieuwe oplossingen, bezoek dan
onze website www.teijinaramid.com.

