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Management team Teijin Aramid 2010 - 2011, van links naar rechts bovenste rij: Jan Föllings, Ton de Weijer, Jan Roos, Peter ter Horst, Mark Claassen en 

Gert Frederiks. Onderste rij: Christoph Hahn, Wilfried Claus, Wessel Bruining en Peter Paping.

Geachte lezer, 

Ons vorige duurzaamheidsverslag stond nog in het teken 

van de economische teruggang. Het document dat voor u 

ligt, laat zien dat we in een versneld tempo uit deze crisis zijn 

gekomen. Het jaar 2010 was weer een stuk winstgevender. 

En alle tekenen wijzen erop dat de stijgende lijn het 

komende jaar zal doorzetten. Onze marktpositie is solide en 

we genieten het vertrouwen van afnemers over de hele 

wereld. Zij erkennen Twaron als een vezel met talloze 

toepassingsmogelijkheden in veel verschillende sectoren. Dit 

alles rechtvaardigt een rotsvast vertrouwen in het potentieel 

van onze high performance vezels. 

Ik ben er trots op dat ik sturing mag geven aan een 

organisatie met zo veel talent en betrokkenheid. Dat brengt 

me bij het thema van dit verslag: samen meer waarde, dat 

centraal staat in één van onze kernwaarden – unity. In het 

verslag kunt u lezen en zien hoe onze medewerkers 

gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van meer waarde. 

Onze kernwaarden passion, unity, respect en excellence zijn 

de gids voor het waarmaken van onze ambities en strategie. 

Deze vier waarden vormen het DNA van onze onderneming. 

Ze zijn ook leidend in de dialoog met onze klanten, zodat we 

er steeds beter in slagen aan te sluiten op hun specifieke 

wensen en behoeften. 

Onze ambitie om leidend te zijn met duurzame oplossingen 

in de wereld van de high performance vezels blijft 

onverminderd van kracht. De productie van aramide legt 

weliswaar druk op onze planeet, verderop in de keten geeft 

het producten een langere levensduur en bespaart het 

energie. Zo draagt aramide bij aan een schonere wereld. 

Om onze duurzaamheidsambitie te realiseren zijn we in 

2010 een programma gestart, gericht op het verder 

integreren van duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen 

en het afstemmen van onze ambities op wensen en 

ontwikkelingen in de markt. 

Dit verslag laat zien welke resultaten we geboekt hebben in 

2010. Hoe we onze strategie hebben aangescherpt. En hoe 

we onze visie over duurzaamheid, eco-efficiency, recycling 

en veiligheid concreet hebben gemaakt. Maar dit verslag is 

meer dan een terugblik, het kijkt ook vooruit. En daaruit 

ontvouwt zich een toekomst, die we met vertrouwen 

tegemoet kunnen zien. 

Tot slot, begin 2011, werd de wereld opgeschrikt door de 

natuurramp in Japan. Veel van onze collega’s in Japan 

hebben de bedreiging van dichtbij ervaren. Het herstel zal 

nog jaren duren. Onze verbondenheid en medeleven gaat 

uit naar onze Japanse collega’s en hun families.

Heeft u naar aanleiding van dit verslag vragen of suggesties, 

mijn deur staat altijd voor u open. 

Gert Frederiks , CEO en President Teijin Aramid

Juni 2011

Samen meer waarde 
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De verantwoording
Dit duurzaamheidsverslag heeft betrekking op de totale 

organisatie van Teijin Aramid. We schrijven het om onze 

stakeholders te informeren over alles wat we doen op het 

gebied van duurzaamheid. Wie onze stakeholders zijn? Alle 

direct en indirect betrokkenen – zoals medewerkers, klanten, 

leveranciers, omwonenden, omliggende bedrijven, 

overheden, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), 

vakbonden, brancheorganisaties en banken. Maar ook ons 

moederbedrijf Teijin Ltd. en onderdelen daarvan. 

Transparantiebenchmark 

We hebben het verslag geschreven samen met onze eigen 

mensen, zo’n 50 in totaal. Het resultaat ligt voor u: het achtste 

duurzaamheidsverslag van Teijin Aramid. We schreven het in 

de wetenschap dat we met onze transparante manier van 

rapporteren op de goede weg zijn. Ons verslag 2009 

behaalde namelijk de vierde plaats binnen onze sector in de 

jaarlijkse Transparantiebenchmark 2010 van het ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De 

Transparantiebenchmark beoordeelt de verslaglegging van 

bedrijven op hun beleid en activiteiten op het gebied van  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Kijken we naar het totaaloverzicht – dus breder dan alleen 

onze sector – dan scoorden we een vijfentwintigste plaats 

op een lijst van 475 beoordeelde bedrijven. We behoren 

dus tot de koplopers op het gebied van duurzaamheids-

verslaglegging in Nederland. 

Rapportagerichtlijnen en verificatie 

Bij het schrijven van dit verslag hebben wij – net als 

voorgaande jaren – gebruik gemaakt van de Global 

Reporting Initiative (GRI)-richtlijnen. Op basis van een 

self assessment voldoet dit verslag aan de voorwaarden 

van niveau B. In bijlage 4 vindt u een overzicht van de 

beschreven onderdelen. Naast de GRI-richtlijnen werken wij 

voor de financiële verslaglegging volgens de International 

Financial Reporting Standards (IFRS) en J-SOX, de Japanse 

variant van de Amerikaanse Sarbanes Oxley Act. Onze QHSE-

managementsystemen en het HR-informatiesysteem leveren 

ons de niet-financiële data die wij in dit verslag hebben 

opgenomen. Bij het weergeven van ontwikkelingen in de 

afgelopen jaren hanteren wij 2005 als indexjaar.

Het verslag dat nu voor u ligt is niet extern geverifieerd. 

Dit besluit is genomen na zorgvuldige afweging van alle 

prioriteiten die wij op ons af zien komen. Door middel 

van het self assessment, de feedback van lezers en de 

Transparantiebenchmark borgen wij de kwaliteit van 

ons verslag. 

De onderwerpen

Wat mag u van dit jaarverslag verwachten? Vorig jaar 

scoorden we hoog op het gebied van sociale aspecten.  

In dit verslag is er wederom ruime aandacht voor zaken 

als integriteit en ethiek. We vertellen hoe duurzaamheid 

vertaald wordt naar onze producten en processen en hoe we 

onze rol in de keten kunnen verbeteren. In 2010 hebben we 

met veel partijen samengewerkt – van leveranciers 

tot klanten, van research instituten tot universiteiten, 

maar ook bedrijven die net als wij voorop lopen als het 

gaat om duurzaamheid. 

Ook is er aandacht voor onze QHSE-managementsystemen, 

het opleiden van medewerkers en onze lidmaatschappen – 

zaken waarvan we weten dat onze stakeholders het 

belangrijk vinden hierover geïnformeerd te worden. 

Met al deze partijen maken we een boeiende reis: we zoeken 

samen naar het belang van duurzaamheid om meer waarde 

te creëren – binnen ons bedrijf en binnen de hele keten. 

Het woord ‘samen’ loopt als een rode draad door dit verslag. 

We hebben bijvoorbeeld ook onze klanten en andere 

stakeholders gevraagd hun visie te geven over de samen-

werking met Teijin Aramid. Hun reacties leest u in dit verslag. 

Over dit verslag
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Passion, Unity, Respect en Excellence, dat zijn de kernwaarden 

van Teijin Aramid. Zij vormen het fundament voor onze 

organisatie en vertegenwoordigen wie we zijn en hoe we 

gezien willen worden. Zij zijn onze gids voor het realiseren 

van de strategie. Waar de strategische doelen bepalen wat 

we willen bereiken, geven de waarden aan hoe we dit doen. 

Elke waarde vertelt haar eigen verhaal, maar is tegelijkertijd 

onlosmakelijk met de drie andere waarden verbonden. 

Samen vormen ze wat wij klanten en andere stakeholders 

willen laten ervaren in elk contact dat wij met hen hebben. 

De vier waarden versterken onze reputatie, onderscheiden 

ons van concurrenten en verbinden ons met klanten. 

“We zullen ons zeker houden aan onze belofte om de kwaliteit van leven te blijven verbeteren.  

Dit is de reden van ons bestaan – waarmaken van het vertrouwen dat klanten en samenleving in  

ons stellen.” 

Shigeo Ohyagi,  President & CEO Teijin Ltd.

In harmonie met  
de samenleving
Wij streven ernaar om in balans 
met ontwikkelingen in de  
samenleving te groeien en ons-
zelf verder te ontwikkelen. Zo 
willen we het vertrouwen van 
onze aandeelhouders, klanten 
en het grote publiek bekrachti-
gen. Veiligheid en het behoud 
van onze natuurlijke omgeving 
staan bij ons op de eerste 
plaats. 

Kwaliteit van leven
Teijin heeft als doel de kwaliteit 
van leven te verbeteren door 
een diepgaand inzicht in de 
aard en behoeften van mensen 
en door het aanwenden van 
onze creatieve capaciteiten. 

Brand Statement

Human Chemistry, Human Solutions

Onze mensen empoweren
Wij stimuleren onze mensen 
zichzelf te ontplooien door  
hun  capaciteiten ten volle te 
ontwikkelen en te gebruiken. 
Teijin koestert haar internatio-
nale medewerkers met een 
breed scala aan vaardigheden 
en persoonlijkheden als inspi-
ratie voor creatieve innovatie.

Corporate filosofie Teijin

Respect

We benaderen iedereen op een positieve en constructieve 

manier

We communiceren duidelijk en transparant

We houden rekening met de belangen van onze klanten, 

onze medewerkers, het milieu en de samenleving

Excellence

We nemen initiatief en tonen eigenaarschap 

We leren vandaag om morgen beter te presteren

We investeren in de ontwikkeling van alle medewerkers om 

excellent te presteren 

Passion

We zijn trots op onze organisatie, ons product en ons werk 

We zetten ons met plezier en gedrevenheid in voor onze 

klant

We stellen ambitieuze doelen

Unity

We werken als team in het belang van de totale organisatie 

We delen ervaringen en helpen anderen bij het oplossen van 

problemen

We voelen ons verbonden met elkaar en met de waarden en 

strategie van de organisatie

PURE, onze kernwaarden
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Kerncijfers 2010 
 2010   2009

Profit

Netto omzet Teijin Ltd. € 7.259 mln   € 5.891 mln  

Netto omzet Synthetische vezels Teijin Ltd. € 1.841 mln   € 1.578 mln

Netto omzet Teijin Aramid (index t.o.v. 2005) 129  99

Netto omzet Teijin Aramid per medewerker (index t.o.v. 2005) 111  85

HSE investeringen (% van totale investeringen) 11%  6%

People (per 31-12-2010)

Aantal FTE 1.258  1.255

per hoofdactiviteit (FTE) Hoofdkantoor 175 Hoofdkantoor 172

 R&D 126 R&D 132

 Productie 957 Productie 951

Flexibele schil (FTE) 196  71

% ploegendienst 48,4%  47,5%

% vrouwen 11,4%  11,6%

%  vrouwen in leidinggevende functie 7,8%  8,4% 

% ziekteverzuim 5,2%  5,2%

LTI’s 2  2

LTI frequency  1,0  1,0

Total Recordable 21  23 

Planet

Energieverbruik 3.978 TJ  3.228 TJ 

Broeikasgasemissies in CO
2
 24.563  20.793 ton 

Waterverbruik 2.232 m3 (x 1.000)  1.795 m3 (x 1.000)*

Aantal milieu-incidenten 37  41  

* Correctie Delfzijl
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Nederland

Teijin Aramid wereldwijd

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Duitsland

Frankrijk

Italië

Azië
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•  We onderschrijven de strategie van Teijin Ltd. 
met focus op minder afval en minder emissies 
en het bevorderen van recycling

•  Opstelling van een gedragscode
•  Ontwikkeling van een recyclingtechniek om 

Twaron te scheiden van een eindproduct
•  Bouw van een indampinstallatie, waarmee 

zwavelzuur verder kan worden ingedampt

2003

•  Strategische doelstellingen geïntegreerd  
met CSR

•  Vaststelling middellange termijndoelen vanuit 
Teijin Ltd. op gebied van milieu en veiligheid

•  Bouw recyclingfabriek gestart
•  Invoering Total Risk Management
•  Uitbreiding Green Purchasing
•  Compensatie van CO2, uitgestoten door  

zakelijke kilometers

2006

•  Teijin Twaron wordt omgedoopt tot Teijin  
Aramid

•  Lagere resultaten door hoge energieprijzen, 
hoge grondstofprijzen en lage dollarkoers

•   Arbeidsmarktcampagne ‘Hoe ga jij met ons 
product de wereld verbeteren?’

•  Organisatiebreed programma Ethiek &  
Integriteit

•  Introductie kritische prestatie indicatoren (KPI’s) 
voor QHSE

•  Proeffabriek voor jetspinnen is opgestart
•  Eind 2007 opstart recyclingactiviteiten
•  Introductie Sulfron 3001

2007

•  Pilot eco-efficiency is afgerond met veel- 
belovende resultaten

•  Vanwege de economische crisis hebben we  
de productielocatie Delfzijl tijdelijk stil moeten 
leggen

•  Onze kernwaarden zijn geïntroduceerd in  
het leadershipteam

•  We hebben de Deshima award toegekend 
gekregen door de Dutch Japanese Trade  
Federation

•  Om onze vaste medewerkers te kunnen 
behouden, hebben we bijna al onze flexibele 
krachten moeten laten gaan

•  Behalen 25ste plaats op Transparantie- 
benchmark

2009

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

•  Toekenning European Growth Strategy  
Leadership Award 

•  Verbetering energie-efficiëntie met 6%  
t.o.v. 2005

•  R&D investeringen > €150 mln
•  Instelling van een eigen commissie ethiek
•  Afname van de emissie Freon22 met 91%  

t.o.v. 2005
•  Start met eco-efficiency analyses in de vorm  

van een pilot voor Sulfron
•  Actieve stakeholderdialoog gestart

2008

•  Installatie RvC en benoeming  
commissarissen

•  Start recyclingactiviteiten
•  We vragen leveranciers naar ISO14001
•  R&D zoekt naar tetravrij proces en  

aandacht voor uitfasering Freon 22  
en DCM

•  Ontwikkeling van innovatie-award 
voor medewerkers

2004

Ondertekening Responsible 
Care programma van VNCI

2002

Ondertekening Convenant 

Benchmarking Energie

2001

•  Verslag opgesteld volgens GRI-G3 richtlijnen
•  Onze CSR-speerpunten zijn chain management 

(doorlichten van alle schakels) en HSE accoun-
ting (concreet meetbaar maken van duurzame 
prestaties)

•  AWVN-innovatietrofee gewonnen
•  Invoering van competentiemanagement
•  Eerste samenwerking met Jet-Net

2005

Duurzaamheid door 
de jaren heen

Twaron activiteiten worden 
overgenomen door Teijin Ltd., 
het begin van succesvolle 
investeringen en uitbreidin-
gen

2000
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Duurzaamheidsprestaties en -ambities        
Wat hebben we beloofd voor 2010? Wat hebben we gerealiseerd? Wat gaan we nog meer doen?

Stakeholder engagement
Verder intensiveren van de dialoog met stakeholders  
(vooral met onze klanten).

We hebben met klanten intensief gesproken over hun wensen en 
behoeften rondom waardeproposities. Daarnaast hebben we een 
collectieve bijeenkomst georganiseerd met de omwonenden van de 
productielocatie Emmen. We zijn in gesprek  gegaan met onze 
tweede huisbankier over duurzaamheid.

We gaan het gesprek verder aan met onze klanten en de dialoog 
bovendien meer en meer ketengericht benaderen. 

Ethiek & Integriteit (E&I)
Verdere uitrol van PURE in de organisatie zal de komende jaren 
plaatsvinden. 

PURE is uitgerold op afdelingsniveau. Het is nu een vast agendapunt 
op de afdelingsvergaderingen. De leidinggevenden hebben hier ook 
over gerapporteerd.

In 2011 willen we een nieuwe gedragscode opstellen. En er komt een 
internationale klokkenluidersregeling. 

Ziekteverzuim
We werken aan verdere automatisering en robotisering op onze 
productielocaties, met name in Emmen. Verder hopen we met 
uitbreiding van onze jongere flexibele schil de belasting van onze 
mensen te verminderen.

In Emmen is de eerste stap gezet richting robotisering, waarmee 
zwaar tilwerk en een risicovolle bewerkingsstap is geautomatiseerd. 
We zijn een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
gestart, waaraan 75% van alle medewerkers heeft deelgenomen.

Het PAGO wordt afgerond. Op basis van de resultaten kunnen we 
ondersteuning bieden. In Emmen zal de robotisering verder 
uitgewerkt worden.

Energie-efficiency
De fabrieken zullen door een hoger productieniveau en efficiency-
programma’s weer op ons eerder gerealiseerde ambitieniveau 
uitkomen (2% per jaar t.o.v. 2005).

Er zijn 4 EEP (Energy Efficiency Plan) projecten opgestart. Hiermee 
willen we op het gebied van proces- en ketenefficiëntie (in de 
periode 2009-2012) 8,5% minder fossiele brandstof verbruiken (direct 
en indirect). In 2009-2010 is 2% hiervan gerealiseerd.

In 2011 stellen we de nieuwe plannen op voor de periode 2013-2016. 
Hierin zullen we de ambities opnemen die bovenop de al gestelde 
ambities komen. 

CO₂-uitstoot
Wij willen een nulmeting van onze CO₂-voetafdruk bepalen in 2010. 
Op basis hiervan willen wij een doelstelling formuleren tot aan 2020.

We realiseerden een absoluut geïndiceerde CO₂-uitstoot van 106 
t.o.v. 2005, terwijl het productievolume met 27% groeide. Daarnaast 
hebben we de nulmeting van onze CO₂-voetafdruk bepaald.

CO₂-reductie blijft een belangrijk aandachtspunt, en we gaan ons nog 
meer op onze processen richten. Per locatie gaan we concrete 
implementatieplannen formuleren. De CO₂-voetafdruk zullen we 
uitbreiden met de kantooromgeving en zakelijk afgelegde kilometers.

NOx-uitstoot
Een uitstoot van nul lijkt ons niet realistisch. Ons streven is om in 
2020 een reductie van 80% te realiseren t.o.v. 2005.

We realiseerden een absoluut geïndiceerde NOx-uitstoot van 35 
(t.o.v. 2005).

Ook de reductie van NOx- uitstoot is een belangrijk aandachtspunt. 
Per locatie gaan we concrete implementatieplannen formuleren.

Recycling
We hebben onze ambitie geherformuleerd; de ingekochte aramide 
komt deels van andere aramideproducten, waardoor het meten van 
ingekocht eigen materiaal lastig is.

We hebben twee keer zoveel gebruikte aramide uit de markt 
opgekocht dan gebudgetteerd. 50% van de grondstoffen van onze 
fabriek in Arnhem is afkomstig van gerecyclede aramide.

Onze ambitie is om in 2012 door klanten ook als aramid recycler 
gezien te worden. Het terugkopen van Twaron van eigen klanten 
doen we zonder restrictie.

Eco-efficiency analyse (EEA)
We gaan in 2010 starten met nieuwe EEA-studies. Onder meer 
voor handschoenen, recycling pulp en kunststofpijpen in de olie-
industrie.

We hebben een volledige EEA uitgevoerd voor Sulfron. Voor hand-
schoenen, thermoplastische pijpen en recycling pulp hebben we 
een EEA-quick scan uitgevoerd. Verder zijn we met 4 klanten in 
gesprek gegaan over de resultaten.

 
We zullen een EEA maken van onder meer transportbanden.  
We gaan EEA vergelijken met de Design for Environment methode, 
die in Japan wordt gebruikt.

PL/QA (Product Liability and Quality Assurance)
Nieuw duurzaamheidsonderwerp in dit overzicht. De aanpak van PL/QA is uitgewerkt en opgenomen in ons kwaliteits-

management systeem. PL/QA-analyses zijn verplicht gesteld voor 
grote projecten.

Uitvoeren van 4 tot 5 PL/QA-analyses voor grote projecten. Ook gaan 
we de aanpak organisatiebreed uitrollen. Deze aanpak moet officieel 
worden goedgekeurd door AFBG.

Corporate Governance
Nieuw duurzaamheidsonderwerp in dit overzicht. In 2010 is dit onderwerp op de management agenda gezet. 

We hebben een verbeterplan Corporate Governance opgesteld.
Per 1 januari 2011 wordt een Corporate Governance Officer 
aangesteld. Het Teijin Aramid Governance verbeterplan gaan we 
verbinden met ons kwaliteitssysteem.

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

Vóór 1 december 2010 dienen wij onze grondstoffen PPD en TDC, 
enkele bijproducten en oplosmiddelen te registreren.

PPD, TDC, OPD, zwavelzuur en zoutzuur zijn voor de deadline 
geregistreerd. Voor PPD zijn we de lead registrant binnen het 
consortium.

We gaan onze informatie naar afnemers van onze geregistreerde 
stoffen uitbreiden. Ook gaan we aanvullende ecotoxische testen 
uitvoeren voor ondermeer PPD.



CEO Merit Award
Van Teijin Ltd. kregen we voor de derde keer in vijf jaar de 

CEO Merit Award, dit keer voor het ‘wassen van garen’. Deze 

Award is een belangrijke prijs voor projecten die een grote 

bijdrage leveren aan de organisatie. Teijin Ltd. deelt deze vaak 

aan meerdere dochters uit, maar in 2010 waren wij de enige 

dochteronderneming die deze prijs in ontvangst mocht 

nemen. 

Teijin Aramid stapt in groene high performance 
vezels
Op 6 oktober 2010 werd bekend dat Teijin Aramid en een 

gespecialiseerd bedrijf een langlopend R&D partnership zijn 

aangegaan, om samen de mogelijkheden van groene high 

performance vezels te verkennen. In tests worden de 

biobased grondstoffen verwerkt in onze product-

toepassingen. Zo kunnen we groene en duurzame 

producten vervaardigen.

Twaron productie weer op volle kracht
In oktober 2010 benutte onze fabriek in Delfzijl weer de 

volledige capaciteit en waren alle spinlijnen in Emmen voor 

de productie van Twaron weer operationeel. Vanwege het 

sterke herstel van de markt en de krappe voorraad namen 

we in de zomer van 2010 de laatste stilstaande spinlijn weer 

volledig in gebruik. Deze supermoderne lijn hadden we vlak 

voor de crisis opgestart en moesten we binnen vier 

maanden – vanwege de sterk afnemende vraag – weer 

stilleggen. Deze spinlijn maakte onderdeel uit van een van 

de grote investeringen van Teijin Ltd. Het afgelopen 

decennium is er ruim € 1 miljard geïnvesteerd in de 

productielocaties Delfzijl en Emmen.

Hoe gaan wij en ons moederbedrijf om met 

duurzaamheid? En welke nominaties en prijzen 

ontvingen wij in 2010 op het gebied van duurzaamheid? 

In 2010 hebben wij de media met regelmaat 

geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen binnen 

onze onderneming. Hieronder een samenvatting van 

publicaties die naar aanleiding hiervan verschenen in 

diverse media. 

Eco-efficiency analyse vierde pijler in marketing mix
Teijin Aramid heeft in een proefproject goede ervaringen 

opgedaan met eco-efficiency analyse. EEA maakt inzichtelijk 

dat Twaron in vergelijking met andere vezels weliswaar 

betrekkelijk duur in aanschaf is, maar dat het verderop in de 

keten grote rendementen oplevert. De totale levenscyclus 

van een product wordt doorgerekend: van het winnen van 

grondstoffen en energiegebruik tijdens de productie tot 

recycling of afvalverwerking na gebruik. Dit alles om een 

product met een zo laag mogelijke milieubelasting kosten-

efficiënt te produceren. Onze marketeers zien met EEA 

kansen om Twaron sterker in de markt te positioneren. 

Wij beschouwen de analyse daarom ook als een effectieve 

nieuwe pijler in onze marketingmix.

Eervolle vermelding VNCI Responsible Care
Op 2 juni 2010 kreeg Teijin Aramid een eervolle vermelding 

tijdens de uitreiking van de Responsible Care-prijs van de 

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). 

Teijin Aramid verdiende deze vermelding voor een interne 

veiligheidscampagne die wij in 2009 organiseerden.

Teijin Aramid en Teijin Ltd. 
in de media

het mogelijk om polyester op moleculair niveau chemisch 

te ontleden en tot een nieuwe grondstof voor polyester om 

te zetten. De zuiverheid en kwaliteit van het gerecyclede 

materiaal zijn vergelijkbaar met polyester dat rechtstreeks uit 

aardolie wordt gemaakt. In vergelijking met conventionele 

processen resulteert het in oliebesparing en een forse 

reductie van het energieverbruik en CO₂-emissies.

Teijin stapt in high-performance polyethyleen-markt 
Op 10 november 2010 kondigde Teijin Ltd. aan dat het zal 

toetreden tot de high-performance polyethyleen markt 

(HP-PE). De eerste productiefaciliteit komt in Emmen. Het is 

de bedoeling dat deze start in de tweede helft van 2011. 

Het doel is een wereldwijd marktaandeel van 15 tot 20 % 

in 2015. HP-PE (meestal als vezel of tape) is snijresistent, 

heeft een voortreffelijke sterkte en is zeer goed bestand 

tegen impact, slijtage en chemische stoffen. HP-PE kent 

uiteenlopende toepassingen, waaronder versterkte kunststof, 

beschermingsmaterialen, touwen, netten en medisch 

materiaal.

Twee awards voor duurzaamheidsverslag
In maart 2010 ontving Teijin Ltd. de Sustainability Report 

Excellence Award voor haar duurzaamheidsverslag. Deze 

prijs werd uitgereikt vanwege de focus op kwantitatieve 

doelstellingen voor de reductie van CO₂, de formulering van 

de strategie om dit te realiseren en het opnemen en 

toelichten van negatieve data. Ook ontving Teijin Ltd. de 

Reliability Report Special Excellence Award van het Japanse 

Ministerie van Milieu en de stichting Global Environmental 

Forum. Bij de uitreiking van de prijs werd onze 

moederorganisatie geprezen om haar oprechtheid en 

integriteit.

ECO CIRCLE wint prijs voor milieu-innovatie
De polyesterdivisie Teijin Fibers won in oktober 2010 de 

ICIS Innovatieprijs 2010 voor haar ECO CIRCLE kringloop 

recyclingsysteem voor polyester. Dit in de categorie 

‘innovatie met de grootste milieuvoordelen’. 

De gepatenteerde technologie van Teijin Fibers maakt 

Duurzaamheidsverslag  10
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segmenten door schaalvoordelen concurrerend zijn op prijs. 

We willen ook in nieuwe markten opereren en samen met de 

klant werken aan nieuwe toepassingen. Het is onze ambitie 

om proactief duurzame producten, oplossingen en 

processen te ontwikkelen. We stimuleren onze medewerkers 

om eigen initiatieven te ontplooien en bieden hen volop 

mogelijkheiden zich verder te ontwikkelen. Het delen van 

onze kernwaarden staat centraal in al onze activiteiten en 

handelingen. 

Deze strategie is verbonden met de bedrijfsfilosofie van Teijin 

Ltd.: Enhancing the quality of life, In harmony with society en 

Empowering our people. Ofwel: een betere kwaliteit van leven, 

in balans met de omgeving, waarbij we vertrouwen op de 

mogelijkheden en verantwoordelijkheid van onze 

medewerkers. 

Onze kernwaarden
Elke medewerker heeft inmiddels kennisgemaakt met de 

kernwaarden van Teijin Aramid: Passion, Unity, Respect en 

Excellence. PURE staat voor: met aandacht en plezier je werk 

doen, samen werken aan het succes van onze onderneming 

én onze klanten, respect en waardering tonen voor je 

collega’s, voor je klanten en voor je omgeving. Maar ook: 

de dingen die je doet, zo goed mogelijk doen. 

Zo zijn we in 2010 gestart met gesprekken over PURE op alle 

locaties en afdelingen. Niet altijd even gemakkelijk, omdat 

het minder tastbaar is dan de zaken waar we het dagelijks 

met elkaar over hebben. Toch zien we dat PURE geleidelijk 

tot leven komt. Ook zijn we gestart met ‘360 graden feedback 

gesprekken’. Die zijn als eerste gevoerd bij het management 

team (MT), Research & Development en Marketing & Sales. 

Daar is in alle openheid gesproken over gedrag, houding en 

mentaliteit. PURE is niet ‘iets tijdelijks’– het zal er altijd zijn, 

altijd blijven. De kernwaarden laten immers zien wie we zijn 

en wie we willen zijn. Maar PURE is ook hoe onze klanten ons 

straks moeten ervaren, want uiteindelijk willen we mede 

door onze waarden het verschil maken. 

Onze producten
Waar sterkte, duurzaamheid, veiligheid, warmtebestendig-

heid of een laag gewicht nodig is, daar bewijzen Twaron 

en Sulfron (geproduceerd in Nederland) en Teijinconex 

en Technora (geproduceerd in Japan door Teijin Techno 

Products) hun waarde. Onze aramideproducten zijn 

wereldwijd te vinden in uiteenlopende markten. Met name 

in de sectoren ballistische bescherming, automotive, 

maritiem, civiele techniek, telecom, energie, olie & gas. 

Focus op winst én duurzaamheid
Als Teijin Aramid willen we winstgevendheid koppelen 

aan duurzaamheid van onze producten en processen. 

Ook willen we een ambitieuze groei realiseren en verder 

mondialiseren. Hiervoor focussen we ons meer dan ooit 

op de wensen van onze klanten. Samen met hen willen 

we nieuwe producten en oplossingen ontwikkelen, 

nieuwe toepassingen creëren en nieuwe markten 

aanboren. Daarom is het essentieel dat we blijven 

investeren in nieuwe ontwikkelingen binnen onze 

organisatie. 

Onze wortels
In 1972 ontwikkelde AKZO de eerste para-aramide, later 

bekend onder de naam Arenka®. Een periode van tests en 

proefproductie volgde, waarna het project werd stopgezet. 

Door de eerste oliecrisis lag het plan van commercialisatie 

jarenlang op de plank. Tot in 1982 het besluit viel om 

commercieel te produceren met financiële steun van het 

Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Drie jaar 

later werden de fabrieken in Delfzijl en Emmen afgebouwd. 

Intussen was de nieuwe vezel omgedoopt tot Twaron en 

waren de vooruitzichten van het product beter dan ooit. 

Twee jaar later startten de nieuwe fabrieken in Delfzijl en 

Emmen met de productie: in mei 1986 kwam de eerste 

spoel, gemaakt op basis van grondstoffen uit Delfzijl, van 

de spinmachine. Een jaar later kwam Twaron op de markt. 

In 1994 werd de capaciteit uitgebreid. Intussen veranderde 

de organisatie: AkzoNobel bracht in 1999 haar vezel-

activiteiten onder in een aparte juridische entiteit (Acordis), 

die in 2000 werd verkocht aan een Britse investeerder. 

In 2000 nam Teijin Ltd. de Twaron-activiteiten over. 

Dat markeerde het begin van een serie succesvolle en 

ambitieuze investeringen en uitbreidingen. In 2007 werd 

Teijin Twaron omgedoopt tot Teijin Aramid, dat wereldwijd 

vier verschillende aramidemerken vermarkt. Twaron is 

verreweg ons grootste merk.

Onze strategie 
We richten ons op het realiseren van duurzame en winst-

gevende bedrijfsactiviteiten en op ambitieuze groei en 

verdere mondialisering. Daarbij willen we optimaal voldoen 

aan de behoeften van klanten in alle marktsegmenten 

waarin we actief zijn. We bedienen de markt met producten 

en oplossingen van hoge kwaliteit, die we in nauw overleg 

met de klant ontwikkelen. Daarnaast willen we succesvol zijn 

met meer standaardtypen, die in competitieve markt-
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Twaron is een sterke, lichte para-aramidevezel (poly-

parafenyleentereftalamide), exclusief ontwikkeld en 

geproduceerd door Teijin Aramid. De vezel heeft een hoge 

modulus, is thermisch stabiel en zeer goed bestand tegen 

schokken en chemicaliën. Twaron wordt gebruikt voor een 

gevarieerd pallet aan specialistische toepassingen en 

aangepast aan de specificaties van onze klanten. Dit 

‘paradepaardje’ van Teijin Aramid wordt alom gezien als 

een kwaliteitsproduct met een groot recyclingpotentieel.

Sulfron wordt gemaakt door korte Twaron vezeltjes te 

voorzien van een speciale coating en wordt nu vooral 

ingezet in de automobielindustrie. Het zorgt ervoor dat 

autobanden minder slijten, een lagere rolweerstand hebben 

en dus langer meegaan en minder brandstof verbruiken – 

en dat alles bij gelijkblijvende prestaties.

Technora is een aramide co-polymeer. Het is zeer sterk, 

bestand tegen hitte en chemische invloeden, en bijzonder 

geschikt voor intensief gebruik en toepassingen die 

onderhevig zijn aan veel beweging. Vaak toegepast om 

rubber, cement en plastic te versterken, maar ook verwerkt 

in kabels en beschermende producten. 

Teijinconex is hittebestendig, zacht en licht. Het ontvlamt niet, 

smelt niet en plakt niet aan de huid. Een supercomfortabele 

meta-aramidevezel, die veel wordt gebruikt in hittebesten-

dige kleding en allerlei hoge temperatuur filtratietoepas-

singen.

In de grafieken staat in welke verhouding onze aramide-

producten wereldwijd worden afgezet. Het aandeel Sulfron 

is nog beperkt.

Twaron

Technora

Teijinconex

5% 2%

93%

Afzetverhouding producten

Europa

Noord-Amerika

Azië

Japan

Zuid-Amerika

Rest van de wereld

2%5%

16%

37%

31%

9%

Afzetmarkten voor Twaron

De pijp die nooit lekt

Duurzaamheid speelt een essentiële rol in de activiteiten van 

Teijin Aramid. Juist om die reden werken we samen met een 

producent van kunststof oliepijpleidingen. 

Ruwe olie en aardgas zijn zeer corrosief. Toch worden 

deze grondstoffen van oudsher getransporteerd door 

pijpleidingen van staal – een roestgevoelig materiaal. 

Ook invloeden van buitenaf, zoals zon en regen, tasten de 

pijpen aan. Voor de producent reden om een nieuw product 

te ontwikkelen: een polyethyleen thermoplastische pijp, die 

versterkt is met Twaron. Hoewel ‘roestvrij’ het uitgangspunt 

was, biedt deze pijp nog meer voordelen: het gebruik van 

deze pijpen reduceert lekkages, waardoor er minder milieu-

schade en uitvaltijd is. Bovendien zijn er geen chemische 

roestremmers nodig, die milieugevaarlijk en duur zijn.  

Nog meer voordelen: ze zijn makkelijk te installeren, licht van 

gewicht en geschikt voor hergebruik.

Om dit verhaal te onderbouwen met harde cijfers, hebben 

Teijin Aramid en de producent in 2010 besloten om samen te 

werken aan een eco-efficiency analyse. Zo wordt de impact 

van deze pijplijn op het milieu en de economie onderzocht. 

De producent: “We zetten alle plussen en minnen van de 

productie, het gebruik en het afvoeren van de betreffende 

pijpen op een rij. Zo kunnen we onze klanten alle informatie 

geven die ze nodig hebben om te bepalen wat de meest 

duurzame manier is om fossiele grondstoffen te winnen.” 
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• Chloor
• Tereftaalzuur
• Paraxyleen
• Tetra (solvent)

• Aniline
• Natriumnitriet
• Waterstof 

Ons productieproces
In Delfzijl produceren we de monomeren PPD 

(parafenyleendiamine) en TDC (tereftaloyldichloride). Dit zijn 

de bouwstenen voor ons polymeer (PPTA). In een aparte 

fabriek winnen we oplosmiddelen terug voor hergebruik.

PPTA vormt de grondstof voor de spinfabriek in Emmen. 

Hier lossen we het polymeer op in geconcentreerd 

zwavelzuur en verspinnen we het tot aramide-garen. 

Het zwavelzuur wassen we uit het garen en winnen we 

grotendeels terug. Aan dit gerecyclede zuur voegen we 

vervolgens oleum toe. Zo maken we weer geconcentreerd 

zwavelzuur. Het grootste deel van het garen verkopen we 

direct. Een deel behandelen we na tot Twaron-vezel en 

Twaron-pulp voor speciale toepassingen.

In Arnhem staat onze tweede fabriek voor het maken van 

Twaron-pulp en speciale pulptypes. Ook experimenteren we 

hier met nieuwe technologie waarmee we onze producten, 

oplossingen en productieprocessen kunnen verbeteren. 

Ook staat in Arnhem onze recyclingfabriek, waar we aramide 

terugwinnen uit gebruikte eindproducten en daar weer 

Twaron-pulp van maken.
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Organisatieontwikkelingen

Aramid Fibers Business Group

In april 2010 werd Teijin Aramid officieel onderdeel van de 

Aramid Fibers Business Group (AFBG) van Teijin Ltd. 

AFBG bestaat uit:

• Teijin Aramid (Twaron, Sulfron)

• Teijin Techno Products (Technora, Teijinconex)

• Teijin Cordley (kunstleer)

•  DTPJ/DTPA (joint venture tussen DuPont en Teijin Ltd. 

voor meta-aramide papier)

Door deze activiteiten te bundelen, worden alle aramide 

businessonderdelen als één wereldwijd opererende 

organisatie aangestuurd en wordt optimaal gebruik gemaakt 

van Teijin’s sterke posities in diverse markten. AFBG staat 

onder leiding van Eiso Alberda van Ekenstein, die hiermee 

het eerste niet-Japanse lid van de Management Board van 

Teijin Ltd. werd. Zijn veranderende rol had gevolgen voor 

de organisatie van Teijin Aramid BV. Gert Frederiks, tot dan 

toe directeur Marketing & Sales, nam zijn positie als CEO 

en President van Teijin Aramid vanaf dat moment over. 

De positie van directeur Marketing & Sales werd vanaf die 

datum ingevuld door Christoph Hahn. 

Business Incubation & Development 

In april 2010 startte binnen Teijin Aramid een nieuwe 

afdeling: Business Incubation & Development. Hiermee 

kunnen we snel en flexibel inspelen op de vraag naar 

innovatieve producten en technologie. Daarnaast richt deze 

afdeling zich op het ontwikkelen van nieuwe markten en 

toepassingen. 

Business Incubation & Development speelt een belangrijke 

rol tussen Research & Development en Marketing & Sales. 

De leidinggevende van de afdeling Business Incubation & 

Development, Peter Paping, trad in 2010 toe tot het 

management team. 

High-performance polyethyleen

Teijin Ltd. kondigde in november 2010 haar entree aan op de 

high-performance polyethyleen (HP-PE)-markt. De eerste 

productiefaciliteit komt in Emmen. Daar wordt in de tweede 

helft van 2011 gestart met de commerciële productie. 

Teijin Aramid en Teijin Techno Products – kernonderdelen 

van AFBG – hebben de HP-PE-productie processen en 

-producten in eigen huis ontwikkeld. Bij de product-

ontwikkeling van HP-PE werkte Teijin Aramid nauw samen 

met Novameer BV, een innovatieve start-up firma ontstaan 

vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Deze structurele 

samenwerking resulteerde in december 2009 in de 

overname van Novameer door Teijin Aramid.

 

Samenstelling management team

Per 1 april 2010 is het management team van Teijin Aramid als 

volgt samengesteld (met relevante nevenfuncties):

• Gert Frederiks  CEO en President Teijin Aramid 

• Christoph Hahn   Directeur Marketing & Sales

• Wessel Bruining  Directeur Manufacturing

  Onbezoldigd bestuurslid NPAL  

(Noordelijke Productiviteits Alliantie)

• Jan Föllings  CFO

• Jan Roos   Directeur Research & Technology

• Wilfried Claus  Directeur Human Resources & Organization

• Mark Claassen   Directeur Supply & Logistics 

 Onbezoldigd bestuurslid netwerk De Maatschappij

• Peter Paping   Directeur Business Incubation & Development

Organogram

Teijin Aramid

Finance & Control

Human Resources & Organization

Supply & Logistics

Delfzijl 

Emmen

Arnhem

Verkoop-

kantoren

en agenten

Research & 

Development

Marketing & 

Sales

Manufacturing Business 

Incubation & 

Development
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•   H. Furuya (1951) – in functie sinds 1 juni 2007 

Deputy Corporate Marketing Officer van Teijin Ltd.

•   F. Migchelbrink (1946) – in functie sinds 9 oktober 2003 

Tot 2007 CEO van NOM BV 

Lid van de RvC van Rabobank Noordenveld en Lab Noord

•   R.E. Scholten (1958) – in functie sinds 1 juli 2009 

President van Toho Tenax Europe GmbH

De drie leden die in dienst zijn van Teijin Ltd. zijn aan-

gewezen door Teijin Ltd. De heer Migchelbrink is conform 

het reglement benoemd op voordracht van de 

Ondernemingsraad (OR). Hij representeert de OR en 

onderhoudt de contacten met de OR-leden. 

Twee leden van de RvC vormen een audit comité. 

Deze leden zijn belast met de controle op de jaarrekening, 

toetsing van de interne controlemaatregelen en het 

waarborgen van de onafhankelijkheid van de externe 

accountant. De CFO en de externe accountant nemen deel 

aan vergaderingen van het audit comité. Op verzoek kunnen 

andere medewerkers van Teijin Aramid worden uitgenodigd 

om aan vergaderingen deel te nemen. De werkwijze van dit 

comité is bepaald in een reglement (vastgesteld in 2007).

CSR governance

De CSR/QHSE manager is verantwoordelijk voor 

risicomanagement, kwaliteit, gezondheid, veiligheid en 

milieu. Hij rapporteert vanaf 1 januari 2011 aan de directeur 

HR&O. Functioneel rapporteert hij aan de Chief Technology 

Officer in Japan, die lid is van het MT van AFBG. Daarmee is 

de functionele verbinding met de Japanse organisatie 

geborgd.

In 2010 groeide, in aansluiting op de wens van Teijin Ltd.,  

de behoefte om ons corporate governance systeem te 

verbeteren. Het gaat met name om de manier waarop wij 

beslissingen nemen, ze vastleggen en hoe we 

verantwoordelijkheden van het management beschrijven. 

Daarom hebben we per 1 januari 2011 een Corporate 

Governance Officer benoemd, die rapporteert aan de 

manager CSR/QHSE.

“In mijn nieuwe functie kan ik mijn eigen werk vormgeven 

en word ik uitgedaagd om mijn competenties verder te 

ontwikkelen. Door het onderzoeken of zaken beter kunnen, 

breng ik empowerment in de praktijk.” 

Toni Pili, corporate governance officer

Per 1 januari 2011 functioneert HP-PE als een aparte afdeling 

binnen Teijin Aramid. Daardoor kan er optimaal gebruik 

worden gemaakt van de resources en kennis in onze hele 

organisatie. Ton de Weijer, de leidinggevende van HP-PE, 

maakt nu deel uit van het management team. Het is de 

bedoeling om van HP-PE een zelfstandig onderdeel binnen 

AFBG te maken, zodra de levensvatbaarheid definitief is 

aangetoond. 

Verschuivingen binnen het management team

Binnen AFBG was er behoefte aan het verbreden van de 

business portfolio en een geïntegreerde strategische visie 

binnen AFBG. Hiervoor vervult Wilfried Claus (tot eind 2010 

directeur HR&O) per 1 januari 2011 de functie van directeur 

Strategie binnen AFBG. Hij rapporteert hierin rechtstreeks 

aan Eiso Alberda van Ekenstein en is dan ook uit het 

management team van Teijin Aramid gestapt. Jan Föllings 

nam zijn functie over. Onder zijn verantwoordelijkheid  

vallen eveneens de afdelingen CSR/QHSE en Corporate 

Communication. Jan Föllings blijft voorzitter van het bestuur 

van het pensioenfonds. Peter ter Horst maakt als CFO vanaf  

1 januari 2011 deel uit van het management team.

Corporate Governance
Het begrip corporate governance gaat over fatsoenlijk 

besturen van organisaties. Over transparantie en het 

afleggen van verantwoording. Over integer gedrag. 

Over zeggenschap en het dragen van verantwoordelijkheid. 

En over het toezicht hierop. Voor Teijin Aramid is corporate 

governance een belangrijke zaak. 

Raad van Commissarissen

Teijin Ltd. heeft bij Teijin Aramid een Raad van 

Commissarissen (RvC) in het leven geroepen voordat dit 

wettelijk verplicht was op grond van de Structuurwet (2004). 

De RvC houdt toezicht op het beleid van het management 

team (formeel de Raad van Bestuur) en op de algemene 

gang van zaken binnen de vennootschap. Drie van de vijf 

leden van de RvC zijn in dienst van Teijin Ltd. Deze Japanse 

meerderheid heeft alles te maken met het gegeven dat Teijin 

Aramid 100% dochter is van Teijin Ltd. Op 31 december 2010 

was de samenstelling van de RvC als volgt:

•    Y. Ichii (1949), voorzitter – in functie sinds 1 juni 2007 

President & CEO van Teijin Holdings Netherlands B.V.

•    J.C. Breen (1947) – in functie sinds 9 oktober 2003 

Voormalig bestuursvoorzitter van Van Leeuwen Buizen 

Groep B.V. 

Voorzitter van de RvC van Ahrend N.V. en Koninklijke 

Smilde B.V. 

Lid van de RvC Van Leeuwen Buizen Groep B.V.
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Invloed Teijin Ltd. op duurzaamheid 
Ons Japanse moederbedrijf Teijin Ltd. heeft een lange en 

rijke historie met duurzaamheid. Dit straalt niet alleen af van 

de corporate filosofie (zie binnenzijde omslag), maar blijkt 

ook uit de positie die zij heeft op de Dow Jones Sustainability 

Index. En uit de diverse prijzen op het gebied van 

duurzaamheid (zie pag. 7).

Sinds wij vanaf april 2010 deel uitmaken van AFBG, ervaren 

wij op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en 

milieu een sterkere verbinding met Teijin Ltd., die ons beleid 

hierover steeds vaker beïnvloedt. Zo besteedt Teijin Ltd. 

bijvoorbeeld veel aandacht aan productaansprakelijkheid en 

kwaliteitsborging (PL/QA: Product Liability and Quality 

Assurance). In 2010 hebben we veel tijd besteed aan het 

vertrouwd raken met het PL/QA-systeem. We hebben het zo 

omgevormd, dat we enerzijds voldoen aan de 

verwachtingen van ons moederbedrijf en anderzijds 

aansluiten op ons eigen kwaliteitssysteem. In 2011 gaan we 

beginnen met de implementatie van PL/QA. Al deze 

processen – van rapporteren tot beoordelen – vereisen ook 

borging op het gebied van corporate governance. 

Financiële verantwoording
Vanaf 2008 legt Teijin Aramid financiële verantwoording 

af volgens J-SOX. Onze ervaringen hiermee zijn positief. 

Het brengt ons meer structuur en standaardisatie in de 

beheersing van de bedrijfsprocessen. Vanaf datzelfde jaar 

rapporteren we aan onze moederorganisatie volgens IFRS, 

International Financial Reporting Standard. Deze standaard is 

op Europees niveau wettelijk voorgeschreven voor 

beursgenoteerde ondernemingen om de financiële 

rapportage – en daarmee hun beoordeling – transparant  

en vergelijkbaar te maken.

Beloningsstructuur

De beloningen van onze bestuurders bestaan uit een vast en 

variabel deel. Voor de leden van het management team 

hanteren we voor het variabele deel een gelijke verdeling 

voor respectievelijk resultaatafhankelijke en persoonlijke 

doelen. Duurzaamheidsaspecten zijn onderdeel van die 

persoonlijke doelen, zoals het aantal LTI’s (ongelukken met 

verzuim), de bijdragen aan het succesvol functioneren van 

de Commissie Ethiek en het beperken van afval. Voor het 

leadershipteam hanteren we een vergelijkbare verhouding.

Commissie Ethiek en Klachtencommissie 
Ethiek en integriteit zijn een integraal onderdeel van ons 

PURE-programma. We moedigen onze medewerkers aan om 

dilemma’s te bespreken met collega’s of leidinggevende. 

PURE is daarom ook een onderdeel van ons programma voor 

leiderschapsontwikkeling. In sollicitatiegesprekken hebben 

we integriteitsvragen opgenomen, die een rol spelen bij de 

beoordeling van kandidaten. Ook is er een Commissie Ethiek, 

die toezicht houdt op het naleven van de gedragscode. 

De leden van deze commissie hebben geheimhoudings-

plicht. Het is mogelijk deze personen anoniem te benaderen.

Teijin Aramid heeft vertrouwenspersonen en een klachten-

commissie. Elke locatie heeft een eigen vertrouwenspersoon. 

Een klacht die niet met de leidinggevende of de 

vertrouwens persoon wordt opgelost, kan worden ingediend 

bij de klachtencommissie. Denk aan ongelijke behandeling 

of conflicten op het werk – situaties die een medewerker 

belemmeren in het functioneren. Elke klacht wordt 

vertrouwelijk behandeld volgens onze klachtenprocedure. 

De klachtencommissie telt negen medewerkers vanuit de 

drie Nederlandse vestigingen. Deze mensen zijn deels door 

de werkgever, deels door de OR gevraagd in de commissie 

zitting te nemen.
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2. Duurzaamheidsstrategie
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3. People 

We gaan onze medewerkers nog bewuster maken van 

het belang van duurzaamheid. Dat moet een dagelijkse 

routine worden. Ook gaan we ons HR-beleid en onze 

HR-instrumenten toetsen op duurzaamheid en daar waar 

wenselijk verbeteringen aanbrengen. 

“Tijdens mijn afstudeerstage heb ik mogen bijdragen aan de 

ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie. Vanuit mijn 

huidige dienstverband heb ik ook de kans gekregen deze in 

praktijk uit te werken. Ik leer dagelijks bij en vind het mooi om 

te zien dat Teijin Aramid duurzaamheid ziet als een belangrijk 

unique selling point.” 

Roel Manning, junior marketing officer

Vier richtlijnen als kompas
In 2009 hebben we onze belangrijkste processen doorgelicht 

op basis van vier richtlijnen - afkomstig van The Natural Step 

- voor een duurzame toekomst (zie kader). Deze richtlijnen 

zijn gebaseerd op het inzicht dat mensen een steeds groter 

beroep doen op de schaarse natuurlijke grondstoffen 

waarover de aarde beschikt. Bovendien vragen we van de 

aarde dat zij steeds sneller de lucht en het water zuivert, 

de landbouwgronden vruchtbaar houdt en onze CO₂-

uitstoot opneemt. 

Duurzaamheid lééft
In 2003 zijn de eerste concrete stappen gezet richting 

duurzaam ondernemen. De wil is er dus al jaren. 

We hebben het als lastig ervaren om onze 

duurzaamheids ambitie bij alle medewerkers helder over 

te brengen. Toen we via eco-efficiency analyses (EEA) 

konden aantonen dat er met Twaron verderop in de 

keten besparingen gerealiseerd konden worden, ging 

duurzaamheid in onze organisatie echt leven. Ook bij 

onze klanten. In 2010 werd dat versterkt toen het 

management team de ambitie uitsprak dat Teijin Aramid 

zich wil onderscheiden als the sustainability leader in the 

high performance fibers industry. 

Duurzaamheid in DNA

Duurzaamheid wordt meer en meer geïntegreerd in onze 

business. Ons streven naar duurzaamheid bepaalt 

bijvoorbeeld steeds vaker welke investeringen we doen, 

welke nieuwe producten en oplossingen we gaan 

ontwikkelen, met welke leveranciers we in zee gaan en hoe 

we omgaan met veiligheid en gezondheid. We zijn er nog 

niet, maar er gebeurt wel veel op dit gebied. We analyseren 

bijvoorbeeld onze productieprocessen en zoeken continu 

naar mogelijkheden om energie te besparen en het milieu te 

ontzien. En we werken hard aan het verbeteren van onze 

producten, zodat die nog langer meegaan en ook kunnen 

worden hergebruikt. Over hergebruik gesproken: de 

hoeveelheid gebruikte aramide die we hebben verwerkt tot 

hoogwaardige Twaron is aanzienlijk toegenomen.

Onze duurzaamheidsstrategie
Om straks ook echt wereldwijd de duurzaamheidsleider te 

zijn, hebben we een programma gedefinieerd dat berust op 

drie pijlers:

1. Market Facing 

We gaan proactief de meest duurzame toepassingen 

ontwikkelen, samen met onze klanten en hún klanten. 

Ook gaan we ervoor zorgen dat onze productmerken 

herkend worden als de voorlopers in duurzame oplossingen.

 

2. Operational Efficiency 

We gaan de ecologische voetafdruk van onze processen en 

producten verkleinen. Het doel is de laagste voetafdruk ten 

opzichte van vergelijkbare ondernemingen. We kijken naar 

het hele proces: vanaf onze grondstoffen tot de poort van 

onze klant. Onze doelen? Bijvoorbeeld het reduceren van 

onze carbon footprint door duurzamer in te kopen en het 

verkleinen van de milieubelasting door onze productie-

processen.

Ons kompas op weg naar een duurzame wereld

Om beter richting te geven aan onze activiteiten op het 

gebied van duurzaamheid, hebben we vier wetenschappelijk 

onderbouwde richtlijnen overgenomen: 

 1. Wij gebruiken uit de aardkorst afkomstige 

materialen en grondstoffen alleen in de  

mate waarin de natuur in staat is ze voort  

te brengen.

 2.  Wij voorkomen dat de concentratie van  

niet-afbreekbare stoffen, die door de mens 

zijn geproduceerd, steeds verder toeneemt  

in de natuur.

 3.  Wij voorkomen dat de kwaliteit van natuur  

en eco-systemen achteruit gaat door 

menselijk handelen.

 4.  Wij houden rekening met de noodzaak  

dat mensen in hun basisbehoeften moeten 

kunnen voorzien. 
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Duurzame waarde
Teijin Aramid wil waarde creëren. Niet alleen voor onszelf, 

maar voor al onze stakeholders. Voor klanten, leveranciers, 

eindgebruikers én voor de samenleving als geheel. Waarde 

toevoegen zien wij breed: financieel, sociaal én ecologisch. 

Dat is onze eigen drijfveer, maar we zien ook dat de markt 

steeds meer van ons vraagt dat we op allerlei terreinen 

‘waarde toevoegen’. Zeker ook als het gaat om 

duurzaamheid. We claimen – en garanderen – dat onze 

producten en oplossingen duurzaam zijn, maar we worden 

ook terecht gevraagd om waar te maken wat we zeggen. 

We zijn ons ervan bewust dat we niet in ons eentje de 

ecologische voetafdruk kunnen verkleinen – daarvoor is 

‘keten-denken’ nodig. Daarom is de dialoog over 

duurzaamheid ook zo cruciaal. We willen met zoveel mogelijk 

mensen – medewerkers, leveranciers, klanten – werken aan 

het verduurzamen van de keten.

“Teijin Aramid heeft een ambitieus doel: het toevoegen van 

waarde voor al onze stakeholders. Dit betekent dat we ons 

niet alleen richten op het vernieuwen en verbeteren van onze 

eigen producten en processen. We zijn ook volop bezig met 

recycling en met duurzaamheid in relatie tot grondstoffen, 

transport en productgebruik bijvoorbeeld. Ook in ons 

dagelijks doen en denken heeft duurzaamheid een 

prominente plaats.“

Jan Föllings, directeur HR&O

 (per 1-1-2011)

R&D

Een van onze R&D 
programma’s richt 
zich op biobased 
grondstoffen 
(zie pag. 27) en 
één op een 
product zonder 
oplos middelen 
(zie pag. 42)

Supply & Logistics

In 2010 zijn we 
ons gaan richten 
op Lean & Green 
transporteurs (zie 
pag. 49)

Manufacturing

We hebben 4 EEP-
projecten opge-
start. Hiermee zijn 
onze energieambi-
ties aangescherpt 
en uitvoerbaar 
gemaakt 
(zie pag. 40)

Marketing & Sales

Van onze produc-
ten berekenen we 
met EEA de ecolo-
gische voetafdruk 
in de keten. De 
resultaten bespre-
ken we met klan-
ten 
(zie pag. 21)

We nemen 
ons materiaal 
meer  en meer 
terug voor 
hergebruik
(zie pag. 46)

Onze kernprocessen afgezet tegen vier basisrichtlijnen voor 

een duurzame toekomst

De analyse uit 2009 is ons vertrekpunt. Voor 2010 hebben we 

opnieuw geëvalueerd (zie matrix). De kleur oranje geeft weer 

waar we – in onze ogen – nog kunnen verbeteren, groen 

staat voor een goede performance en geel zit daar tussenin. 

In de vlakken met een kleurovergang hebben we in 2010  

voortgang geboekt. Het overzicht toont dat we vooral 

binnen de eerste richtlijn resultaat hebben geboekt ten 

opzichte van de nulmeting. In 2011 gaan we voor alle 

vlakken plannen en ambities formuleren, waarbij de 

richtlijnen als kompas blijven dienen. 
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Ketendenken voor schonere wereld

In 2010 hebben we diverse eco-efficiency analyses 

uitgevoerd. Telkens bleek dat de eco-belasting, die nu 

eenmaal gepaard gaat met het maken van ons product, 

ruimschoots wordt gecompenseerd verderop in de keten. En 

dat is ook de kracht van ons product. Een paar sprekende 

voorbeelden: dankzij Twaron worden auto’s, trucks en 

vliegtuigen lichter, waardoor ze minder brandstof gebruiken 

en minder fijnstof en CO₂ uitstoten. Twaron vervangt ook 

asbest in bijvoorbeeld remvoeringen, pakkingen en 

afdichtingen. Ook dat geeft minder milieubelasting. 

Twaron maakt banden lichter

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld om CO₂-emissie 

te minimaliseren. Autoproducenten krijgen een boete als hun 

auto’s meer dan een bepaalde hoeveelheid CO₂ per km 

uitstoten die kan oplopen tot wel duizenden euro’s per auto. 

In een autoband zit ongeveer 1 kilo staalkoord. Twaron is 

vijfmaal sterker bij gelijk gewicht. Wanneer we bij vijf banden 

(ook de reserveband) het staal vervangen door Twaron, 

bespaart dat 4 kilo, wat overeen komt met een CO₂-reductie 

van 0,4 gr/km. Dat lijkt weinig, maar het verlaagt meteen al 

de boete met zo’n € 40. 

Kortom, het gebruik van materialen die licht zijn én sterk 

(zoals Twaron) zal door wetgeving gestimuleerd worden. Het 

zijn vooral de grote bandenproducenten die deze innovatie 

als eerste hebben omarmd. Nu de ‘aramide-band’ veilig is 

gebleken, volgen ook de kleinere bandenproducenten. In 

februari 2010 hebben we onze visie ‘staalkoord vervangen 

door Twaron’ gepresenteerd op Tire Technology Expo in 

Keulen. Autoproducenten waren enthousiast. Zij erkennen 

dat lichtere banden de CO₂-boetes helpen voorkomen, maar 

ook brandstof besparen, betere remeigenschappen hebben 

en een betere afvering van de auto mogelijk maken. 

Sociale component in EEA

Eco-efficiency kan worden uitgebreid met een sociale 

component. Je kunt er dan niet alleen mee aantonen 

hoeveel impact je product heeft voor eindgebruikers, maar 

ook voor werknemers, de toekomstige generatie en de 

nationale en internationale gemeenschap. Dit alles hebben 

we nog niet meegenomen in onze analyses, al gaan we dat 

in de toekomst zeker doen. 

Eco-efficiency analyse
Met eco-efficiency analyses (EEA) kunnen we onze klanten 

laten zien hoeveel waarde onze producten en oplossingen 

toevoegen. Deze methodiek geeft inzicht in de financiële 

voordelen van onze producten en oplossingen, maar ook 

op de positieve milieu-effecten voor de hele keten. 

De milieubelasting zit met name in het traject grondstof-

inkoop-productie. De toegevoegde waarde zit vooral bij 

de toepassing van onze producten en oplossingen door 

de eindgebruiker. Onze leus is dan ook: ‘Reduce the pain, 

enlarge the gain, align the chain’. Vrij vertaald: ‘Verlaag de 

milieubelasting bij de productie en vergroot het voordeel in 

de keten, stem beiden op elkaar af in de keten.’

Dit transparant maken van ‘vervuiling’ en ‘toegevoegde 

waarde’ is een wereldwijde trend. Teijin Aramid is een van de 

partijen die hierin voorop loopt, als een logisch gevolg van 

ons duurzaamheidsbeleid.

Zó werkt eco-efficiency analyse

Met EEA kunnen we alle ecologische aspecten – van de hele 

levenscyclus van een product – uitdrukken in één getal. 

Daarvoor wordt gekeken naar de hele keten: van het winnen 

van grondstoffen tot het energiegebruik bij de productie, de 

verminderde milieubelasting bij het verbruik tot recycling 

aan toe. Een van de doelen van EEA is minimale 

milieubelasting bij een zo groot mogelijke kostenefficiency.

Onze eerste EEA had betrekking op ons product Sulfron, dat 

de warmteontwikkeling in een vrachtwagenband verlaagt. 

De analyse laat zien dat Sulfron brandstof bespaart en de 

levensduur van de band verlengt. Zo hebben we aangetoond 

dat het milieuvoordeel van Sulfron in de gebruikersfase veel 

groter is dan de milieubelasting die onlosmakelijk is 

verbonden bij de productie ervan. 

EEA doe je samen

Voordat eco-efficiency vanzelfsprekend wordt, is nog veel 

missiewerk nodig. We realiseren ons dat we de eco-footprint 

bij het maken van ons product niet in ons eentje kunnen 

verminderen. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig met 

leveranciers en afnemers – een bundeling van de krachten in 

de hele keten dus. Om zeker te zijn of alle berekeningen 

kloppen, laten we onze eco-efficiency analyses certificeren 

door een gerenommeerd instituut.
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De kracht van de zee

Elke dag stroomt er een gigantische hoeveelheid energie 

door onze oceanen. We zouden in theorie hieruit in één dag 

twee terawatt energie kunnen winnen. Dit verklaart waarom 

de interesse in golfenergie de afgelopen jaren zo is 

toegenomen. De uitdaging van energieproducenten is om 

een superefficiënte omvormer voor golfenergie te bouwen. 

Een station dat lange periodes op zee kan blijven – zonder 

onderhoud. 

Diverse modellen zijn al gebouwd. Totaal verschillend qua 

uiterlijk en werking, maar met één overeenkomst: ze moeten 

allemaal technisch verbeterd worden om succesvol te kunnen 

zijn. Een gespecialiseerd bedrijf uit Engeland heeft hiermee 

in 2010 een belangrijke stap gezet. Zij hebben samen met 

Teijin Aramid onderzocht of hun model versterkt kan worden 

met Twaron. En wel zo dat dit station bestand is tegen de 

kracht van pakweg 15 miljoen golven in een tijdspanne van 

vijf jaar.

Het model bestaat uit een ring van flexibele diafragma’s, die 

worden aangedreven door de golven en vervolgens lucht 

persen door mechanische turbines. Gewoon rubber overleeft 

die constante golfbeweging op geen enkele manier. Het moet 

versterkt worden, maar wel zo dun en flexibel mogelijk 

blijven, om de golfenergie efficiënt naar de turbines over te 

brengen. Teijin Aramid onderwierp het materiaal aan 

uitvoerige testen. De conclusie: de met Twaron versterkte 

diafragma’s overleven de kracht van ruim 15 miljoen golven. 

Weer een stap dichter bij groene energie.

Dialoog met stakeholders
Verbinding zoeken

We communiceren op verschillende manieren met onze 

stakeholders. Naast bijvoorbeeld een (tweetalig) intranet en 

een personeelsblad voor onze medewerkers, maken we 

publicaties voor externe doelgroepen. Voor onze klanten 

hebben we AramidVision, een magazine waarin we schrijven 

over specifieke aspecten van onze business. Maar ook over 

de manier waarop onze producten en oplossingen – veelal in 

nauwe samenwerking met klanten – kunnen bijdragen aan 

een duurzame maatschappij. We organiseren op onze 

locaties Open Dagen voor omwonenden, maar ook 

workshops, gastlezingen en excursies voor scholen en 

universiteiten. Iedereen is welkom om met eigen ogen te 

zien wat we doen en maken. Daarnaast worden onze 

fabrieken regelmatig onderworpen aan externe onderzoe-

ken: audits van bevoegd gezag en inspecties van klanten.

EEA + DfE

Onze moedermaatschappij Teijin Ltd. gebruikt Design for 

Environment (DfE) om de waarde van producten te bepalen. 

Deze methode kent een veel grotere waarde toe aan de 

invloed op biodiversiteit. Inmiddels hebben we ontdekt dat 

deze methodieken elkaar mooi aanvullen. We gaan dan ook 

met beide aan de slag. Zo blijven wij aangesloten bij ons 

moederbedrijf en kunnen we toch voortgaan op de weg die 

in onze ogen de meeste garantie biedt op succes in onze 

eigen markt.

De vertaling naar de markt
Wat moet er gebeuren om uiteindelijk onze duurzaam-

heidsambitie te vertalen naar duurzame waardeproposities? 

We willen eerst goed in kaart brengen hoe onze markten het 

begrip duurzaamheid beleven. Daarvoor zijn we – samen 

met onze verkoopafdelingen – op zoek gegaan naar 

aanknopingspunten bij onze klanten. Uit deze gesprekken 

zal blijken of er raakvlakken zijn met onze visie. We willen 

graag horen welke activiteiten onze klanten op dit gebied 

ondernemen. En we willen scherp krijgen hoe wij kunnen 

bijdragen aan hun succes. Als dat op grote schaal lukt, is 

duurzaamheid definitief een integraal onderdeel van onze 

marktbenadering. We zijn al concreet met een aantal klanten 

in gesprek gegaan over duurzaamheid. Die gesprekken 

hebben weer tot nieuwe inzichten en vraagstukken geleid 

waar we mee aan de slag gaan.
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Verbinding met onze stakeholders

Als internationaal opererende organisatie raken wij het leven 

van een brede en gevarieerde groep mensen. Dat maakt het 

des te belangrijker dat wij aanspreekbaar zijn en luisteren 

naar groepen die onze bedrijfsactiviteiten beïnvloeden of 

erdoor worden beïnvloed. Hun inzicht helpt ons bij het 

stellen van prioriteiten. Deze dialoog is nog pril. 

MEDEWERKERS 

Zij zijn medebepalend voor het succes van 

onze organisatie. Door hun productiviteit, 
creativiteit, kwaliteit en leiderschap. 

Wij bieden een werkomgeving waar 

mensen volop de kans krijgen zich 

te ontwikkelen.

• veiligheid

• honorering en beloning

• arbeidsomstandigheden

• baanzekerheid

• pensioen

• werven nieuw personeel
• talentontwikkeling

• intranet

• f lms 

• roadshows

• personeelsblad
•  opleiding en 

ontwikkeling
•  vakbond-

relaties
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NGO’S Zij bieden ons inzicht in
 de asp

ecte
n  m

ilie
u en

 

samenleving en fungeren als k
lankbord

. 

Wij bewaken onze presta
tie

s, i
n te

rm
en 

van impact op milie
u en sa

menlevin
g.

•  bescherming van het m
ilie

u

•  sociale en economisc
he 

 ontwikkeling
•  werkomstandigheden

•  gezondheid van m
ede-

werkers en omwonenden

•  formele overle
ggen

•  ontmoetin
g in

 de 

fabrieken
•  persoonlijk

e 

gesprekken
•  correspondentie

 

door o
f  c

iële 

rapporta
ges

•  incident-
meldingen

KENNISINSTITUTEN 

Zij versterken ons wetenschappelijk onder-
zoek en brengen nieuwe kennis in. 

Wij brengen onze expertise in bij 

 wetenschappelijk onderzoek en 

 testen nieuwe technologie.

•  nieuwe technologische 

 ontwikkeling

•  toepassen van weten-

schappelijk onderzoek

•  innovatie

•  inzet van onze 
 mensen in onder-
zoeksprojecten
•  lidmaatschappen 

(zoals DPI)
•  studenten-

workshops
•  universi-

teitsdagen
•  stagiairs

BANKEN / INVESTEERDERS 

Zij versterken ons kapitaal en vergroten onze 

f nanciële performance. 

W
ij genereren duurzame groei, 

 kapitaalvergoeding en aandeel-

houderswaarde (via Teijin Ltd.).

• corporate governance

•  veiligheid van onze mede-

werkers

•  m
aatschappelijk verant-

woorde leningen en 

investeringen

•  persoonlijke gesprek-

ken met banken

•  bezoeken op loca-

tie (bij de banken 

en bij ons)

•  bijeenkom-

sten met 

investeer-

ders

O
V

ERH
EID

 / BEV
O

EG
D

 G
EZAG

 

Zij dragen bij aan een eerlijke concurrentie-

p
ositie en een veilige w

erkom
geving. 

W
ij leveren econom

ische ontw
ikkeling 

door w
erkgelegenheid en product-

innovatie.

• m
ilieuprestaties

• veiligheid
•  sociale en econom

ische 

ontw
ikkeling

• lokale w
erkgelegenheid

• (lokale) investeringen
• form

ele overleggen
• audits
• rapportages
•  fabriekspecif eke 

w
erkgroepen

LEVERAN
CIERS 

Zij leveren ons kw
aliteitsproducten en 

diensten. 

W
ij bieden m

ogelijkheden om
 zaken 

te doen, tegen een eerlijke, passende 

vergoeding.

• handelen volgens gedragscode

•  kw
aliteit en beschikbaarheid 

van producten

• verduurzam
en van de keten

• carbon footprint

•  gesprekken m
et leve-

ranciers in het kader 

van relatiebeheer

•  betrokkenheid 

bij ons lokale 

m
anagem

ent 

op de fabrie-

ken

KLANTEN Zij bieden innovatieve samenwerkings-

verbanden. Zo kunnen wij duurzam

e 

 producten ontwikkelen. 

Wij leveren  producten met een goede 
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Dialoog met onze huisbankiers

In 2009 spraken we voor het eerst met onze huisbankier 

Royal Bank of Scotland over hun duurzaamheids agenda. Ook 

doen we zaken met de Bank of Tokyo Mitsubishi en de 

Mizuho Bank. Ze behoren alledrie tot de top 10 als het gaat 

om balansgrootte. Ook van deze Japanse banken willen we 

graag weten hoe zij omgaan met onderwerpen als 

mensenrechten en investeringen in groene energie. 

In 2010 heeft onze CFO een bezoek gebracht aan de Bank of 

Tokyo Mitsubishi. Hij sprak er onder meer over de historische 

ontwikkeling van duurzaamheid binnen de bank. Ondanks 

duidelijke cultuurverschillen komt de open discussie over 

duurzaamheid langzaam maar zeker op gang. Er ontstaat 

steeds meer ruimte om het thema duurzaamheid op de 

agenda te zetten. De bank staat ook open voor meningen 

van politieke en sociale groeperingen. In 2011 willen we met 

de Mizuho Bank in gesprek over duurzaamheid.

Emmen praat met omwonenden

De Open Dagen in Emmen worden gewaardeerd. Onze 

fabriek ligt daar op een bedrijventerrein, omringd door 

woningen en winkels. We voelen ons sterk verantwoordelijk 

voor de veiligheid en gezondheid van de omwonenden – 

we willen ‘een goede buur’ zijn. Daarom communiceren we 

open over alles wat er speelt bij Teijin Aramid. 

Op de Open Dag in 2010 wilden belangstellenden vooral 

weten wat ze moeten doen bij calamiteiten op het 

bedrijventerrein. En ze wilden weten hoe ze daarover worden 

geïnformeerd. Samen met de gemeente Emmen – die ook 

betrokken was bij de organisatie – hebben we besloten een 

‘buren klankbordgroep’ op te richten. Zo krijgen we de 

informatiebehoefte van de omwonenden beter in beeld. De 

volgende stap is het maken van een communicatie plan. Een 

van de initiatieven is het uitgeven van een krant, die een keer 

per jaar gaat verschijnen namens het hele bedrijventerrein.
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3. Partners in de keten
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Toegevoegde waarde in de keten

De ontwikkeling van een nieuw product of toepassing  

begint vaak met een concrete vraag vanuit de markt.  

Met die vraag in de hand, zoeken we aansluiting bij onze 

klant. Hoe kunnen wij hem helpen succesvol te zijn? 

Welke technische eisen worden er gesteld? En welke voor-

delen biedt de toepassing voor de klant van onze klant? 

De ontwikkeling van Twaron Tape is een goed voorbeeld  

van zo’n nauwe samenwerking. Al in een vroeg stadium zijn 

we met onze klant om tafel gegaan. Na het in kaart brengen 

van de specificaties, maakten we de eerste monsters die de 

klant heeft getest. Zijn opmerkingen en suggesties vormden 

de basis voor de verdere ontwikkeling.

Twaron Tape stelt onze klant in staat om zeer dunne glas-

vezelkabels te produceren, bij hogere productiesnelheden. 

Maar ook verderop in de keten leveren de dunnere kabels 

voordeel op. Datarooms kunnen compacter worden 

uitgevoerd, zodat minder koeling nodig is. Zo bespaart de 

eindgebruiker op energie. Twaron Tape voegt dus waarde  

toe voor meerdere partijen in de keten.

“Twaron Tape is het ultieme voorbeeld van een product-

ontwikkeling die is geïnitieerd door een vraag uit de markt 

en waarbij we interdisciplinair en projectmatig hebben 

samengewerkt.” 

Sjaak Bensink, Business Manager Optical Fiber Composites

De kracht van samenwerking
Zolang we Twaron maken, innoveren we. Dat doen we  

door intensief samen te werken met kennisinstituten, 

universiteiten, contractlaboratoria, gespecialiseerde bedrijven 

en natuurlijk onze klanten. Deze ‘open innovatie’ biedt  

snel resultaat, vaak tegen lagere kosten. Bovendien is het 

leerzaam en inspirerend om samen te werken met gedreven, 

creatieve professionals. We kennen natuurlijk al jaren de 

kracht van open innovatie, maar in 2010 hebben we besloten 

om daar extra accent op te leggen. 

Samen met onze partners
Teijin Aramid wil méér zijn dan alleen een leverancier 

van sterke garens: we hebben vooral ook oog voor de 

klant en zijn business. We werken daarom steeds nauwer 

samen met onze partners – en dat doen we in de hele 

keten. Met eco-efficiency analyses bijvoorbeeld maken 

we de toegevoegde waarde van onze producten en 

oplossingen inzichtelijk. Dankzij co-development zijn 

we in staat om in een steeds hoger tempo nieuwe 

technologie en toepassingen te ontwikkelen. 

Kansen voor Twaron
Blikken we vooruit, dan zien we kansen. De wereld blijft 

vragen naar motoren die zuinig én krachtig zijn. Er blijft 

behoefte aan comfortabele wasbare handschoenen die 

optimale bescherming bieden. Aan brandwerende 

uniformen met een optimaal draagcomfort en aan lichte, 

draagbare kogelvrije vesten. En omdat steeds meer mensen 

‘mobiel werken’ zal de vraag naar optische kabels toenemen. 

In al deze producten kunnen wij een rol vervullen. 
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Partnership met patenthouder

Een voorbeeld van een dergelijke intensieve samenwerking, 

is ons onderzoek naar biobased raw materials, we zijn hiervoor 

een partnership aangegaan met een gespecia-liseerd bedrijf, 

dat een gepatenteerd proces heeft voor het maken van een 

natuurlijke grondstof voor nieuwe biobased polymeren. Voor 

Teijin Aramid is professor Rastogi – hij werkt ook op 

Loughborough University in Leicestershire en de Technische 

Universiteit Eindhoven – nauw betrokken bij dit project.

We hebben het plan om voor belangrijke polymeren de 

grondstoffen – die nu nog op aardolie zijn gebaseerd – 

te vervangen door een natuurlijk materiaal, bijvoorbeeld uit 

het afval van de suikerrietproductie. Het streven is om 

concurrentie met de voedselketen te vermijden. In juni 2010 

is gestart met dit onderzoek. 

“De eerste resultaten van het project biobased raw materials 

zijn hoopgevend. Het werkt in het laboratorium. We hopen 

dat de eerste producten en oplossingen binnen enkele jaren 

op de markt komen, met als belangrijke verkoopargumenten 

de kleine eco- footprint en een hoog smeltpunt.” 

Professor Sanjay Rastogi, Principal Scientist

Intellectueel eigendom

Onze bereidheid om samen te werken verhoudt zich soms 

lastig tot de noodzaak om onze intellectuele eigendommen 

te beschermen. Nu we steeds meer (open) innovaties 

lanceren, wordt het beschermen van onze kennis nog 

belangrijker. Het omgaan met dit spanningsveld is een 

leerproces. Wij geloven dat een succesvolle samenwerking 

staat of valt met duidelijke afspraken over het verdelen van 

de ‘toekomstige waarde’. En met de wil om elkaar het een en 

ander te gunnen. In de periode 2008-2010 hebben we zelf 

40 patenten wereldwijd gedeponeerd: voor Twaron en voor 

onze nieuwe high performance PE-vezel, die we in de 

tweede helft van 2011 introduceren. 

“Dankzij het partnership met Teijin Aramid kunnen we nieuwe 

en spannende toepassingen ontwikkelen. Samen werken we 

aan unieke eigenschappen voor polymeerproducten, waarin 

we biobased grondstoffen inzetten. We kunnen zo de 

ontwikkeling en toepassing van biobased materialen 

versnellen.” 

Tom van Aken, CEO Avantium

Werken aan ‘unity’

Hoe zit het met het delen van kennis in onze eigen 

organisatie? We raken dan het begrip ‘unity’, een van onze 

kernwaarden. De wil om het organisatiebelang centraal te 

stellen, is er zeker. Maar het is nog geen vanzelfsprekendheid. 

In 2010 hebben we een medewerkersonderzoek laten 

uitvoeren en daaruit blijkt dat ‘interdisciplinaire 

samenwerking’ laag scoort. Wij denken dat de geografische 

versnippering van ons hoofdkantoor, research en fabrieken, 

hiervoor een belangrijke reden is. We gaan in de komende 

jaren meer aandacht besteden aan dit onderwerp. We willen 

onze mensen ’dichter bij elkaar’ brengen en een impuls 

geven aan samenwerking en kennisuitwisseling.

Twaron Prison Proof

Gevangenissen zijn een wereld op zich. Hier gelden andere 

regels dan ‘buiten’. Ook de gevaren zijn anders. Zeker als 

het gaat om een zogenoemde SuperMax Prison, zoals de 

Northern in Connecticut. Hier zitten de zwaarste criminelen 

hun tijd uit. Bewakers zijn constant op hun hoede. 

Lichamelijk geweld – van gevangenen onderling of tegen 

de bewakers – is eerder regel dan uitzondering. En een 

verwonding, hoe klein ook, brengt een ander gevaar met  

zich mee: een infectie met HIV, Hepatitis of een andere 

levensbedreigende ziekte. Daarom dragen de bewakers 

beschermende handschoenen. 

Tot voor twee jaar terug waren deze gemaakt van latex, een 

materiaal dat wel besmet bloed of speeksel tegenhoudt, 

maar niet bestand is tegen messteken of naaldenprikken.  

“We wilden handschoenen hebben die sterk maar ook soepel 

zijn”, zegt één van de bewakers. “Na veel testen hebben we 

een handschoen gevonden, die hieraan voldoet: de Turtle 

Skin Duty Glove®. Deze is versterkt met Twaron. Hiermee 

kunnen we een cel doorzoeken of ingrijpen bij opstootjes, 

zonder onze handen te verwonden.”
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verlangd dat hij zich hiernaar gedraagt. Een strikte naleving 

van onze gedragscode of het melden van situaties die 

hiermee op gespannen voet (lijken te) staan, mag nooit tot 

nadeel leiden voor een medewerker. Dit zijn de punten uit 

onze gedragscode:

1. Draag zorg voor veiligheid, gezondheid en het milieu

2. Neem wetten en overheidsregels in acht

3. Doe op een eerlijke en verantwoorde manier zaken

4. Respecteer onze medewerkers en hun individualiteit

5. Ga zorgvuldig om met de middelen van de onderneming 

6. Sta als bedrijf op een positieve manier in de samenleving

De praktijk is niet altijd zo concreet. Van medewerkers 

verlangen we dan dat ze handelen in de geest van de 

gedragscode en het belang van Teijin Aramid voor ogen 

houden. Als een medewerker er zelf niet helemaal uitkomt, 

kan hij terecht bij zijn leidinggevende of – wanneer er twijfels 

blijven bestaan – bij de directeur Marketing & Sales. 

Nog steeds geen consensus? Dan wordt de casus 

voorgelegd aan onze eigen Commissie Ethiek, die het 

management team adviseert. Uiteindelijk beslist de CEO.

Toezicht niet altijd eenvoudig

Wij leveren niet aan klanten van wie wij weten dat zij onze 

ethische normen schenden. In landen waar ons afzetvolume 

te klein is om een eigen kantoor te hebben, leveren we via 

converters en agenten. Hierbij stellen we de eis dat zij onze 

producten niet doorverkopen aan voor ons onbekende 

partijen. In de meeste gevallen weten we precies waar onze 

producten naar toe gaan, maar waterdicht toezicht hierop is 

niet eenvoudig.

Wanneer doen we géén zaken?

Om onze medewerkers te ondersteunen in hun werk en 

beslissingen, hebben we een aanvulling op onze 

gedragscode opgesteld. Dit betreft uitsluitcriteria die zowel 

van toepassing zijn op de eindproducten waarin onze garens 

en vezels worden verwerkt, als op onze commerciële 

handelspartners:

•  De ontwikkeling, productie en distributie van wapens, die 

specifiek bedoeld zijn om levens, bezittingen en natuur te 

vernietigen. Dit uitsluitcriterium is niet van toepassing op 

landen die lid zijn van de NAVO of hun bondgenoten.

•  Organisaties die aantoonbaar of systematisch de wet, 

conventies of gedragscodes hebben geschonden, of die 

betrokken zijn bij financiële, milieu en/of sociale 

schandalen.

Ethisch zaken doen
Wij willen commercieel succesvol zijn, maar niet tegen elke 

prijs. Ons aramide kan de eigenschappen van veel andere 

producten verbeteren, waaronder producten die in de 

ballistische industrie worden gebruikt. Onze moeder-

organisatie heeft de UN Global Compact richtlijnen voor 

duurzaam ondernemen ondertekend. Ethisch handelen is er 

één van, naast het afwijzen van kinderarbeid en corruptie, 

het respecteren van mensenrechten, het bieden van goede 

werkomstandigheden, een eerlijke beloning en het ontzien 

van het milieu. Wij verlangen dit ook van leveranciers.

Onze gedragscode

De UN Global Compact is een uitgangspunt voor onze eigen 

gedragscode. Die helpt ons om te bepalen of we onze 

producten willen leveren en of we zaken willen doen met 

klanten in bepaalde landen. In die gedragscode liggen onze 

ethische uitgangspunten en gedragsregels vast, die zijn 

afgeleid van onze kernwaarden. Van elke medewerker wordt 



Duurzaamheidsverslag  29

Balans tussen beveiliging en ethiek

Wat te doen als we onze innovatieve slagkracht willen 

vergroten en een aanbod krijgen van een jonge chemicus uit 

een land met veel opkomende concurrentie? Hij wil graag 

een paar jaar komen werken op ons hoofdkantoor in Arnhem. 

Maar we worden gewaarschuwd voor het risico dat ons 

intellectueel eigendom niet wordt gerespecteerd. Aan de 

andere kant willen we niet bij voorbaat een wetenschapper 

met een onberispelijke reputatie een tijdelijke positie op  

ons hoofdkantoor onthouden, omdat hij uit een verdacht 

land komt. 

Met dit dilemma werden wij in 2010 geconfronteerd. Het 

vroeg om een zorgvuldige afweging van ethische principes 

en het veiligstellen van onze kostbare kennis. Wij hebben 

overlegd met diverse stakeholders en serieus geluisterd  

naar hun adviezen. Ook van de AIVD (Algemene Inlichtingen- 

en Veiligheidsdienst). Die heeft data verzameld over expats 

die door diplomaten uit hun eigen land, in Nederland onder 

druk worden gezet. De AIVD concludeert dat bedrijfs-

spionage uit opkomende landen weer op het niveau is als 

tijdens de Koude Oorlog. Na rijp beraad hebben we besloten 

de benoeming niet door te zetten.

Dilemma in ballistiek

Wapens worden gebruikt door zowel vredesmachten als 

verwerpelijke regimes. Als de Nederlandse regering besluit 

dat ‘onze’ militairen een bijdrage leveren aan een 

vredesmissie, dan kunnen wij hen de best mogelijke 

bescherming bieden. We leveren Twaron voor kogelwerende 

vesten en bepantseringsplaten voor helikopters. En ook 

Sulfron, voor de rubberen rupsbanden van tanks.

In de ballistiek hebben we een duidelijke US Footprint, daar 

vindt ruim de helft van onze afzet plaats. Onze medewerkers 

in de Verenigde Staten zijn getraind in de Foreign Corrupt 

Practices Act. Van de verkoop loopt 95% via tenders, waarbij 

we precies weten om welke toepassingen en klanten het 

gaat. Het intern bespreken van dilemma’s rondom het 

leveren van ballistische toepassingen, heeft in 2007/2008 

geleid tot het aanscherpen van onze richtlijnen. 

Ons leitmotiv: ‘We contribute to defense, not to weapons’.

“Er zijn duidelijke kaders waarbinnen ik kan opereren. 

Daarbinnen heb ik een zekere vrijheid. Daardoor komt het 

ook aan op mijn eigen vaardigheden om te bepalen welke 

paden ik wel of niet bewandel.” 

Frans van Huizen, Sales & Marketing Manager Ballistiek Azië/

Pacific, Teijin Aramid Asia Co. Ltd.

•  Organisaties die schuldig zijn bevonden aan de inzet van 

gedwongen arbeid, kinderarbeid of andere schendingen 

van mensenrechten. En organisaties die aantoonbaar 

systematisch discrimineren op basis van ras, geslacht of 

godsdienst, die systematisch vakbondsactiviteiten 

verhinderen, die hun personeel in slechte of ongezonde 

arbeidsomstandigheden laten werken of die hun personeel 

onderbetalen.

•  Organisaties die gebruik maken van dierentesten voor de 

ontwikkeling van niet-medische producten, terwijl er 

alternatieven zijn.

•  Dictatoriale en onderdrukkende regimes. Teijin Aramid 

onderschrijft de richtlijnen zoals beschreven in ‘Norms on 

the responsibility of transnational corporations and other 

business enterprises with regard to human rights’ 

(Verenigde Naties, 2003).

Corruption Perception Index

In het verleden hebben wij direct of indirect vergoedingen 

betaald, waarvan niet is uit te sluiten dat die (geheel of 

gedeeltelijk) als smeergeld zijn aangewend. In gevallen 

waarin dit is komen vast te staan, hebben we de klantrelatie 

verbroken en ons zelfs teruggetrokken uit enkele landen. 

We onderzoeken nu of we in enkele landen eigen kantoren 

kunnen openen, waar we met eigen mensen werken. We 

hebben dan veel beter in de hand met wie we zaken doen.

In 1995 werd de Corruption Perception Index (CPI) 

gepubliceerd door Transparency International. In dit 

onderzoek worden landen gerangschikt op basis van de 

mate waarin mensen en organisaties corruptie ervaren onder 

politici en in publieke functies. De CPI werkt met een 

tienpuntsschaal, waarbij de 1 staat voor een lage score. 

De CPI onder de loep

Twaron vertegenwoordigt ruim 90% van onze afzet. Hiervan 

werd in het verslagjaar 28% afgezet in landen met een CPI-

score onder de 5. Als we ons zouden laten leiden door de 

CPI-index, dan zouden we geen zaken meer moeten doen 

met bijvoorbeeld China en India. Vanuit commercieel 

oogpunt is dat ongewenst. Verreweg de meeste van onze 

klanten in deze landen zijn onderdeel van een multinational, 

met het hoofdkantoor in een land dat wel goed scoort op de 

CPI-index. Dat geldt bijvoorbeeld voor Thailand, China, 

Vietnam, Maleisië en Zuid-Afrika. Het blijft echter zaak alert te 

blijven op onze afnemers in landen die laag scoren op de 

CPI-index.
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Hoe tevreden zijn onze klanten?
Elke twee jaar houden we een klanttevredenheidsonderzoek. 

Het laatste onderzoek gaf ons veel waardevolle informatie, 

waarmee we in 2010 aan de slag zijn gegaan. Vooraf hebben 

we een flink aantal klanten gevraagd welke zaken zij 

belangrijk vinden in het contact met Teijin Aramid en op 

basis daarvan hebben we het onderzoek opgezet. 

De resultaten waren lovend. Voor de kwaliteit van onze 

producten en oplossingen kregen we een 8,6 en voor het 

directe contact een 8,5.

Michelin met Twaron: sneller, veiliger, duurzamer

TÜV heeft de Pilot Super Sport van Michelin getest als 

‘de snelste band op de markt’. De combinatie van ruim 

honderd jaar ervaring van Michelin en het sterke Twaron 

resulteert in maximale veiligheid, snelheid en grip. Bovendien 

kan de lichtere en sterkere Pilot Super Sport relatief veel 

brandstof besparen. De langere levensduur geeft uiteindelijk 

ook minder afval.

Jean-Francois Beaupère, Product Category Manager Michelin, 

geeft aan dat bij het opzetten van de specificaties voor de 

Pilot Super Sport meteen bleek dat versterking met Twaron 

noodzakelijk was: “Met Twaron kunnen we de effecten van de 

hoge krachten beperken, waardoor we grip op de weg 

behouden. Samen met Teijin Aramid kunnen wij inspelen op 

de markttrends die bewegen naar lichter, betere grip, 

snelheid en prestatie.”

 “Twaron heeft een aantal eigenschappen die essentieel zijn 

voor de toepassing in gespecialiseerde hijskabels. Het heeft 

een uitstekende sterkte/gewicht-verhouding en is zeer goed 

bestand tegen corrosie. Het is een stabiele en sterke vezel. 

Daarnaast is de support van Teijin Aramid erg goed. Als je 

werkt aan een unieke applicatie zoals deze, is het belangrijk 

dat ze meedenken en altijd klaar staan om te helpen.” 

Wilco van Zonneveld, Sales Engineer,  

kabelproducent FibreMax

Concrete verbeteringen

Natuurlijk deden onze klanten ook suggesties voor 

verbeteringen. Zo willen zij meer informatie over nieuwe 

productontwikkelingen en -oplossingen. Ze verwachten 

sneller een reactie op vragen of klachten. En ze willen beter 

en vaker op de hoogte gehouden worden over de voortgang 

van een gezamenlijke ontwikkeling. In feite gaat het hier dus 

om verbetering van de communicatie. Met elke klant die niet 

anoniem heeft gereageerd, zijn we in gesprek gegaan. En 

elke verkoopafdeling heeft – op basis van de voor hen 

relevante uitslagen – verbetertrajecten opgezet. 

Zo hebben we klachten over onze vervoersdocumenten, 

facturen en afhandeling ervan aangepakt. Voortaan 

factureren we elektronisch en versturen we extra order-

bevestigingen per mail. Klachten worden nu sneller 

afgehandeld en staan standaard op de agenda bij interne 

kwaliteitsbesprekingen. En bij een aantal klanten bieden  

we nu ook meer technische ondersteuning.

Voorheen werd elke klacht afzonderlijk behandeld, al dan 

niet gevolgd door een correctieve actie. Wel efficiënt, maar 

reactief. De focus lag op het samen met de klant snel 

afhandelen van de klacht. Klachten beschouwen wij als 

waardevolle feedback van klanten. In 2010 zijn we gaan 

kijken naar patronen en trends in klachten. Meten is weten, 

daarom brengen we nu allerlei zaken in kaart (zoals ernst, 

herhaling, doorlooptijd en effectiviteit van onze maat-

regelen). Deze analyse van klantgegevens gebruiken we   

om proactief onze producten en processen te verbeteren. 

Nauw samenwerken met converters
Om onze producten en oplossingen optimaal te laten 

aansluiten op de behoeften van onze klanten, werken we 

veel samen met converters. Dat zijn bedrijven die onze 

producten nabehandelen, zoals overspoelen, twijnen en 

weven. Vaak doen zij dat in opdracht van Teijin Aramid. In dat 

geval dragen wij hiervoor de verantwoordelijkheid en blijven 

de producten ons eigendom. In 2010 hebben we een begin 

gemaakt met het herzien van de contracten met onze 

converters aan de hand van zaken als kwaliteit, veiligheid en 

milieu. We werken nu vanuit een basiscontract, aangevuld 

met specifieke aspecten per converter.

Aan het eind van elk kalenderjaar maken we massabalansen. 

Die laten zien hoeveel materiaal elke converter heeft 

verwerkt tot eindproduct en hoeveel afval er overbleef. 

Indien nodig overleggen we met de betreffende converter 

over afvalvermindering. Twaron restproducten nemen we 

altijd terug voor recycling. Door die inname slim te 

plannen, laten we onze vrachtwagens zo min mogelijk 

kilometers rijden. 
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Periodiek doen we audits bij onze belangrijkste converters. 

Als we onregelmatigheden constateren, stellen we 

verbetervoorstellen op en vragen we converters een 

actieplan te overleggen. Over de uitvoering daarvan, houden 

we de vinger aan de pols. In 2010 hebben we bij acht 

converters gekeken naar hun productieproces en de 

productkwaliteit. En naar de aspecten veiligheid en milieu. 

De rode draad? Converters houden zij zich keurig aan de 

afspraken die we met hen maakten. In 2011 staan weer 

audits op de agenda, elf in totaal.

Hoe duurzaam is inkoop?
Een intern onderzoek is de reden dat duurzaamheid in 2011 

scherper op het netvlies van onze inkopers staat. Een aantal 

jonge talenten binnen Teijin Aramid heeft een advies 

uitgebracht over het professionaliseren van inkoop. Hun 

inzichten zijn vertaald in een verandertraject, dat begin 2011 

is gestart en drie jaar gaat duren. Het vroegtijdig betrekken 

van inkopers en leveranciers bij het inkoopproces én het 

multidisciplinair zoeken naar de beste oplossingen, is een 

cruciale verandering waarmee inkoop direct kan bijdragen 

aan een duurzamer Teijin Aramid.

Leveranciers tekenen verklaring

We hebben de afgelopen jaren onze belangrijkste 

leveranciers van grondstoffen, hulpstoffen en technische 

materialen gevraagd een verklaring te ondertekenen. Zij 

kunnen zo aangeven dat ze voldoen aan onze standaarden 

voor milieumanagement en ethiek, die gebaseerd zijn op de 

richtlijnen van het UN Global Compact en de International 

Labour Organization. 

Screening volgens drie parameters

In 2010 hebben we al onze leveranciers beoordeeld aan de 

hand van ons Human Rights & Corruption Assessment op 

basis van drie parameters. De ranking van het land van de 

leverancier in de Briber Payers Index (BPI) en in de Corruption 

Perception Index (CPI). En de mate waarin het land als 

risicovol wordt aangemerkt door de World Bank. Vijf nieuwe 

leveranciers bleken ‘potentieel risicovol’. Dat kwam doordat 

ze uit landen komen met een slechte CPI-ranking. We 

hebben deze leveranciers verder gescreend en goed 

bevonden. Ook hebben we hen gevraagd de verklaring te 

ondertekenen. De komende jaren zullen we bij voorkeur 

zaken doen met lokale en regionale leveranciers.

Nieuwe criteria voor leveranciers en producten

In 2011 gaan we onze ambities rondom duurzaamheid 

aanscherpen: we maken een vertaling naar inkoopdoelen en 

daarbij passende duurzaamheidscriteria voor leveranciers en 

producten. Naast duurzaamheid zijn ook het reduceren van 

kosten en risico’s belangrijke selectiecriteria. Hier zullen we 

dus verschillende belangen tegen elkaar moeten afwegen. In 

2011 gaan we hiervoor een werkwijze ontwikkelen.

Resultaat op kortere termijn

Het tempo waarin we duurzaam inkopen, is ook van andere 

factoren afhankelijk. Een groot deel van de eco-footprint van 

onze producten wordt immers bepaald door de ingekochte 

grondstoffen. Deze zijn veelal gemaakt uit aardolie en daar-

mee milieubelastend. Onze invloed op deze leveranciers is 

beperkt, omdat we een relatief kleine afnemer zijn. Op korte 

termijn moeten we op dit punt dus geen grote stappen 

verwachten. Toch kan inkoop op kortere termijn wel resultaat 

boeken: bij het duurzamer inkopen van bijvoorbeeld energie, 

transport, verpakkingen en technische materialen voor onze 

installaties. Zo maken we onze leveranciers bewust van het 

belang dat wij hechten aan duurzaamheid en geven we een 

krachtig signaal af naar onze medewerkers. 

Leren van Indiase leverancier

Je hoort vaak dat leveranciers uit Aziatische landen het 

minder nauw nemen met kwaliteit en duurzaamheid.  

En dat wij er op moeten toezien dat de juiste richtlijnen en 

specificaties gehanteerd worden. Bij de beoordeling van 

een leverancier uit India bleek dat het ook andersom kan...  

Bij aankomst van één van onze lege containers heeft de 

leverancier die meteen aan een grondige inspectie 

onderworpen. Wij voldeden niet aan hun standaarden.  

Na onze goedkeuring zijn de containers opnieuw gereinigd 

in een speciaal container reinigingsstation. Een waardevolle 

leerschool voor ons.
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4.  Kwaliteit, veiligheid  
en gezondheid
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Borgen van veiligheid
Hoe zorgen we ervoor dat het veilig is en blijft in onze 

fabrieken – niet alleen voor onze eigen medewerkers, 

maar ook voor anderen die bij ons werk verrichten? Alleen 

contractors met een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid 

en milieu Checklist Aannemers) komen de poort in. En 

iedereen die de fabriek in gaat, krijgt een uitgebreide 

veiligheidsinstructie. In onze kleinste fabriek in Arnhem staat 

de proeffabriek waar ook vaak risicovolle grond- en 

hulpstoffen worden gebruikt, die speciale aandacht vereisen 

voor veiligheid. In 2010 is een veiligheidsfolder ontwikkeld 

voor de locatie Arnhem, met uitleg van de aanwijzings-

borden en de betekenis van de verschillende alarmen. 

Focus op auditing

De veiligheid van onze processen wordt voortdurend 

gecontroleerd via interne en externe audits. De externe 

audits zijn in 2010 uitgevoerd door een onafhankelijk 

instituut, dat toetst of wij nog voldoen aan de normen.  

In z’n algemeenheid scoren we goed. Maar soms zijn we te 

optimistisch over de termijn waarop verbeteracties moeten 

worden uitgevoerd. Ook concludeerde de auditor dat er in 

onze fabriek in Arnhem wel wordt gewerkt volgens de 

procedures, maar dat er nog onvoldoende borging is in 

administratieve systemen. Een in 2010 aangestelde 

veiligheidskundige is bezig die achterstanden weg te 

werken. 

Alle medewerkers verantwoordelijk

We verlangen van onze mensen dat zij verantwoordelijkheid 

nemen voor hun eigen veiligheid en gezondheid – én die 

van hun collega’s. Om dat te stimuleren namen we diverse 

initiatieven. Medewerkers konden bijvoorbeeld vrijwillig 

deelnemen aan het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig 

Onderzoek (PAGO). We hebben veel werkplekken 

geoptimaliseerd, onder meer via onze 5S-methode (zie 

kader) en ergonomische aanpassingen. Ook verrichten we  

bij technische werkzaamheden vaak Taak Risico Analyses en 

beoordelen we de risico’s bij grote projecten. We hebben 

het veiligheidsbeleid op onze productielocaties opnieuw 

geformuleerd. Daarbij hebben we de lat weer hoger gelegd, 

bijvoorbeeld door te streven naar 0% vermijdbaar verzuim. 

Onze mensen kennen de weg naar de ideeënbus en dat 

levert regelmatig verbeteringen op inzake veiligheid en 

gezondheid. We belonen hen naar rato van economische 

waarde voor de onderneming. Nieuwe projecten worden pas 

uitgevoerd als we precies weten welke effecten ze hebben.

Continu verbeteren
Vanuit respect voor ‘mens en omgeving’ geeft Teijin 

Aramid de hoogste prioriteit aan veiligheid en 

gezondheid. Onze fabrieken beschikken al jarenlang 

over een geïntegreerd en gecertificeerd QHSE-

managementsysteem. Dit maakt continue verbetering 

mogelijk. We verlangen van onze mensen dat zij zich 

daar volledig voor inzetten. En we stimuleren dat ze 

actief nadenken over het verminderen en voorkomen 

van nadelige effecten op het gebied van hun eigen 

veiligheid en gezondheid en die van externen. 

Standaarden, richtlijnen, audits
Sinds 1993 zijn wij gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit), 

sinds 1996 voor ISO 14001 (milieu) en sinds 2002 voor OHSAS 

18001 (veiligheid en gezondheid). Dit betekent dat de 

werkzaamheden op alle locaties verlopen via procedures die 

zijn vastgelegd in ons Quality Health Safety and Environment 

(QHSE) managementsysteem. Dit borgt een eenduidige 

manier van werken en komt de kwaliteit van onze producten 

en oplossingen ten goede. Hoe zien we dat terug in de 

praktijk?

BRZO

Onze productielocaties in Emmen en Delfzijl zijn gebonden 

aan het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vanwege 

de gevaarlijke stoffen die we gebruiken en in opslag hebben. 

Delfzijl neemt een bijzondere positie in. Dit is immers een 

zeer complex, chemisch productiebedrijf waar gewerkt 

wordt met gevaarlijke stoffen – zoals aniline, chloor, 

paraxyleen, waterstof en oplosmiddelen. Dit brengt 

veiligheidsrisico’s met zich mee voor zowel de fabriek als de 

omgeving. Delfzijl valt dan ook in de zware categorie BRZO-

bedrijven. Deze locatie moet een veiligheidsrapport 

opstellen, waarin scenario’s voor het beheersen van risico’s 

zijn opgenomen.

In Emmen – niet zo zeer een chemisch bedrijf, als wel een 

complex garenbedrijf – is oleum de enige verbinding die 

risico’s oplevert voor de omgeving. Emmen valt dan ook in 

de lichte categorie BRZO-bedrijven. Hier ligt de nadruk 

meer op ARBO, zoals blootstelling aan zwavelzuur, het veilig 

werken met de machines en het vermijden van contact met 

draaiende of bewegende delen. Vertegenwoordigers van 

de overheid (provincie, arbeidsinspectie en regionale 

brandweer) bezoeken beide locaties elk jaar voor een BRZO-

inspectie.
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Project Navigator 
De Project Navigator is een intern instrument om 

technologische projecten snel en efficiënt te doorlopen. 

Aan de hand van vragen (van haalbaarheidsstudies tot 

aspecten rondom veiligheid, gezondheid en milieu) wordt 

het projectteam als het ware genavigeerd langs de meest 

efficiënte route om tot een optimaal resultaat te komen. 

Niet alleen voor onze eigen organisatie, maar ook voor 

de klant. 

Integratie in kwaliteitssysteem

In 2010 zijn er grote stappen gemaakt. Vrijwel alle (senior) 

projectleiders zijn getraind in het gebruik van de Project 

Navigator en we hebben deze methode uitgebreid met 

vragen over de ketenbenadering en eco-efficiency. 

Ook hebben we suggesties verwerkt die tijdens de 

trainingen naar voren kwamen. Daarnaast is de Project 

Navigator nu onderdeel van ons kwaliteitssysteem en is 

het verplicht gesteld voor grote multidisciplinaire, 

technologische projecten. We hebben een werkproces 

opgesteld, waarin dit helder is beschreven. De Project 

Navigator blijkt een waardevol instrument die de kwaliteit 

van onze projecten borgt. 

5S-methode 

Teijin Ltd. heeft goede ervaringen met de methodiek 5S, 

waarvoor ze een richtlijn heeft opgesteld. Wij hebben deze 

methode doorgevoerd, waarmee de kwaliteit van ons denken 

en handelen impulsen krijgt. 5S staat voor vijf Japanse 

begrippen:

• Seiri scheiden en opruimen 

• Seiton sorteren en ordenen

• Seisõ schoonmaken en inspecteren 

• Seiketsu systematiseren en standaardiseren

• Shitsuke standhouden, verandering vasthouden 

In periodieke audits hebben we veel aandacht besteed aan 

de implementatie en borging van 5S. De eerste drie 

aandachtpunten – scheiden/opruimen, sorteren/ordenen, 

schoonmaken/inspecteren – staan al op de rit. We gaan ons 

nu vooral richten op Seiketsu en Shitsuke. Zo wordt stap voor 

stap 5S een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur.  

Het past bij ons, het werpt vruchten af en we blijven er 

aandacht aan geven – ook in de komende jaren.

Globally Harmonised System
De Europese Unie heeft zich hard gemaakt voor één 

uniforme label-richtlijn, die op 1 december 2010 van kracht 

werd en meer uniformiteit en duidelijkheid geeft. Het heeft 

een grote impact op onze organisatie: het omlabelen kost 

veel tijd en we zullen onze automatisering moeten 

aanpassen. In 2010 hebben we voor al onze locaties 

beschreven hoe het omlabelen van de tanks dient te 

gebeuren, vooruitlopend op de ARBO-wet, die omlabeling 

vooralsnog niet verplicht. Om eerste ervaringen op te doen, 

is een proef gedaan met het omlabelen van enkele 

bulkproducten. Het zal zeker tot medio 2015 duren voor we 

alle etiketten op onze voorraden en verpakkingen hebben 

vervangen. 

In het verslagjaar hebben we ook een start gemaakt met het 

opleiden van onze mensen, zodat ze goed overweg kunnen 

met de nieuwe labels. Het Globally Harmonised System 

betekent namelijk ook dat sommige stoffen in een andere 

veiligheidscategorie vallen. En leveranciers gaan ons 

verplichten met hun producten exact volgens de richtlijnen 

te werken. Anders gezegd: zij gaan de aansprakelijkheid 

strikter formuleren, en dat betekent voor ons extra 

verplichtingen ten aanzien van het gebruik en de 

verwerking. Ook dat kan en zal gecontroleerd worden via 

audits. 2010 was vooral het jaar van de voorbereiding, in 

2011 gaan we het Globally Harmonised System verder 

implementeren. 
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Ken je klant 

Een vertaling van Takumi naar de dagelijkse praktijk betekent 

dat we met bestaande machines en medewerkers meer en 

veiliger willen produceren en steeds betere producten willen 

maken. En dat vraagt om slimme verbeteringen. 

Samenwerking en het delen van kennis staan hierin centraal. 

Medewerkers in de fabrieken weten soms onvoldoende wat 

de wensen en behoeften zijn van de klant en wat deze 

vervolgens doet met onze producten. Daarom vinden we 

het belangrijk dat het klantbewustzijn op de productielocatie 

vergroot door de klant zichtbaarder te maken voor 

medewerkers.

Lokale veiligheidsprogramma’s

Veiligheid in Delfzijl

Veiligheid borgen in ondernemingsbeleid

Delfzijl was de afgelopen jaren vooral gericht op groei, 

efficiency, kostenreductie en kwaliteit. Daardoor kreeg 

procesveiligheid niet altijd de volle aandacht. Dat tij is 

gekeerd: procesveiligheid staat nu scherp op het netvlies bij 

operators en management, die één keer per maand bij elkaar 

komen om ideeën uit te wisselen en kennis te delen. 

HAZOP en LOPA

Een belangrijke voorwaarde voor veilig werken in de 

chemische industrie zijn veilige, betrouwbare installaties. 

Elke aanpassing wordt op veiligheid getoetst met een Hazard 

and Operability Study (HAZOP). In 2010 is de implementatie 

van de Layers of Protection Analyses (LOPA) voorbereid. 

Deze methode gaat een stap verder, omdat daarmee ook 

de samenhang tussen de verschillende vormen van 

procesbeveiliging wordt beoordeeld. De ervaringen in 

Delfzijl gaan we delen met Emmen en Arnhem.

Safety Award voor ‘stopteams’

In 2010 zijn twee grote onderhoudsprojecten uitgevoerd. 

Onze mensen van productie en onderhoud vormden 

‘stopteams’ die het werk voorbereidden en begeleidden. 

De teams hebben goed samengewerkt met de mensen 

van de acht uitvoerende contractors. Belangrijk, omdat 

het onderhoud moest gebeuren terwijl andere delen van 

de fabrieken nog in bedrijf waren. Na afloop hebben de 

betrokkenen hun waardering uitgesproken voor elkaars inzet 

en professionaliteit. De ‘stopteams’ zijn door het chemiepark 

Delfzijl onderscheiden met de Safety Award in de categorie 

‘teamprestatie’.

Lokale verbeterprogramma’s

PURE GOUD in Delfzijl

‘Wij willen de mogelijkheden van onze medewerkers en 

onze fabrieken ten volle benutten en ontwikkelen’. Dit is het 

uitgangspunt van het in 2009 gestarte verbetertraject GOUD, 

wat staat voor Gezamenlijk, Ondernemend, Uitdagend, 

Duurzaam. De focus ligt op het structureel verbeteren van 

onze prestaties. Hierbij geven we prioriteit aan veiligheid, 

gezondheid en milieu; stabiliteit in operatie; en het verhogen 

van de capaciteit met minimale investeringen. 

In het verlengde van de gedragsprincipes van Teijin Aramid is 

voor het GOUD verbetertraject het programma ‘PURE GOUD’ 

geformuleerd. Om medewerkers van Delfzijl volgens deze 

principes te laten werken, is veel met elkaar gepraat over het 

gedrag op de werkvloer: in workshops, in vergaderingen, 

tijdens het dagelijkse werk en de QHSE-trainingsdagen. 

Sprintteams en Marathonteams

Sprintteams zijn er om verbetertrajecten op te pakken 

die snel resultaat kunnen geven. Hierbij worden 

multidisciplinaire teams met vijf tot zeven medewerkers 

maximaal acht weken vrijgemaakt om een duidelijk 

gedefinieerd doel te halen. In 2010 is er op die manier een 

aantal bottlenecks opgelost. Daarnaast is er getest of 10% 

extra capaciteit behaald kon worden voor de opslag van 

grondstoffen, is het energieverbruik met 10% verlaagd (ten 

opzichte van 2009) en nam de operationele stabiliteit toe. 

Marathonteams werken vooral aan structurele, 

organisatorische en procesmatige verbeteringen op 

lange termijn. Het eerste marathonteam, gericht op de 

ontwikkeling van ‘Dashboards’, heeft in 2010 zijn werk 

afgerond. Het gebruik van dashboards in allerlei 

overlegvormen bleek waardevol om prioriteiten te bepalen 

en resultaten te boeken. Zo verbeterde de stabiliteit en 

kwaliteit van de polymeerproductie. De afdelingen zijn nu 

vertrouwd met de dashboards. 

Het marathonteam ‘Veiligheid en Werkprocessen’ begeleidde 

de introductie van de nieuwe elektronische werkvergunning. 

Dit resulteerde in verbeterde afspraken over de planning en 

de voorbereiding van het onderhoud.

Takumi in Emmen

Emmen kent een ambitieus optimalisatieplan dat moet 

leiden tot kostenreductie en meer toegevoegde waarde voor 

de klant. Het plan draagt de naam Takumi, wat staat voor 

vakman in het Japans. Elke medewerker moet op zijn 

vakgebied ‘meester in aramide’ worden, want mensen maken 

het verschil in het realiseren van onze doelen. 
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We concentreren ons ook op het verminderen van risico’s 

van hand-draad contact bij draaiende machines. 

Verdergaande automatisering speelt daarbij een belangrijke 

rol. In 2010 is een eerste robot in gebruik genomen. Van 

daaruit werken we aan verdere robotisering. 

Safety Integrity Level

In Emmen zijn oudere installaties voorzien van de nieuwste 

veiligheidsvoorzieningen. Zo kunnen operators werken met 

één noodprotocol om in geval van calamiteiten de 

installaties veilig te stellen. Bij de laatste uitbreiding zijn 

veiligheidscategorieën voor beveiligingsfuncties ingevoerd 

(classificatie volgens Safety Integrity Level). Al onze nieuwe 

installaties zijn nu geclassificeerd, de oudere installaties 

volgen nog. Ook herinstrueren we onze operators, zodat zij 

vertrouwd raken met de aangepaste installaties. Dat zijn 

intensieve trajecten van 25 sessies. Hiervoor is veel 

mankracht vrijgemaakt. De operators die werken met de 

meest risicovolle apparatuur hebben hun herinstructie bijna 

achter de rug. De overige operators volgen in de komende 

twee jaar.

Veiligheid voor Alles-programma

Er waren in Emmen geen ongevallen met verzuim. Dit mag 

natuurlijk niet alleen een kwestie van geluk zijn en daarom 

blijven we de nadruk leggen op het melden van onveilige 

situaties. We werken actief aan preventie en al onze 

medewerkers (ook elke nieuwkomer) krijgen een ‘opfris-

training veiligheid’ waarin ongewenste situaties en 

handelingen zichtbaar gemaakt worden. Het resultaat is 

dat ze veiliger en slimmer werken met de installaties. Tijdens 

de jaarlijkse BRZO-inspectie kregen we een compliment 

voor deze verdiepingstrainingen.

Lokale HulpVerlening 

Het Emmtec bedrijvenpark heeft voor noodsituaties een 

Lokale HulpVerlening (LHV)-organisatie, die in actie komt bij 

gevaarlijke situaties. Wij maken daar deel van uit. Het LHV 

heeft in 2010 uitgebreid geoefend: blussen van een brand 

(samen met de gemeentelijke brandweer), ontruimen van 

een gebouw en een oleumalarm. 

Leren van contractors

Er gaat geen dag voorbij of mensen van andere firma’s  

voeren werkzaamheden uit in onze fabrieken. Zij werken  

ook voor andere opdrachtgevers en kunnen dus onze 

arbeidsomstandigheden goed vergelijken met die in  

andere bedrijven. In 2010 hebben we een paar keer met  

ze gesproken over hun ervaringen. Dit heeft ons veel 

waardevolle informatie opgeleverd. Medewerkers van 

een belangrijke contractor zetten op een gegeven moment 

vraagtekens bij hun arbeidsomstandigheden. De plant-

manager van Delfzijl heeft vervolgens uitgebreid met ze 

gepraat en alle zorgen kunnen wegnemen.

Leren van incidenten

Ook als er geen letsel is, onderzoeken we de oorzaak van 

een voorval om herhaling te voorkomen. Zo is in een reactor 

van de PPD-fabriek onverwacht een korte drukverhoging 

ontstaan, waarbij een klein deel van de inhoud weglekte. 

De directe oorzaak is snel achterhaald en er zijn direct 

technische aanpassingen gedaan. Daarna een vervolg-

onderzoek gestart, waarbij gekeken is naar alle beveiligingen 

in een breder perspectief.

Bij elk onderzoek naar directe en achterliggende oorzaken 

van incidenten, kijken we in hoeverre onze veiligheidscultuur 

een oorzaak geweest kan zijn. Dat vinden we zelf belangrijk, 

maar ook overheden controleren dit. Het duurt niet lang 

meer of ook ‘veiligheidscultuur’ wordt opgenomen in 

de BRZO.

Acties voor 2011

Voor het komende jaar staat een aantal stappen op de 

agenda. We gaan in Delfzijl onderzoeken hoe we meer 

overzicht in de controlekamer kunnen realiseren. 

Onder meer door het optimaliseren van de controlesignalen, 

verdere automatisering en aanpassingen van de fysieke 

inrichting. We willen vooral het aantal onnodige signalen 

verder verminderen. In Delfzijl hebben we op dit punt al de 

nodige resultaten geboekt.

Veiligheid in Emmen 

Meerjarenplan

Naar aanleiding van een aantal serieuze incidenten in 2007 

en 2008, hebben we in Emmen een meerjarenplan gemaakt 

om al onze installaties veiliger te maken. Dit doen we door 

het herhalen van veiligheidsstudies (HAZOP’s), waarbij de 

inbreng van operationele ervaring cruciaal is. Dat heeft 

geresulteerd in het aanbrengen van extra drukbeveiliging 

op indampers. Momenteel werken we ondermeer aan het 

veiliger maken van de opslag van grondstoffen.
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Omdat de Arnhemse proefspinnerij vlak bij een woonwijk 

ligt, is het transport van oleum per tankwagen een 

potentieel risico. Hierop anticiperend zijn we een studie 

gestart naar de haalbaarheid van het stoppen met oleum en 

het overstappen op geconcentreerd zwavelzuur. Deze 

grondstof wordt dan per tankwagen uit Emmen vervoerd.

Goede ideeën beloond

Op de locatie Arnhem is een initiatief gestart: medewerkers 

die melding maken van een onveilige situatie of een 

mogelijke calamiteit die kan leiden tot milieuschade, krijgen 

een cadeaubon van € 50. Tenminste als hun actie resulteert 

in een veiliger werkplek, een gezondere leefomgeving of het 

voorkomen van milieuschade. Het gaat ons erom dat er 

situaties aan het licht komen die normaal gesproken niet zo 

opvallen, maar wel een behoorlijk risico kunnen vormen. 

Elke beloonde melding komt op de publicatieborden.

Een sprekend voorbeeld is de operator die een situatie 

aankaartte waarvan de milieu-effecten niet goed werden 

ingeschat. Het ging om een stroom van het oplosmiddel 

N-methylpyrrolidon (NMP), die niet via de regeneratiefabriek 

het proces weer inging, maar direct naar de waterzuivering 

werd afgevoerd. Daar werd de stroom weliswaar gezuiverd, 

maar er zijn betere oplossingen die de leefomgeving minder 

belasten en bovendien grondstoffen en kosten besparen. De 

operator stelde tijdelijke verbeteringen voor en een 

langetermijn oplossing, waarvoor een betrekkelijk kleine 

investering nodig was. Het uiteindelijke resultaat was 4.000 

kg minder NMP-verlies per jaar. Het mes snijdt dus aan twee 

kanten: minder milieubelasting, minder nieuwe NMP nodig.

‘Voor de draad met veiligheid’

Veiligheid heeft alles te maken met gedrag. We proberen 

daarom onze medewerkers bewust te maken en alert te 

houden. Hiervoor ontwikkelden we de campagne ‘voor de 

draad met veiligheid’. Onderdeel van deze campagne is een 

film waarin medewerkers een kijkje nemen bij collega’s op 

andere locaties. Zij onderzoeken hoe daar gewerkt wordt en 

delen hun ervaringen met de directie. 

De campagne werd genomineerd voor de Responsible Care 

Award 2010 van de VNCI en we eindigden uiteindelijk als 

tweede. De award is een jaarlijkse onderscheiding voor 

chemiebedrijven die een bijzondere prestatie leveren op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De jury vond 

dat we er goed in geslaagd zijn om de aandacht te vestigen 

op de persoonlijke benadering tussen medewerkers en roemt 

de combinatie van emotie en humor. In hun ogen kan de film 

gewoontegedrag doorbreken en zo bijdragen aan meer 

veiligheid op de werkvloer.

Reddingshonden zoeken ‘slachtoffers’

Het geld dat we wonnen met de CEO Merit Award (zie pag. 6), 

is gedoneerd aan de Reddingshonden Groep Drenthe, voor 

de aanschaf van speciale pakken. De pakken – met het 

beeldmerk van Teijin Aramid – worden gedragen bij 

oefeningen en reddingsacties. De groep is altijd op zoek 

naar bijzondere trainingslocaties om zo de honden ‘scherp’ 

te houden. Er zijn afspraken gemaakt voor een aantal 

trainingen per jaar op het Emmtec bedrijvenpark, waaronder 

de magazijnen. 

Bij een van de trainingen met de reddingshonden waren 

collega’s van de LHV betrokken: ‘slachtoffers’ hadden zich 

verstopt op het dak, in de spinnerij, de productiehal en 

het magazijn. Voor de honden was het niet eenvoudig hen 

te vinden, vanwege de voor hen vreemde geuren en 

luchtcirculatie. En voor het eerst in hun loopbaan droegen ze 

schoentjes, om hun poten te beschermen tegen eventuele 

gevaarlijke stoffen.

Procesveiligheid engineers

Zowel in Emmen als in Delfzijl hebben we een 

procesveiligheid engineer aangesteld. Dat is een succes: 

de operators weten hen te vinden en gebruiken hun kennis. 

Zo zijn er al onvolkomenheden aan het licht gekomen, 

die anders onopgemerkt waren gebleven. Ontwerpen en 

standaards zijn verder aangescherpt, onder meer met 

procesrisicostudies en scenariostudies voor calamiteiten. 

Dat heeft in 2010 geleid tot betere procedures, technische 

aanpassingen van installaties en verdere verfijning van 

processen. 

“Is procesveiligheid geborgd in ons ondernemingsbeleid?  

In het algemeen wel, maar er is nog steeds werk aan de 

winkel. In Delfzijl zijn we druk bezig om steeds beter te 

voldoen aan de richtlijnen van het Besluit Risico’s Zware 

Ongevallen.” 

Jeroen de Jong, Process Safety Engineer, Delfzijl

Veiligheid in Arnhem

Elke drie tot vijf jaar brengen we de risico’s van de 

zuurhuishouding in de Arnhemse proefspinnerij in kaart. 

In 2009 is hier een onderzoek uitgevoerd bij de opslag van 

zwavelzuur en natronloog. In 2010 resulteerde dat in 

aanvullende maatregelen. Zo zijn alle flexibele slangen voor 

het handmatig zuurtransport vervangen door vaste 

leidingen, waardoor er minder kans is op contact met zuur.

Daarnaast is de oude loden opvangbak voor de 

natronloogtanks vervangen door een loogbestendige, 

kunststof bak. Zo voorkomen we dat natronloog het milieu 

in lekt. Tenslotte is de zuurgraad van ons geneutraliseerde 

afvalwater sterk verbeterd om incidentele overschrijding van 

de strenge normen te voorkomen.
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Lost Time Injuries
Onze doelstelling in 2010 voor de Lost Time Injuries (LTI)

frequency rate bedroeg 0,25. Dat wil zeggen: het aantal 

arbeidsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren. 

Met dit cijfer sluiten we aan bij de standaard in de chemische 

industrie. In 2010 hebben we twee LTI’s geregistreerd, wat 

resulteerde in een LTI frequency-rate van 1,0.  

Daarnaast hebben we voor het eerst op alle locaties de 

incidenten onder aannemers apart gearchiveerd. In 2010 

registreerden we een totaal van vier LTI’s, de incidenten 

onder contractors meetellend. 

Binnen Teijin Aramid geldt: elk incident is er één te veel. 

Voor 2011 hebben we een duidelijke ambitie, gelijk aan 

die van Teijin Ltd.: geen LTI’s in onze organisatie.

Op onze LTI ambitie van 0 is moeilijk te sturen, vandaar dat 

we vanaf 2010 meer aandacht geven aan de som – de 

zogenoemde Total Recordable – van drie soorten incidenten:

•  incidenten die leiden tot verzuim (Lost Time Injury)

•  incidenten met aangepast werk tot gevolg  

(Restricted Work Case) 

•  incidenten die alleen een medische behandeling behoeven 

(Medical Treatment Case)

Total Recordable Rate 

Vanaf 2011 gaan we sturen op de Total Recordable Rate (TRR), 

wat staat voor het totaal aantal incidenten per miljoen 

gewerkte uren. De locale target voor de fabrieken in Emmen 

en Arnhem wordt TRR < 10. Doordat er in Delfzijl minder 

risico is op snijden en beknelling, wordt daar de target TRR < 

5. Overigens waren er in 2010 binnen heel Teijin Aramid 10% 

minder van deze incidenten dan in 2009.
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Locatie Delfzijl 

Tijdens het onderhoudswerk werd een steekwagen gehesen, 

die een gedemonteerde klep voor de drukveiligheid raakte. 

De klep viel en heeft de voet van een onderaannemer zwaar 

gekneusd. Het ongeval is onderzocht en heeft meerdere 

oorzaken aan het licht gebracht. Inmiddels zijn de 

hijsprocedure, de hijstraining en het toezicht op het hijsen 

verbeterd.

Een tweede LTI betrof een operator die zijn hoofd stootte 

tegen een steigerbuis. Gevolg: hersenschudding en 

gekwetste nekspieren. De steiger stond er tijdelijk om 

de spoelaansluitingen beter bereikbaar te maken, maar 

daardoor waren onderliggende pompen lastig bereikbaar. 

Als tijdelijke oplossing is de steiger verwijderd. De belangrijke 

les is: altijd even doordenken en het totale plaatje overzien.

Locatie Arnhem 

Een medewerker kwam met zijn duim klem te zitten.  

Hij was bezig een instelling van een machine te verbeteren. 

Gelukkig was er een collega ter plaatse om te helpen. Bij 

deze machine was het risico van beknelling onbekend. 

Medewerkers krijgen nu een betere instructie.

Research & Development Arnhem

Aannemers waren bezig met het verwijderen van radiatoren 

uit een gebouw. Bij het plaatsen in de lift is een radiator gaan 

schuiven en kwam de hand van een van de medewerkers 

klem te zitten. Er is een Tripod-analyse uitgevoerd: de 

verwarming was eigenlijk te groot voor de lift, waardoor er 

gemanoeuvreerd moest worden. Met zo’n analyse worden 

de directe en achterliggende oorzaken van een incident 

beschreven, met preventie als doel. De belangrijkste 

maatregel: eerst een korte risico-inventarisatie vóórdat 

vergelijkbare handelingen mogen worden uitgevoerd.
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5. Onze milieuprestaties
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De energie-efficiëntie index (EEI) geeft een beeld van de 

energieconsumptie in relatie tot de geproduceerde 

hoeveelheid Twaron. Hoe lager het getal, hoe beter de 

energie-efficiëntie.
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In 2009 lag voor alle locaties de EEI ruim boven onze eigen 

ambitie (2% verbetering van de energie-efficiëntie per jaar 

vanaf 2005). Oorzaak was de forse verlaging van het 

productievolume door de economische crisis. Door de vele 

starts en stops was het energieverbruik relatief hoog.

In 2010 nam het productievolume op alle locaties fors toe. 

De efficiëntie van ons energieverbruik loopt daarmee in de 

pas. Emmen behaalde een EEI die onder ons ambitieniveau 

ligt van 10% reductie ten opzichte van 2005. In Delfzijl 

haalden we ons ambitieniveau niet, al was de verbetering 

aanzienlijk. Onze fabriek in Emmen is modulair opgebouwd, 

waardoor we onderdelen separaat kunnen optimaliseren en 

energieverbeteringen kunnen doorvoeren. De chemische 

fabriek in Delfzijl is wat dat betreft complexer. 

Ook onze fabriek in Arnhem is vrij complex qua 

energiehuishouding. In het totale energieverbruik zit 

namelijk ook het energieverbruik van de polymeer en 

regeneratie proeffabriek. Die beïnvloedt in sterke mate het 

energieverbruik van de (kleine) Arnhemse fabriek. In 2010 

zijn tweemaal zoveel proeven gedaan als in 2009. In de 

grafiek zijn de EEI-prestaties voor Arnhem gecorrigeerd voor 

recycling. 

Werken aan een schonere wereld
Milieuzorg is een integraal onderdeel van onze 

duurzaamheidsstrategie. In 2010 hebben we weer 

belangrijke stappen gezet. Recycling, bio-based 

grondstoffen, eco-efficiency analyse, berekening van 

onze carbon footprint – het heeft allemaal onze 

aandacht. Zo werken we verder aan ons onderscheidend 

vermogen als wereldwijde duurzaamheidsleider. 

Dat doen we vooral vanuit een diep gevoelde 

verantwoordelijkheid voor onze kostbare planeet. 

Meerjarenplanning
In 2009 ondertekende de VNCI de Meerjarenafspraken 3. Als 

lid van deze vereniging zijn we hiermee verplicht om via 

proces- en ketenefficiëntie en duurzame energie elk jaar (tot 

2020) gemiddeld 2% energie uit fossiele brandstoffen te 

besparen. Inmiddels hebben we onze eerste energie 

efficiency plannen (EEP’s) – die betrekking hebben op de 

jaren 2009 tot en met 2012 – geschreven en onze plannen 

om energie te besparen in kaart gebracht. Binnenkort gaan 

we nieuwe plannen opstellen voor de volgende periodes. 

Energiebesparing staat prominent op onze agenda.

Energieverbruik en efficiëntie
Het vervaardigen van onze producten kost relatief veel 

energie. Dat heeft onder meer te maken met principiële 

keuzes die wij in het verleden hebben gemaakt. Keuzes voor 

maximale recycling van oplosmiddelen – wat energie kost – 

in plaats van ze in grote hoeveelheden eenmalig te 

gebruiken en te lozen. We streven zeker naar een beperking 

van ons energieverbruik. Enerzijds om de druk op het milieu 

te verlagen, anderzijds om de kosten te beperken. Dat doen 

we door onze bestaande processen te optimaliseren en door 

bij het ontwikkelen van nieuwe processen goed te kijken 

naar het energieverbruik. 
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Meer dan de helft van ons water wordt verbruikt in Emmen. 

Het waterverbruik per ton product nam in Emmen met 10% 

af ten opzichte van vorig jaar. Dat hangt direct samen met de 

toegenomen productie, waardoor vrijwel alle installaties 

volledig in bedrijf waren. 

Delfzijl is goed voor 40% van ons waterverbruik. In 2010 

hebben we het verbruik grondig onderzocht. Dat leidde tot 

proeven, waarvan we de resultaten verwachten voor de 

zomer van 2011. Een van deze proeven betreft het 

verminderen van de hoeveelheid koelwater in onze pompen, 

dat naar verwachting zal resulteren in een besparing van 

enkele tientallen liters per pomp per uur.

In Arnhem nam het waterverbruik per ton product af met 

ruim 60% (ten opzichte van 2009). Dat komt deels door 

geringere activiteit in de pilotplant en deels door een 

efficiënter gebruik van water in de productieprocessen als 

gevolg van een betere bezettingsgraad van de installaties.

Carbon footprint
Onze bedrijfsactiviteiten zullen steeds meer worden 

beïnvloed door wetgeving, die gebaseerd is op kennis over 

klimaatverandering. Dat CO₂-emissie financieel belast gaat 

worden, is hier een voorbeeld van. Binnen een van onze 

strategische programma’s – Operational Efficiency – hebben 

we een uitdagend doel geformuleerd: we willen de laagste 

eco-footprint ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen. 

De carbon footprint is hier een onderdeel van. We zijn in 2010 

gestart om die inzichtelijk te maken, zowel in de keten als in 

ons productieproces. Onze totale carbon footprint voor 2010 

komt, binnen de nauwkeurigheid van de berekening, neer 

op 20,4 ton CO₂ per geproduceerde ton PPTA. 

Onze meetmethode

Om ervaring op te doen met het berekenen van de carbon 

footprint, hebben we gebruik gemaakt van een rekenmodel, 

ontwikkeld door de universiteit van Manchester. Die heeft 

onze ervaringen verwerkt bij de verdere ontwikkeling van dit 

model. Onze berekening is gebaseerd op scope 1, 2 en een 

deel van 3 van het Greenhouse Gas Protocol. Dit protocol is de 

internationale standaard, waarmee bedrijven de uitstoot van 

broeikasgassen verantwoorden en rapporteren. Daarmee 

dekt het de hele keten: van de inkoop van grondstoffen tot 

en met de levering van onze eindproducten. Het vervoer van 

onze medewerkers (woon/werk, zakelijk) hebben we dit jaar 

buiten beschouwing moeten laten. De reden is dat onze 

systemen ons nog onvoldoende in staat stellen de CO₂-

emissie hiervan goed te berekenen.

8,5% minder fossiele brandstof inkopen

Elke locatie heeft maatregelen uitgewerkt om ons proces én 

de keten efficiënter te maken. We kopen de meeste energie 

in van warmtekrachtcentrales. Die staan weliswaar op onze 

eigen locaties, maar zijn eigendom van derden. We kopen nu 

nog geen duurzame energie in. Voortvloeiend uit onze 

doelen op het gebied van proces- en ketenefficiëntie willen 

we over vier jaar 8,5% minder fossiele brandstof inkopen: 

5,2% verwachten we in het proces te kunnen besparen en 

3,3% in de keten. Een deel van die ambitie (2%) is al 

gerealiseerd in 2009 en 2010. De rest willen we waarmaken 

in de komende twee jaar. We verwachten dat in de toekomst 

het aandeel van de keten zal toenemen, na het uitvoeren van 

meer eco-efficiency studies.

“Het Energie Efficiency Plan (EEP)-project in Delfzijl maakte 

duidelijk dat we veel energie konden besparen door gericht te 

werken aan een hoger rendement en kleinere afvalstroom in 

de monomerenfabriek. We hebben – door vanuit een 

energiebalans naar het proces te kijken – veel minder 

grondstoffen verspild, waardoor de afvalstroom is 

gehalveerd.”

Chris Scholtens, Research & Development Scientist 

Waterverbruik

Het totale waterverbruik in de productielocaties steeg 24% 

ten opzichte van vorig jaar. Was de verlaging in 2009 een 

direct gevolg van de afgenomen productie door de 

economische crisis, de stijging hangt samen met het 

verhogen van de capaciteit. Doordat onze productievolumes 

toenamen, konden we ook weer werken aan het efficiënt 

inzetten van water in het productieproces.
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De berekening van onze totale CO₂-uitstoot is veel hoger 

dan de cijfers die wij verderop in dit hoofdstuk rapporteren, 

onder de paragraaf ‘emissies naar lucht’. Daar vindt u 

uitsluitend de CO₂-uitstoot door gasverbruik, in Delfzijl 

aangevuld met de CO₂-uitstoot door verbranding van PPD- 

en TDC-heavy ends. Dit is conform de in Nederland gemaakte 

afspraken over duurzaamheidsverslaglegging, waarmee 

wordt voorkomen dat we CO₂-emissies dubbel tellen. 

Uitkomsten voor 2010

We zien de carbon footprint over 2010 als nulmeting. 

Dat wordt ons vertrekpunt voor het formuleren van 

toekomstige ambities. Hieronder is de grootste veroorzaker 

van CO₂-emissies (het productieproces) opgesplitst naar de 

verschillende productiefasen. Onze totale CO₂-emissie (maar 

vooral die in Arnhem ) wordt positief beïnvloed doordat we 

steeds meer aramide recyclen.

Nieuw product zonder oplosmiddelen
Onze nieuwe polyethyleen vezel, HP-PE, wordt als tape – 

zonder oplosmiddelen – geproduceerd. Deze innovatie is het 

resultaat van een unieke samenwerking met onze Japanse 

collega’s en met universiteiten en instituten. Het product is 

snijresistent, heeft een voortreffelijke sterkte, is zeer goed 

bestand tegen chemische stoffen en heeft een lange 

levensduur. In Emmen is de bouw van een eerste 

productiefaciliteit in volle gang.

“We willen onze nieuwe polyethyleen vezel produceren met 

een CO₂-footprint die 40% minder is dan wanneer we dit met 

oplosmiddelen zouden doen. Ik ben ervan overtuigd dat wij 

deze doelstelling gaan halen.” 

Ton de Weijer, General Manager HP-PE 

Na uitgebreid onderzoek hebben we gekozen voor een 

technologie waarmee we geen gebruik meer maken van 

oplosmiddelen. Dat biedt interessante voordelen. In de 

eerste plaats minder milieubelasting, door een lager 

energieverbruik en lagere emissies naar water en lucht. 

Een ander voordeel is het beperken van de 

investeringskosten. Met een oplosmiddelvrij proces kunnen 

we immers volstaan met kleinere installaties en we hoeven 

niet te investeren in het terugwinnen van oplosmiddelen. 

Wij zijn begonnen met een klein ontwikkelteam. Dat had als 

belangrijkste uitdaging een nieuwe technologie te bedenken 

en verder te ontwikkelen met de focus op milieu, kwaliteit en 

potentiële winstgevendheid.

“We zijn eerst naar IKEA gegaan om onze eigen ruimte in te 

richten. Zo kregen we een eigen identiteit en ontstond er 

enthousiasme om samen de klus te klaren. Het team is 

intussen flink uitgebreid en werkt op meerdere locaties. De wil 

om te slagen is groot.” 

Soon Joo Bovenschen, R&D Manager HP-PE 

Carbon footprint

+

+

+

+

+

+

+

+

Grondstoffen

28,7%

Polymerisatie

Delfzijl

60,2%

Transport 
grondstoffen

Transport  
eindproduct

0,7% 6,8%

Spinnen

Emmen

31,0%

Nabewerken

Emmen

5,1%

Productieafval

0,8%

Pulp 

Arnhem

2,0%

Research & 

Development

1,7%

Keten

Productie

Productie

63,0%



Duurzaamheidsverslag  43

relatief hoge emissie van dichloormethaan (DCM) in 2009 

was een uitschieter en werd veroorzaakt door een niet goed 

functionerend koolbed.

Op de locatie Arnhem is in 2006 een DCM-reductieplan 

gestart. Via een periodiek meetprogramma sporen we diffuse 

lekverliezen op en repareren deze zo snel mogelijk. Deze 

aanpak resulteerde in sterk gedaalde DCM-verliezen. Ons 

plan om een on-line DCM-balans in te voeren, bleek niet 

haalbaar. De DCM-emissie ten opzichte van vorig jaar is iets 

hoger, maar het verschil was relatief klein in vergelijking met 

voorgaande jaren. Dit ondanks het feit dat we bijna 

tweemaal zoveel polymerisatieproeven hebben uitgevoerd.

Polymeerstof

De emissie van polymeerstof is productieafhankelijk, wat de 

hogere waarde verklaart ten opzichte van ons referentiejaar. 

In 2010 hebben we het preventief onderhoud verbeterd naar 

aanleiding van vergunningoverschrijdingen in 2009.

Freon 22

De emissie van freon 22 is in 2010 lager dan de jaren ervoor. 

Een installatie waarmee glycolwater werd gekoeld, was 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de emissie. 

Deze installatie is eind 2009 uit bedrijf genomen.

Pulpstof

In 2010 hebben we de emissie van pulpstof vastgesteld met 

een online meting. In de periode 2007-2009 viel de emissie 

onder de detectiegrens van de meetapparatuur.

Emissies naar lucht

Component (in kg) Locatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Stof (< 10 um) Delfzijl 18 70 46 12 13 6

Tetrachloormethaan Delfzijl 5.288 2.859 218 317 378 103

Aniline Delfzijl 51 77 22 22 21 81

Dichloormethaan Delfzijl 681 371 765 1.338 1.624 1.059

Arnhem 12.200 5.600 6.472 4.431 1.233 1.468

Polymeerstof Delfzijl 881 239 796 664 2.795 993

Avivage (ton) Emmen 5 6 6 6 5 6

Freon 22 Emmen 3.170 600 720 290 540 239

Pulpstof Arnhem 30 89 - - - 52

Kooldioxide (ton) Delfzijl 18.107 22.651 24.359 23.355 16.660 19.215

Emmen 3.706 3.875 3.432 3.658 3.260 3.970

Arnhem 1.169 1.246 1.178 1.267 790 1.246

Stikstofoxide (ton) Delfzijl 37 48 18 14 10 11

Emmen 1,0 1,3 1,2 1,4 1,4 1,5

Arnhem 1,0 2,3 1,4 0,9 0,5 0,8

Tetra

Bij de productie van TDC, één van de bouwstenen van ons 

aramidepolymeer, gebruiken wij tetrachloorkoolstof (tetra) 

als hulpstof. De afname in 2010 is gerealiseerd door het 

achterwege blijven van incidenten, maar ook door goed 

preventief onderhoud en stipte controle van de 

tetrahoudende systemen. Hoewel het procesontwerp erop is 

gericht vrijwel geen tetra uit te stoten, zijn er toch altijd 

kleine verliezen. 

Al in 2003 startten we een onderzoeksproject naar de 

haalbaarheid van een tetravrij proces.  

Ondertussen slaagden we er ook in om door middel van 

technische en proces-verbeteringen de uitstoot van tetra 

met meer dan 99% te verminderen. Op grond van de 

bevindingen van het onderzoek en de behaalde reductie 

hebben we besloten het onderzoek te stoppen. De kosten 

van het ontwikkelen van een alternatief proces wegen niet 

op tegen de risico’s bij deze geringe uitstoot. Het onderzoek 

naar een tetravrij proces bij een eventuele bouw van een 

nieuwe monomerenfabriek, is wel voortgezet. 

Aniline

De toename van de emissie van aniline in Delfzijl is toe te 

schrijven aan een incident. Door problemen in het proces is 

tijdelijk overgeschakeld van ‘automatisch’ naar 

‘handbediening’. Het gevolg was een emissie naar de lucht 

van 60 ton aniline.

Dichloormethaan

Vanaf 2007 is onze fabriek in Delfzijl fors uitgebreid, met een 

toenemend aantal diffuse emissiepunten als gevolg. De 
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Uitstoot stikstofdioxide (NOx)

Uitstoot NOx per ton product
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De grootste uitstoot van NOx is afkomstig van onze 

productielocatie Delfzijl. Maar uitgedrukt in emissie per ton, 

presteert Delfzijl het beste. We verbranden een deel van onze 

PPD HE extern.  

De daling van de NOx emissie per ton product in Emmen is 

deels het gevolg van een betere afstelling van de brander bij 

de jaarlijkse inspectie. En deels ook het gevolg van het 

productieprogramma, waardoor minder water ingedampt 

hoefde te worden.

Uitstoot kooldioxide (CO₂)
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Uitstoot CO
2
 per ton product

In Emmen is de emissie van kooldioxide evenredig met het 

aardgasverbruik van de Plinke indampinstallaties voor 

zwavelzuur. Door de verhoging van de productie in 2010 

moest meer zwavelzuur worden ingedampt. Het 

aardgasverbruik en de absolute CO₂-emissie waren daardoor 

hoger dan vorig jaar. De CO₂-uitstoot (per ton product) is 

echter aanzienlijk afgenomen (zie grafiek). De afname in 

Delfzijl heeft te maken met het feit dat we een groot deel 

van de verbranding van PPD heavy ends (HE) hebben 

uitbesteed. 

Component (in kg) Locatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Chemisch zuurstofverbruik (ton) Delfzijl 230 153 211 177 61 47

Emmen 2,4 1,8 1,3 1,4 0,7 0,7

Arnhem 54 35 43 187 128 47

Totaal stikstof Delfzijl 42.249 59.008 75.386 63.000 8.288 6.120

Arnhem 2.465 1.578 1.938 8.447 5.799 2.121

N-methylpyrrolidon Delfzijl 1.543 1.545 2.000 1.400 1.049 3.476

Arnhem 17.451 11.259 13.826 60.272 41.383 15.137

Sulfaat (ton) Emmen 165 161 171 193 120 165

Dichloormethaan Arnhem 2.300 300 798 219 167 32

Emissies naar water
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Sulfaat

Door verdere optimalisatie van sulfaatverwijdering in de 

betreffende installatie, waren we in staat de emissie in 2010 

ten opzichte van 2008 te verlagen. Het productievolume in 

die jaren was vergelijkbaar. De verhoging ten opzichte van 

2009 hangt samen met een hogere productie.

Dichloormethaan

De afname van de hoeveelheden geloosd DCM via het 

afvalwater, is het gevolg van multidisciplinaire aandacht voor 

dit probleem. Om vermijdbare verliezen op te sporen en te 

elimineren, hebben we de werkvoorschriften aangepast en 

de procedures nagelopen.

Milieu-incidenten
Wij kregen vanaf ons referentiejaar nooit een financiële 

boete voor het niet naleven van de wet- en regelgeving. 

Wel kregen we een aantal niet-monetaire sancties 

(zie overzicht): processen verbaal, formele waarschuwingen 

(FW) en lasten onder dwangsom (LOD). 

In 2010 ontvingen we in Delfzijl 2 LOD’s en 5 FW’s. We kregen 

bijvoorbeeld een FW omdat we ons afvalwater, dat normaal 

naar een externe verwerker gaat, hebben afgevoerd naar het 

Zeehavenkanaal (oorzaak: pH-regeling werkte niet goed). We 

kregen ook een FW omdat onze chemicaliënopslag niet 

voldeed aan enkele specifieke eisen voor de opslag van 

gevaarlijke stoffen (is hersteld). We kregen een LOD omdat 

we de periodieke evaluaties van de procedures van ons 

veiligheidsbeheerssysteem onvoldoende hadden geborgd. 

Inmiddels is het interne auditschema aangepast en 

bespreken we de uitkomsten periodiek in het management 

review.

Aantal niet-monetaire sancties Delfzijl 7

Emmen 0

Arnhem 0

Aantal milieu-incidenten Delfzijl 29

Emmen 4

Arnhem 4

In Delfzijl telden we twee overschrijdingen van de 

milieuvergunning en 27 milieu-incidenten. Onder milieu-

incidenten worden ongewone voorvallen verstaan, die 

gemeld zijn aan het bevoegd gezag. Die incidenten kunnen 

uiteenlopen van valse brandalarmen tot lekkages van 

chemicaliën. 

In Emmen kregen we één klacht over stank, afkomstig van 

onze sulfaatverwijderingsinstallatie. Die werd veroorzaakt 

door het overlopen van een buffertank. De storing is zo snel 

mogelijk verholpen en er is direct contact opgenomen met 

de indiener van de klacht. Die hebben we een toelichting 

gegeven over de oorzaak en genomen maatregelen.

Chemisch zuurstofverbruik en totaal stikstof

In Delfzijl voeren we van oudsher een deel van ons 

afvalwater af naar het Zeehavenkanaal. De daling van het 

chemisch zuurstofverbruik (CZV) komt doordat sinds oktober 

2008 een deel van het water naar een biologische 

zoutwaterzuivering gaat. De afvoer kon in 2009 verder 

worden vergroot, doordat de zuiveringsinstallatie helemaal 

was ingesteld op ons afvalwater. Hierdoor nam de totale 

stikstof-emissie af met ruim 90% ten opzichte van 2008.

In Emmen bleef de CZV van ons geloosde water gelijk en zit 

ruim onder de vergunningnorm. De CZV-waarde wordt voor 

een belangrijk deel bepaald door de lozing via het 

schoonwaterriool. De lozing van stikstof naar het 

oppervlaktewater is verwaarloosbaar klein, dankzij een 

afvalwaterzuiveringsinstallatie. De daling in Arnhem hangt 

direct samen met de daling van de emissie van 

N-methylpyrrolidon. 

N-methylpyrrolidon

N-methylpyrrolidon (NMP) wordt gebruikt als oplosmiddel in 

de polymerisatie van aramide. In dit proces worden aramide 

en NMP van elkaar gescheiden en wordt NMP gezuiverd en 

hergebruikt voor een volgende polymerisatie. De hoge 

emissie van NMP in Delfzijl is veroorzaakt door een incident 

waarbij door onvoldoende borging van de procedure om 

een warmtewisselaar te controleren op lekkage, NMP in het 

afvalwater terecht is gekomen.

Voor de fabriek in Arnhem geldt dat van de 17,9 ton NMP-

emissie 12,4 ton op naam staat van de proeffabriek voor 

polymerisatie. De NMP-emissie voor de productiefabriek 

daalde met ruim 50% ten opzichte van 2009. Vóór 2008 werd 

de emissie van deze proeffabriek niet gemeten en niet 

gerapporteerd. In de proeffabriek is men zich nu nog 

bewuster van de NMP-verliezen. Dit blijkt ook uit initiatieven 

om procedures te verbeteren, waarmee het verlies van NMP 

verder wordt beperkt.

NMP-reductie in Arnhem

Onze fabriek in Arnhem becijferde in 2008 dat er zo’n 60 ton 

NMP per jaar verloren gaat. Daarom is een plan opgesteld, 

gericht op het beperken van het NMP-verlies met 50 ton per 

jaar. Een werkgroep heeft in kaart gebracht waar de verliezen 

ontstaan en hoe NMP op verantwoorde wijze teruggewonnen 

kan worden. De productie van NMP voor R&D wordt 

inmiddels niet meer als chemisch afval afgevoerd en NMP 

wordt teruggewonnen. Dit leverde een besparing op van  

€ 17.500 per jaar.
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substanties veilig kunt werken. Deze extra informatie is vrij 

technisch. Daarom gaan we in 2011 de tekst herschrijven 

voor de mensen op de werkvloer. Ook gaan we praten over 

de rol van de consortia in de komende jaren.

Nieuwe Europese wetgeving 
Aan de ene kant zetten we ons met hart en ziel in voor een 

beter milieu. Aan de andere kant zien we de dreiging van 

nieuwe Europese milieuwetgeving. We geloven in de 

doelstellingen (‘een schonere wereld’), maar we vrezen wel 

de veel zwaardere belasting op energie en CO₂-uitstoot dan 

elders in de wereld. Als op ons continent energie en CO₂-

uitstoot aanzienlijk zwaarder belast gaan worden, dan kan 

het gebeuren dat de vezelindustrie uit Europa verdwijnt. 

Door opkomende concurrentie zullen zij niet in staat zijn de 

benodigde forse milieu-investeringen te doen. 

Impact van de milieurichtlijnen

Teijin Aramid heeft officieel de Carbon Leakage status  

(net als 80% van de industrie in Europa). Er zou immers CO₂ 

‘weglekken’ naar Azië als wij gedwongen worden onze 

activiteiten daarheen te verplaatsen. Ondanks het feit dat 

bedrijven met deze status een financiële compensatie 

krijgen, zullen de kosten voor CO₂-emissies vanaf 2013 

aanzienlijk zijn. Bovendien is het onzeker of deze status na 

2013 nog steeds zal gelden.

Snel duidelijkheid

De huidige wetgeving is zeer complex, onduidelijk en 

veranderlijk. Het mag duidelijk zijn dat we de ontwikkelingen 

op de voet volgen. We hebben ook advies ingewonnen bij 

specialisten. Maar waar het ook heen gaat, de gevolgen van 

nieuwe, scherpe milieuverplichtingen zullen groot zijn voor 

onze hele bedrijfstak. Daarom vinden we het belangrijk dat 

er snel duidelijkheid komt. Het management team van Teijin 

Aramid heeft besloten in investeringsaanvragen de prijs voor 

uitstoot van CO₂-emissie mee te nemen. Zo kunnen we beter 

inspelen op de komende kostenverhogingen en hebben 

alternatieven, die resulteren in minder CO₂-uitstoot, een 

gunstiger rendement. We vinden een terugverdientijd van 

vijf jaar acceptabel.

Recycling
We garanderen onze afnemers dat Twaron een lange 

levensduur heeft. Daarna willen we Twaron weer zoveel 

mogelijk hergebruiken als grondstof. Dat is goed voor het 

milieu, want het maken van ‘Twaron recycled pulp’ zorgt voor 

een lager energieverbruik dan Twaron pulp gemaakt uit 

nieuw garen. Maar ook onze klanten zijn er blij mee, want wij 

betalen een goede prijs voor de afgeschreven producten 

waarin aramide is verwerkt. 

Registraties voor REACH
Teijin Aramid verkoopt Twaron volgens allerlei specificaties 

voor allerlei toepassingen. Om dat te kunnen blijven doen, 

en omdat we van een aantal stoffen meer produceren dan 

1.000 ton per jaar, moesten we vóór 1 december 2010 die 

chemische producten registreren. Dat eist de Europese 

REACH-wetgeving. REACH staat voor: Registration, Evaluation 

and Authorisation of Chemicals. Inmiddels hebben we de 

monomeren parafenyleendiamine (PPD) en tereftaloyl- 

dichloride (TDC) geregistreerd. Bovendien moesten we de 

bijproducten orthofenyleendiamine (OPD) en zoutzuur (HCl) 

en het oplosmiddel zwavelzuur (H₂SO₄) registreren. Ook dat 

hebben we gedaan, vóór de deadline.

Actieve rol in consortia

Al in 2008 hebben we het PPD REACH consortium en het 

TDC REACH consortium opgezet. Teijin Aramid heeft de 

leiding van het eerstgenoemde consortium en is 

verantwoordelijk voor het samenstellen van het technisch 

dossier. We hebben in 2010 hiervoor het benodigde 

onderzoek uitgevoerd. Daarna volgde het invoeren van 

gegevens in de database van het European Chemicals 

Agency, die deze vervolgens controleerde. We hebben vooraf 

regelmatig overlegd met producenten en leveranciers van 

onze grond- en hulpstoffen. Ook zij moesten immers voor 

hún producten de deadline van 1 december halen. Belangrijk 

daarbij was of zij onze productiemethoden en 

scenariobeschrijvingen van mogelijke blootstelling ook 

hadden meegenomen bij de registratie. 

Informeren van klanten

Wij hebben onze klanten op de hoogte gehouden over het 

verloop van de registratie, via het REACH Client Statement en 

via onze veiligheidsinformatiebladen. Europese wetgeving 

stelt overigens hoge eisen aan de vorm en de inhoud ervan. 

We zijn bijvoorbeeld verplicht elke mogelijke blootstelling te 

beschrijven én aan te geven hoe je met de verschillende 
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Klanten ‘groener’ maken

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor de 

afvalproblematiek en de reductie hiervan. Alle nieuwe 

richtlijnen en wetgeving betekenen extra druk voor onze 

klanten. Onze boodschap naar hen is helder: wij kunnen 

die druk verlagen door zo veel mogelijk recycled pulp in 

te zetten, waarmee ook onze klanten ‘groener’ worden. 

We willen de komende jaren het gebruik van recycled pulp 

verdubbelen. Ook zullen we ons productportfolio gaan 

verbreden met Twaron uit hergebruikte aramide. 

Minder afval gestort, meer afval verbrand
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Materialen aangeboden voor recycling

Voor Emmen geldt dat de hoeveelheid aangeboden 

materiaal voor hergebruik in 2010 sterk is toegenomen. Tot 

2010 werd verpakkingsmateriaal meerdere malen gebruikt. 

Om kwaliteitsredenen zijn wij daarmee gestopt en voeren 

het nu af als kartonafval voor recycling. Ook hebben we de 

voorraad gebruikt verpakkingsmateriaal afgevoerd als 

kartonafval. Dit materiaal komt zowel vrij bij de productie-

processen als bij de retouren van klanten.

Zorgvuldig inkopen gebruikte aramide

Bij het inkopen van gebruikte aramide gaat het vooral om de 

aramide uit kogelvrije vesten, maar ook het snijafval van onze 

afnemers en de restjes aramidegaren die achterblijven op de 

spoelen. Dat inkopen doen we zorgvuldig. We kijken goed of 

er geen andere materialen bij zitten die we lastig van de 

aramide kunnen verwijderen. Zo voorkomen we dat 

vervuilde aramide onze processen verstoort. Na de 

chemische en fysische analyses wordt het materiaal 

gesorteerd op kwaliteit – elke toepassing stelt immers z’n 

eigen eisen – en pas dan kan het in onze fabrieken worden 

verwerkt tot pulp. Slechts 5% komt als niet-bruikbaar 

materiaal uit dit sorteringsproces.

Groei ingekochte aramide

In 2000 hebben we het idee opgevat om aramide te gaan 

hergebruiken. Zes jaar later startten we met de bouw van een 

eigen recycle-installatie in Arnhem, die in 2008 in gebruik is 

genomen. In dat jaar kochten we aramide in bij 4% van onze 

klanten. Er was veel meer aramide op de markt, maar meer 

konden we simpelweg niet verwerken. In het crisisjaar 2009 

gingen we door met het inkopen van recyclebare aramide. 

Door weinig afzetmogelijkheden nam onze voorraad sterk 

toe. Door de crisis hadden we ook voor 2010 een voorzichtige 

planning gemaakt, maar die werd ruim overschreden dankzij 

de zich snel herstellende economie. Op dit moment is 50% 

van de grondstoffen voor onze fabriek in Arnhem afkomstig 

uit gerecyclede aramide.

Ook vervuilde aramide recyclen?

Er is een aanzienlijke hoeveelheid vervuilde aramide in onze 

markten. Wij willen onderzoeken of die hoeveelheid 

voldoende is om ook het recyclen van vervuilde aramide te 

rechtvaardigen. We willen bestaande methoden toepassen – 

of geheel nieuwe ontwikkelen – voor het zuiveren van deze 

aramide. De restproducten die hierbij vrijkomen, zijn niet per 

definitie schadelijk. Het gaat in de meeste gevallen om 

finishes, harsen en garen. In 2010 hebben we hiervoor 

projecten voorbereid, die in 2011 worden opgestart. 

Milieuvoordeel recycling

In 2010 hebben we een vergelijking gemaakt tussen 

‘virgin pulp’ (compleet nieuw) en ‘recycled pulp’ (op basis 

van hergebruikte aramide). Wat blijkt? Voor het produceren 

van recycled pulp zijn weliswaar extra stappen nodig, 

zoals het inzamelen vanuit vele verschillende locaties in 

de markt. Maar deze extra investeringen leveren zeker 

ecologische voordelen op ten opzichte van ‘virgin 

pulp’. Zo leidt het gebruik van recycled pulp tot minder 

emissies, minder toxiciteit, minder afvalwater en daarmee 

minder gezondheidsrisico’s.
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Storten en verbranden afval

Alleen onze fabriek in Delfzijl stortte in 2010 afval. Evenveel 

als in 2009, ondanks dat het productievolume sterk is 

toegenomen.
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De totale hoeveelheid verbrand afval nam met ruim 45% toe 

ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging zagen we in 

Delfzijl. Daar ontstond 40% van de hoeveelheid afval door 

incidenten en procesverstoringen. We onderzoeken nu hoe 

we de afvalstromen intern kunnen verwerken of kunnen 

afvoeren naar de biologische zuiveringsinstallatie voor zout 

afvalwater. Vanuit Emmen hebben we meer spinafval en 

zwavelslib laten verbranden, vanwege de toegenomen 

productie. In 2009 heeft Emmen 12 ton laminaatzakken 

afgevoerd om te laten storten. Dit is een nieuwe afvalstof die 

voorheen door Delfzijl werd afgevoerd. Vanaf 2010 wordt 

deze afvalstroom niet meer gestort, maar verbrand.

Goed idee: meer capaciteit, minder afval

Een van de bedreigingen voor onze organisatie zijn de 

stijgende grondstofprijzen. We zijn op allerlei manieren bezig 

om te voorkomen dat dit ons hard gaat raken. Ook onze 

mensen op de werkvloer denken er over na en deponeren 

regelmatig hun vondsten in de ideeënbus. Eén van onze 

praktijkinstructeurs in Delfzijl vond een manier om de 

scheiding tussen OPD en PPD te verbeteren. 

Zijn idee resulteerde in een hoger PPD-rendement, zodat de 

capaciteit van de PPD-fabriek kon worden vergroot. Ook 

reduceert zijn idee de hoeveelheid afval, die moet worden 

afgevoerd naar de tank met heavy ends. Het gaat om 

ongewenste bijproducten, zoals chloorverbindingen. Dankzij 

de extra capaciteit en minder afval hoeven we de gestegen 

grondstofprijzen niet door te berekenen aan onze afnemers. 

De idee-aandrager is beloond met € 25.000 (bruto). Dit is het 

maximale bedrag dat Teijin Aramid uitreikt voor een goed 

idee. Nooit eerder ontving een medewerker zo’n hoge 

beloning.

Hoe duurzaam is ons transport?
De transportsector doet steeds meer op het gebied van 

milieu en duurzaamheid. Voorheen was er vooral een 

economische drijfveer, maar inmiddels hebben de meeste 

transporteurs duurzaamheidsdoelstellingen als onderdeel 

van hun strategie.

Ter land, ter zee en in de lucht ...

Luchttransport is onze meest vervuilende transportwijze. 

Tot nu toe is ons beleid nog niet actief gericht op het 

terugdringen van het vervoer door de lucht. We zien deze 

vorm van vervoer wel als een ongewenste modaliteit. Dat wil 

zeggen: we bieden het niet standaard aan. We doen dat 

uitsluitend als er geen ander economisch verantwoord 

alternatief is, bijvoorbeeld als een levertijd gewenst is die niet 

over land of water gerealiseerd kan worden.  

Voor wat betreft het vervoer per zee, hebben we ons in 2010 

vooral gericht op het optimaliseren van de bezettingsgraad 

van de containers en het samenvoegen van zendingen. 

Zo maken we het zeetransport nog efficiënter. 

Bedrijven die transporteren over land werken met name aan 

het reduceren van de uitstoot van roet, fijnstof en CO₂. In 

deze sector zijn de overheidsmaatregelen duidelijk merkbaar. 
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Concrete maatregelen

Teijin Aramid heeft een aantal maatregelen genomen om het 

ingekochte transport te verduurzamen. We kijken – in nauwe 

samenspraak – wat het beste aansluit op de wensen en eisen 

van klanten, rekening houdend met ecologische aspecten en 

ISO certificering. Wat we precies doen? We streven naar een 

maximale bezettingsgraad. We reduceren het aantal 

kilometers, onder meer door zendingen samen te voegen. 

We proberen met financiële prikkels onze leveranciers te 

bewegen verbeteringen door te voeren. En we stimuleren 

alle bestaande programma’s voor het reduceren van CO₂-

uitstoot, zoals Lean and Green. 

“Teijin Aramid omarmt het CO₂-reductieprogramma Lean and 

Green. Hierin committeren vervoerders zich om in 2012 de 

uitstoot van CO₂ met minstens 20% te verminderen, ten 

opzichte van 2007. Nu wordt al 80% van onze lading over 

land gedistribueerd via vervoerders die deelnemen aan Lean 

and Green, of een soortgelijk programma. Dit percentage 

neemt in de komende jaren alleen maar toe.” 

Gerald Bouwman, Purchasing & Customs Officer

Samen leren 

Onze huisvervoerder vervult voor ons een voorbeeldfunctie. 

Regelmatig wisselen we ideeën uit over verbeteracties en 

investeringen van hun kant, om hun milieubelasting te 

verlagen. We hebben daar ook inspraak in. Deze gezamen-

lijke betrokkenheid heeft geresulteerd in concrete 

verbeteringen. Zoals de invoering van een onderhouds-

programma, waarmee zaken als rijtijden, snelheid, schakel-

momenten, toerental en brandstofverbruik inzichtelijk 

worden. 

Een leerprogramma voor de chauffeurs heeft geleid tot 

zuiniger rijden en het reduceren van de kosten voor reparatie 

en onderhoud. Ook is geïnvesteerd in programmatuur voor 

het plannen van de voertuigstromen (voorkomen van  

‘lege kilometers’), mét signaalfunctie als de gevraagde 

prestatiedoelen niet worden gehaald. Alle kennis die we  

zo vergaren, stellen we ter beschikking aan onze overige 

vervoerders. 

In de grafieken is de verhouding weergegeven van het 

gewicht dat wij in 2010 hebben vervoerd versus de CO₂-

uitstoot die dat tot gevolg had. In deze data zijn alle 

transporten van ons eindproduct naar klanten en converters 

meegenomen. De data hebben alleen betrekking op het 

vervoer van Twaron. De 91% CO₂-uitstoot die veroorzaakt 

wordt door luchttransport, staat voor 26.500 ton CO₂.
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6. Mens en samenleving
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“Doordat Teijin Aramid vertrouwt op mijn competenties,  

krijg ik een zekere vrijheid om mijn functie zelf in te vullen. 

Dat stimuleert mij enorm. Het geeft me de ruimte om op elk 

gewenst moment beslissingen richting klanten te nemen.” 

Connie Jiang, China Manager, Optical Fiber Cables & Linear 

Tension Members

Duurzame inzetbaarheid
Voor Teijin Aramid is gezondheid meer dan de afwezigheid 

van ziekte – het is een toestand van geestelijk en fysiek 

welbevinden, die iemands weerbaarheid bepaalt. 

Al in 2005 hebben we samen met vakorganisaties 

onderzocht wat nodig is om het hoofd te bieden aan de 

toenemende vergrijzing. Dit heeft onder meer geresulteerd 

in de invoering van een levensloopregeling. Die biedt onze 

mensen de mogelijkheid om te sparen voor een 

loopbaanonderbreking, een periode korter werken of verlof 

voorafgaand aan het pensioen. Ook is zorgvuldig in kaart 

gebracht waar en hoe onze mensen het meest fysiek worden 

belast. De combinatie van een stijgende gemiddelde leeftijd 

met een lange verblijftijd in dezelfde functie en de aard van 

het werk (zoals ploegendienst), kan gezondheidsrisico’s met 

zich meebrengen. Daarom blijven we ergonomische 

verbeteringen doorvoeren en gaan we onderzoek doen naar 

lichtere roosters.

Verbinding met medewerkers en samenleving
Bij het uitspreken van onze ambitie om leidend te zijn in 

onze industrie op het gebied van duurzaamheid, zeggen 

we impliciet dat we als organisatie in nauwe verbinding 

staan met onze medewerkers en met de samenleving. 

Want waarde toevoegen doe je per definitie in een open 

dialoog. Dit leidt tot tal van nieuwe inzichten en 

uitdagingen. Van sociale innovatie tot corporate 

sponsoring, van flexibilisering van werktijden tot 

arbeidsmarktcommunicatie. 

Talenten benutten
We zien graag dat onze managers de discussie aangaan over 

zaken als ethiek en integriteit, betrokkenheid, motivatie, 

balans werk/privé en loopbaanplanning. We verwachten ook 

dat zij onze medewerkers uitdagen hun talenten te 

benutten, het beste uit zichzelf te halen en hen daarbij te 

ondersteunen – empoweren noemen we dat. Daar hoort bij 

dat managers respect hebben voor ieders eigenheid en 

bewust omgaan met persoonlijke verschillen. Onze 

kernwaarden bepalen het kader van die dialoog. Wij willen 

ook actief samenwerken met vakbonden op het gebied van 

sociale innovatie, om zo de relatie met onze medewerkers te 

versterken, hen te helpen optimaal te presteren en een nog 

aantrekkelijker werkgever te worden. 

Leeftijdsverdeling
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verder dan sexe en nationaliteit. Het gaat ook om het 

openstaan voor andere zienswijzen, het gebruik maken van 

elkaars talenten en het vormen van teams met mensen die 

beschikken over uiteenlopende kwaliteiten. Uit respect voor 

ieders eigenheid, maar ook omdat we weten dat de beste 

resultaten tot stand komen door vraagstukken vanuit diverse 

invalshoeken te benaderen. 

Omgaan met cultuurverschillen

In 2010 hebben we ook aandacht gegeven aan de 

cultuurverschillen op leidinggevend niveau. In samen-

werking met de VU Amsterdam hebben we een onderzoek 

uitgevoerd in ons bedrijf, ook in Japan. Dat gaf ons 

aanknopingspunten voor de manier waarop we positief met 

cultuurverschillen kunnen omgaan. Voor 2011 staan 

vervolgacties op de agenda. In de komende jaren gaan we 

onze visie op diversiteit verder vertalen naar de praktijk. 

Nieuwe beloningstructuur 
Teijin Aramid wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn, 

ook in financieel opzicht. Om dit te waarborgen is in 2010 

gewerkt aan een nieuwe beloningstructuur voor CAO1 

(uitvoerend personeel tot en met middenkader). 

Hiermee behoort Teijin Aramid tot de duidelijk betere 

betalers. Ook sluiten CAO1 en CAO2 (voor het hoger 

personeel) nu beter op elkaar aan en wordt de ontwikkeling 

van medewerkers gestimuleerd. Overgangsmaatregelen uit 

het verleden zijn hiermee grotendeels overbodig.

De nieuwe beloningstructuur is een voorstel van 

deskundigen van de Algemene Werkgeversvereniging 

Nederland (AWVN) en vakorganisaties. Bij het CAO-overleg is 

afgesproken dat wij voorbereidingen gaan treffen voor de 

invoering per 1 april 2011. In dat kader hebben we de 

beschrijvingen van alle CAO1 functies in 2010 geactualiseerd 

en de waardering van referentiefuncties afgestemd met 

vakorganisaties.

Toename ziekteverzuim
Teijin Aramid voert al jaren een actief gezondheidsbeleid. 

Desondanks zagen we in 2009 het verzuimcijfer toenemen, 

maar die trend heeft zich in 2010 niet doorgezet. Het hoge 

verzuim van vorig jaar werd grotendeels veroorzaakt door de 

extra werkdruk, nadat we het aantal flexibele arbeidskrachten 

hadden verminderd. Het relatief hoge verzuim in 2010 lijkt 

meer structureel van aard. 

Het verzuim in Emmen begint problematische vormen aan 

te nemen. Uit onderzoek door de ArboUnie blijkt dat daar 

het oplopen van de gemiddelde leeftijd een belangrijke 

oorzaak is. Met name de groep 55+ heeft met 11% een fors 

verzuimpercentage. Voor de locatie Emmen zal 

‘inzetbaarheid’ de komende jaren alle aandacht krijgen – niet 

alleen bij de 55 tot 65 jarigen, maar ook voor de grootste 

groep, de 45 tot 54 jarigen. Ook in de fabriek in Arnhem werd 

relatief veel verzuimd: 6,5%. Daar zagen we vooral langdurig 

verzuim door rugpijn, heupblessures en andere 

gewrichtsklachten bij een beperkt aantal personen. 

We hebben daarom in het tweede kwartaal van 2010 in 

Emmen versneld een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig 

Onderzoek (PAGO) uitgevoerd. Die is uitgebreid met een 

fitheidstest en lenigheidstest, om meer inzicht te krijgen in 

de fysieke gesteldheid van onze mensen. Overigens zijn – 

net als voorafgaande jaren – binnen heel Teijin Aramid 

PAGO‘s uitgevoerd. Ongeveer driekwart van de medewerkers 

nam hieraan deel. Elke deelnemer krijgt persoonlijk advies 

over een gezonde leefstijl. Waar nodig bieden wij als bedrijf 

ondersteuning, gericht op meer bewegen, verminderen van 

overgewicht en stoppen met roken. De deelname aan dit 

vrijwillige programma gaan we verder stimuleren. Een deel 

van de onderzoeken vindt plaats in 2011. 

De kracht van individuele verschillen
Teijin Aramid ziet diversiteit als het erkennen en waarderen 

van verschillen tussen mensen. Dit gaat wat ons betreft 
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Ruimte voor scholing en ontwikkeling
Binnen Teijin Aramid is er veel ruimte voor medewerkers om 

zich verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat zij 

volop de kans krijgen om hun talenten te benutten én uit te 

bouwen. We investeren dan ook fors in ontwikkelings-

programma’s op maat. Van ons operationeel resultaat is in 

het verslagjaar 2,6% besteed aan opleidingen. Hieronder een 

paar voorbeelden.

Leadership programma 

Dit trainingstraject is er voor het middenkader. Het bestaat al 

enige jaren en is in 2010 voortgezet. Het programma draagt 

bij aan het versterken van de rol die deze belangrijke groep 

leidinggevenden vervult in onze organisatie. Twee leden van 

het management team participeren in dit programma, om 

zo een duidelijke verbinding te maken tussen deze groep en 

de top van de organisatie. De impact van het leadership 

programma is hierdoor merkbaar tot op directieniveau. Het 

programma laat zien dat we de talenten en inzichten van 

onze leidinggevenden koesteren.

Talentprogramma Decagon

In 2010 heeft een nieuwe groep meegedaan aan ons 

talentprogramma Decagon. De tien deelnemers zijn op 

voordracht van het management geselecteerd. Een jaar lang 

hebben ze gewerkt aan hun visie op World Class Purchasing 

en de implicaties ervan voor inkoop in kaart gebracht. In 

maart 2010 presenteerden de deelnemers hun bevindingen 

aan het MT. Dat heeft geresulteerd in diverse aanpassingen 

van ons strategisch inkoopbeleid en in de aanstelling van 

een fulltime Change Manager Purchasing. 

“Op de eerste dag van Decagon kregen we een opdracht waar 

ik me nog weinig bij kon voorstellen: ‘Wat betekent World 

Class Purchasing voor Teijin Aramid?’ Een jaar later vertelden 

we het MT wat er zou moeten veranderen. Mooi om te zien dat 

onze ideeën worden uitgevoerd. Ik heb de kracht van 

samenwerking intens ervaren.” 

Stef Kamperman, Senior Scientist

Internationaal leiderschapsprogramma 

In 2010 bereidde Teijin Ltd. een nieuw leiderschaps-

programma voor, gericht op recent aangestelde managers 

met beperkte leidinggevende ervaring. Het is een 

internationaal programma, over de grenzen van Teijin Aramid 

heen. Het gezelschap is gevarieerd: mannen en vrouwen uit 

verschillende landen en disciplines. Dat is een bewuste keuze 

om de deelnemers te kunnen laten leren van uiteenlopende 

perspectieven op leiderschap. Onze waardering voor 

‘diversiteit’ is daarmee ingebed in ons 

leiderschapsprogramma. Voor managers met meer 

leidinggevende ervaring is een vergelijkbaar programma in 

ontwikkeling.

Persoonlijk keuzebudget

In het CAO-overleg heeft Teijin Aramid de introductie van 

een Persoonlijk Keuzebudget (PKB) voorgesteld. Dat is een 

systeem waarbij je ruimte schept voor individuele keuzen uit 

arbeidsvoorwaarden. Hiermee willen we onze medewerkers 

de mogelijkheid bieden een deel van het arbeids-

voorwaardenpakket naar eigen inzicht samen te stellen. In 

het CAO-overleg bleek echter dat hiervoor nog onvoldoende 

draagvlak was, omdat voor veel medewerkers onvoldoende 

duidelijk was wat een PKB precies zou inhouden. We hebben 

daarop besloten het onderwerp van de CAO-tafel te halen. 

Vervolgens hebben we eind 2010 op alle vestigingen 

workshops georganiseerd, om te onderzoeken wat het PKB 

voor medewerkers aantrekkelijk zou maken. Op basis hiervan 

hebben we besloten het PKB in 2011 opnieuw te agenderen.

Verdeling mannen/vrouwen
Gezien het technische karakter van onze organisatie en het 

feit dat 48% van de mensen in ploegendienst werkt, bestaat 

de werknemerspopulatie voornamelijk uit mannen. In de 

chemische industrie ligt het gemiddeld aantal vrouwen op 

17%. Binnen Teijin Aramid is dat 13%. Vooral in de fabrieken – 

met fysiek werk in 5-ploegendienst – is het aandeel vrouwen 

laag (7%). Op het hoofdkantoor zien we een ander beeld: 

daar is 38% vrouw. Vrouwen zijn weliswaar in de minderheid, 

maar toch heeft 9% van hen een leidinggevende functie 

(bij de mannen is dat 14%). 
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“Wat empowerment voor mij betekent? Dat ik gestimuleerd 

word om dingen te doen waarvan ik niet wist dat ik ze kon. In 

mijn nieuwe functie heb ik er een dimensie bij gekregen: het 

coachen van mensen.” 

Cécile van de Steeg, Manager Asset Utilization Emmen
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In 2011 kijken we hoe we deze flexibilisering een vervolg 

kunnen geven. Eerst gaat het MT onze ambitie over het 

nieuwe werken formuleren, om vervolgens met managers en 

medewerkers in gesprek te gaan over wensen en ervaringen. 

We zullen telkens kleine stapjes nemen op weg naar een 

flexibelere, slimmere manier van werken. We willen als Teijin 

Aramid voor zoveel mogelijk talent the employer of choice zijn. 

Werken in deeltijd

Het aantal vrouwen dat bij ons in deeltijd werkt, bleef de 

afgelopen vijf jaar redelijk stabiel. Wel gingen er duidelijk 

meer mannen in deeltijd werken. Een van de redenen is dat 

wij onze medewerkers veel ruimte bieden om persoonlijke 

keuzes te maken, bijvoorbeeld qua arbeidsvoorwaarden en 

arbeidstijden. Zo zijn zij beter in staat om werk en privé in 

balans te brengen. 
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Naast deze leertrajecten op maat zijn er voor al onze 

medewerkers standaard programma’s. De ruime 

studieregeling maakt het voor iedereen mogelijk een 

opleiding of training te volgen. Elke medewerker kan zich 

aanmelden voor een ontwikkelassessment. Zo krijgen ze een 

scherper beeld van hun persoonlijke kwaliteiten en kunnen 

ze preciezer bepalen in welke richting ze zich verder willen 

ontwikkelen.

“Empowerment? Ik spreek liever van initiatief en 

eigenaarschap. Het is belangrijk dat een leidinggevende een 

sfeer creëert waarin medewerkers initiatief willen, kunnen en 

durven nemen. Dat is voor mij een vorm van vrijheid.” 

Ernstjan Krüger, Manager Accounting & Reporting

Learning Center in 2011

We blijven ons inzetten voor de ontwikkeling van onze 

mensen. In 2011 wordt het startsein gegeven voor het 

Learning Center. Van daaruit worden alle Teijin Aramid-brede 

trainingen en opleidingen aangeboden. Zo wordt het nog 

makkelijker om een traject te vinden dat past bij je ambities. 

Het Learning Center maakt het ook mogelijk om grotere 

groepen medewerkers te ontwikkelen en zo de organisatie 

te versterken.

Het Nieuwe Werken
De wereld om ons heen verandert continu – kijk alleen al 

naar de stroom technologische innovaties, de toenemende 

files, de individualisering, de schaarste op de arbeidsmarkt en 

het thema gezondheid en vergrijzing. Al dit soort 

ontwikkelingen vragen om een nieuwe kijk op organiseren, 

op anders en vooral slimmer werken. Ook binnen Teijin 

Aramid staat ‘het nieuwe werken’ op de agenda. Zo zijn we in 

maart 2010 gestart met het in kaart brengen van belangrijke 

ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor 

Teijin Aramid. 

Flexibele werktijden

Steeds meer medewerkers vragen om flexibele werktijden. 

Daarom hebben we in november 2010 onze management-

richtlijn ‘arbeidspatronen’ opnieuw onder de aandacht 

gebracht. Deze richtlijn biedt zowel managers als mede-

werkers houvast bij het maken van individuele afspraken 

over arbeidstijden en telewerken. We hebben besloten de 

vaste tijden waarbinnen dagdienstmedewerkers geacht 

worden te werken (bloktijden) per 1 januari 2011 los te laten. 

Het resultaat is meer ruimte om werk naar eigen inzicht te 

organiseren. Ook zijn er meer mogelijkheden om de ene dag 

wat meer en de andere dag wat minder te werken, zonder 

dat dit vakantiedagen en verlofuren kost. Daarnaast kan er  

– een dag of een paar uur – thuis gewerkt worden. Dit kon al, 

maar de mogelijkheden hiervoor zijn verruimd.

 



verder opvalt, is dat onze medewerkers (5,8) vergeleken met 

de Benchmark Productie (5,1) relatief tevreden zijn over de 

communicatie rondom belangrijke zaken. 

Waar kan het beter?

Er waren ook punten die minder scoorden dan twee jaar 

geleden. Zoals arbeidsomstandigheden, met name 

klimaatbeheersing. Maar ook over de doorgroei-

mogelijkheden binnen Teijin Aramid, het werkoverleg, 

de waardering en het oppakken van signalen uit het vorige 

onderzoek waren onze medewerkers minder tevreden.

Wij vinden het belangrijk dat onze mensen zich eigenaar 

voelen voor de resultaten van Teijin Aramid. We geven hen 

dan ook inspraak en maken hen medeverantwoordelijk voor 

verbeteringen. Dat doen we bottom-up: alle afdelingen en 

locaties maakten op basis van resultaten hun eigen 

actieplannen. Acties worden vooral lokaal opgepakt, daarna 

volgt rapportage aan het management team. Begin 2011 

heeft het management team de plannen van de locaties 

besproken.

Communiceren met de arbeidsmarkt
We hebben regelmatig contact met onderwijsinstellingen 

en studentenverenigingen om de beste talenten aan ons te 

binden. We presenteren ons op verschillende carrièrebeurzen 

en doen ook aan ‘campus-recruitment’ op technische 

universiteiten. Dat levert stage- en afstudeerplaatsen op voor 

studenten uit verschillende richtingen. In 2010 hebben we 

geholpen bij het opzetten van een centrum voor innovatie in 

de regio Oost/Noord. Zo vervullen we binnen het MBO een 

ondersteunende rol.

Hoe tevreden zijn onze medewerkers? 
Onze mensen bepalen het succes van Teijin Aramid. 

‘Tevreden zijn met je werk’ vinden we niet genoeg. We willen 

dat medewerkers zich nauw betrokken voelen bij onze 

organisatie. Dat ze – samen met hun collega’s, klanten en 

leveranciers – het beste uit zichzelf én uit de organisatie 

halen. In september 2010 hebben we de tevredenheid en 

betrokkenheid laten meten door een extern bureau. Mede 

dankzij de inzet van leidinggevenden is de respons van 61% 

in 2008 verhoogd naar 77%. We hebben nu goed inzicht in 

waar we staan en waar we nog aan moeten werken. 

Ook hebben we de resultaten vergeleken met onze vorige 

meting en met de Nationale Tevredenheidsindex en de 

Benchmark Productie. Deze benchmark geeft een 

gemiddelde van de tevredenheid onder medewerkers in 

de productiesector in Nederland. Over een aantal punten 

zijn we positiever dan twee jaar geleden en over een aantal 

juist minder. Overigens hebben we onze medewerkers 

niet gevraagd naar de motivatie van hun antwoorden. 

De algemene tevredenheid is beoordeeld met een 7,3.  

Dit is 0,1 punt lager dan onze vorige meting in 2008, maar 

gelijk aan de Benchmark Productie. In 2010 hebben we voor 

het eerst de betrokkenheid bij onze organisatie gemeten. In 

vergelijking met de benchmark blijkt die betrokkenheid 

hoog. Wij scoren een 7,9, de benchmark is een 7,7. 

Waar gaat het goed?

Over sommige punten zijn onze medewerkers meer 

tevreden dan bij de meting in 2008. Het gaat onder meer om 

de efficiëntie binnen het team/de afdeling, de werktijden en 

de duidelijkheid over het uitvoeren van werkzaamheden. Wat 
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Van Stedelijk Museum Amsterdam tot TU Delft

Teijin Ltd. en Teijin Aramid spelen een belangrijke rol bij de 

verbouwing van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ons 

moederbedrijf sponsort de verbouwing financieel. Wij 

leveren materiaal voor de 3.000 m2 grote paneelwand van de 

karakteristieke uitbouw. Deze in de volksmond genoemde 

‘badkuip’ bestaat uit een composiet waarin koolstofvezel van 

Teijin (Tenax) en aramide (Twaron) zijn verwerkt. 

De sponsoring van het Stedelijk Museum past in ons streven 

om actief bij te dragen aan technologische ontwikkelingen 

en oplossingen die de ‘kwaliteit van leven’ verbeteren. 

Teijin Aramid steunt ook het DUT-racing team (TU Delft) en 

het landelijk Techniektoernooi. En we zijn al acht jaar 

hoofdsponsor van Het Gelders Orkest. Die overeenkomst 

loopt af in 2012 en wordt dan omgezet in een ‘partner-

contract’ van drie jaar. We zijn op zoek naar een nieuw 

corporate sponsorship, waarmee we Teijin Aramid krachtig 

kunnen positioneren als duurzame onderneming. 

Wie heeft de T-Factor?

We zijn gestart met medewerker sponsoring. Wie in z‘n vrije 

tijd actief is voor een stichting, vereniging of ander ideëel 

doel, kan voor sponsoring in aanmerking komen. Dit gebeurt 

onder de noemer T-Factor. 

De ‘Teijin Factor’ verwijst naar de populaire talentenjacht, de 

X-Factor. Met dit nieuwe initiatief stimuleren we onze 

medewerkers zich belangeloos in te zetten voor goede 

doelen en maatschappelijke projecten. Het is een jaarlijks 

terugkerende competitie, waarbij medewerkers strijden om 

een financiële bijdrage voor de organisatie waar zij zich als 

vrijwilliger in hun eigen tijd voor inzetten. Alle medewerkers 

van Teijin Aramid konden op een speciale website uit 40 

ingestuurde projecten hun favoriet kiezen. De projecten met 

de meeste stemmen gingen door naar de finale. In december 

2010 was in Emmen de grote finale. Daar kreeg iedere finalist 

twee minuten de tijd om het publiek en de jury ervan te 

overtuigen dat zijn of haar project de ultieme T-factor heeft. 

Er is in totaal € 21.500 verdeeld over elf finalisten.

Onze samenwerking met middelbare en basisscholen in 

onze regio’s is gecontinueerd. Al geruime tijd nemen we deel 

aan het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland 

(JetNet). Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, 

onderwijs en overheid. Het beoogt Havisten en VWO’ers te 

interesseren voor een beta-georiënteerde vervolgopleiding. 

Ook ondersteunen we basisscholen, bijvoorbeeld door 

deelname aan het Techniek Toernooi én Solarta waar we 

samen met Akzo Nobel leerlingen op onze locatie 

uitnodigen (‘maak kennis met chemie’). 

Duurzame sponsorrelaties
Teijin Aramid heeft in 2010 een nieuw sponsorbeleid 

geformuleerd, dat aansluit op onze strategie. Het thema is 

Samen sterk. Dat geeft aan hoe wij met onze stakeholders 

omgaan: met onze klanten doen we aan co-creatie, met 

onze medewerkers werken we gezamenlijk aan onze 

strategische doelen en ook met andere stakeholders pakken 

we projecten op. Het woord ‘sterk’ verwijst naar de kracht die 

wij halen uit ons product, onze medewerkers en klanten. 

Door bundeling van de krachten kunnen we méér bereiken, 

dan wanneer we alleen zouden opereren – dat is het idee. 

Dit is ook verankerd in onze kernwaarden. Die komen terug 

in ons sponsorbeleid en zijn een toetssteen voor de 

aanvragen en proposities. 

Trots op Teijin Aramid

De producten en oplossingen van Teijin Aramid dragen bij 

aan een betere kwaliteit van leven. Ook werken we graag aan 

het verbeteren van het woon- en leefklimaat in onze directe 

omgeving. Deze maatschappelijke betrokkenheid tonen we 

onder meer door sponsoring. 

Focus in sponsoring 

We willen graag samenwerken met partijen die duurzame 

bijdragen leveren aan de samenleving en tegelijkertijd 

impulsen geven aan onze internationale naamsbekendheid. 

Bij deze zogenoemde corporate sponsoring moet ons 

product bij voorkeur een leidende rol vervullen. We doen 

ook aan regionale sponsoring en steunen bijvoorbeeld 

sociaal-maatschappelijke initiatieven die zich richten op 

kennisontwikkeling bij de jeugd. Teijin Aramid sponsort 

ook studentenverenigingen, die relevant zijn voor onze 

organisatie. We laten zien dat we een aantrekkelijke 

werkgever zijn, waar je volop kansen krijgt jezelf te 

ontplooien.  



Duurzaamheidsverslag  57

Bijlagen
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AFBG  Aramid Fibers Business Group
Aramide  Afkorting van ‘aromatische polyamide’; 

door de mens gemaakte hoogwaardige 
vezels. Moleculen kenmerken zich door 
relatief stijve polymeerketens, verbonden 
met sterke waterstofbruggen die de 
mechanische spanning overbrengen. 

Biobased  Gebaseerd op natuurlijke bronnen die   
kort-cyclisch worden hernieuwd.

Biodiversiteit  Een manier om de verscheidenheid aan 
levensvormen op aarde uit te drukken.

BRZO   Besluit Risico’s Zware Ongevallen
CEO  Chief Executive Officer
CFO  Chief Financial Officer
CSR   Corporate Social Responsibility,  

zie ook Duurzaamheid.
CZV   Chemisch Zuurstofverbruik
DCM Dichloormethaan
Duurzaamheid  Een streven dat aansluit op het voorzien 

in behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in 
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 
te brengen. Wij brengen dat in praktijk door 
te werken aan een balans tussen profit, 
planet en people.

Eco-efficiënt  Een product of proces is eco-efficiënt als 
  het gelijktijdig goedkoper en minder milieu-

belastend is dan alternatieven.
EEA Eco-Efficiency Analyse
EEP  Energie-Efficiency Plan
EEI  Energie Efficiency Index: Energieconsumptie 

t.o.v. de geproduceerde hoeveelheid.
E&I Ethiek & Integriteit 
GRI   Global Reporting Initiative (internationale 

standaard voor duurzaamheids- 
verslaglegging).

HE Heavy Ends
HP-PE  High performance polyethyleen
J-SOX   Japanse tegenhanger van de Amerikaanse 

Sarbanes Oxley Act.
Leadership team  Managementlaag direct onder management 

team.
LTI  Lost Time Injury  

(incident met verzuim tot gevolg)
LTI frequency rate  Aantal LTI’s per miljoen gewerkte uren
Meta-aramide  Benaming voor (poly-)metafenyleen 

isofthalamide, merknaam Teijinconex. 

MTC  Medical Treatment Case (incident waarna 
medewerker – na behandeling door arts – 
zijn eigen werkzaamheden kan hervatten).

MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 
zie Duurzaamheid.

NGO Non-gouvernementele organisatie
NMP N-methylpyrrolidon (hulpstof )
PAGO  Periodiek Arbeidgezondheidskundig 

Onderzoek
Para-aramide  Hoogwaardige aramidevezel met unieke 

combinatie van eigenschappen o.a. sterkte 
in verhouding tot gewicht, bestand tegen 
chemicaliën en thermisch stabiel. 
Merknamen: Twaron en Technora.

PL/QA  Product Liability/Quality Assurance 
(productaansprakelijkheid/kwaliteitsborging)

PPD   Parafenyleendiamine  
(basisgrondstof Twaron)

PPTA   Polyparafenyleenteraftalamide 
(het aramidepolymeer)

PURE  Passion, Unity, Respect, Excellence (onze 
kernwaarden).

QHSE   Quality (kwaliteit), Health (gezondheid), 
Safety (veiligheid), Environment (milieu)

REACH   Europese verordening inzake Registratie, 
Evaluatie en Autorisatie van Chemische 
stoffen.

RWC   Restricted Work Case  
(incident waarna slachtoffer tijdelijk zijn 
eigen werk niet kan doen, maar wel 
aangepast werk).

Stakeholder  Een persoon of organisatie die belang heeft 
bij de activiteiten die een organisatie 
uitvoert.

Sustainability  zie Duurzaamheid
TDC   Tereftaloyldichloride (basisgrondstof Twaron)
TR  Total Recordable = LTI + RWC + MTC
TRM   Total Risk Management
TR rate  Total Recordable per miljoen gewerkte uren
Tripod analyse  Een systematische analyse van de 

basisoorzaak van een incident.
VCA  VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid 

Gezondheid en Milieu)
Waardepropositie  Aanbod van producten en/of diensten die 

waarde creëren voor onze klanten.

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Generatie_(periode)
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Teijin Aramid heeft lidmaatschappen afgesloten met 

organisaties om kennis en ervaring te delen en een extra 

bijdrage te leveren aan een groter bewustzijn van 

duurzaamheid. 

Wij zijn lid van de branchevereniging VNCI en hebben het 

Responsible Care-programma ondertekend. Het Responsible 

Care-programma is het vrijwillige initiatief van de 

wereldwijde chemische industrie om via landelijke 

verenigingen (zoals de VNCI in Nederland) samen te werken 

en zo de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid 

en milieu te verbeteren. Inmiddels wordt het programma 

door chemische bedrijven in 53 landen toegepast.

Vanaf begin 2010 is het lidmaatschap van de VNCI en VEMW 

(Vereniging voor Energie, Milieu en Water) gecombineerd, 

zodat beide verenigingen optimaal kunnen samenwerken 

om hun leden te helpen.

Teijn Aramid hoort thuis in de chemie- en vezelbranche. 

Daarom zijn we ook aangesloten bij CIRFS, de European   

Man-made Fibres Association. CIRFS is de representant van 

de Europese bedrijven die door de mens geproduceerde, 

niet-afbreekbare vezels maken. Door ons lidmaatschap 

blijven we op de hoogte van (nieuwe) wetgeving en kunnen 

we daarop invloed uitoefenen. 

Wij zijn lid van het Dutch Polymer Institute (DPI), een  

publiek-privaat samenwerkingsverband tussen bedrijven, 

universiteiten en overheid. DPI is een technologisch top 

instituut dat zich richt op langetermijnonderzoek op 

het gebied van polymeren. Jaarlijks verschijnen zo’n 

200 publicaties. Wij brengen onze expertise in door 

researchprogramma’s op het gebied van elastische 

polymeren.  

De doelstelling van Dujat (the Dutch and Japanese Network 

Organization) is het versterken van economische relaties 

tussen Nederland en Japan. Dujat helpt Nederlandse 

bedrijven die zaken in Japan of met Japanse bedrijven willen 

ontwikkelen. Ook steunt Dujat Japanse bedrijven in het 

ontwikkelen van samenwerking met Nederlandse bedrijven 

in zowel Nederland als Japan.

Bijlage 2: Lidmaatschappen



met onze bedrijfsactiviteiten. Zo wordt duidelijk hoe onze 

bedrijfsactiviteiten invloed hebben op biodiversiteit en wat 

we op welke plek in de keten doen om het effect ervan 

inzichtelijk te maken. Het effect meten wij met behulp van 

de Japanse methode Design for Environment (zie pag. 22).

Werken aan biodiversiteit
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze 

technologie, producten en activiteiten die bijdragen aan het 

behoud van biodiversiteit. Achter elk voorbeeld staat een 

nummer, dat verwijst naar het betreffende punt uit de visie.

Centrale initiatieven

Eco-efficiency analyses  

Met EEA kunnen wij de waardecreatie die onze producten 

opleveren kwantificeren en toewijzen (zie pag. 21). Wij zetten 

deze analyses in bij de afweging om nieuwe producten te 

ontwikkelen, processen te verbeteren of om de waarde van 

onze producten in beeld te brengen. We kijken daarbij naar 

de hele keten. Met de resultaten kunnen wij aantonen dat 

onze producten en oplossingen bijdragen aan een beter 

milieu en toegevoegde waarde hebben. (1)

Design for Environment

Deze methode past ons moederbedrijf toe. In Design for 

Environment wordt de invloed op biodiversiteit nadrukkelijker 

meegenomen dan in EEA. Ook Teijin Aramid is gevraagd 

deze methode te gaan gebruiken. In 2011 gaan we bij één 

product de resultaten van EEA vergelijken met die van de DfE 

methode. (1)

Polyethyleenproductie zonder oplosmiddelen 

Polyethyleen is een tape die geproduceerd wordt zonder 

oplosmiddelen (zie pag. 42). Het voordeel van dit nieuwe 

product is een lagere milieubelasting, dankzij minder 

energieverbruik en lagere emissies naar lucht en water. (1)

Biobased grondstoffen

We zijn voornemens om de belangrijkste grondstoffen voor 

onze aramide – die nu op aardolie zijn gebaseerd – te 

vervangen door een natuurlijk materiaal. Daarmee kunnen 

Structureel aandacht voor biodiversiteit
In onze corporate filosofie staat dat wij ‘de hoogste prioriteit 

geven aan veiligheid en het behoud van onze natuurlijke 

omgeving’. Als Teijin Aramid hebben wij geen eigen beleid 

ontwikkeld over biodiversiteit, wel sluiten we aan bij het 

beleid van onze moederorganisatie. In 1992 heeft Teijin Ltd. 

de Teijin Group Global Environmental Charter vastgelegd. 

Vanaf 2007 ontwikkelen we structureel initiatieven in relatie 

tot biodiversiteit.

Declaration of Biodiversity by Nippon Keidanren

Onze moederorganisatie is een van de partners in het 

Japanse verdrag Declaration of Biodiversity by Nippon 

Keidanren. De tekst bevat een code of conduct voor de 

activiteiten van de deelnemende organisaties. Het 

specificeert de basisprincipes en richtlijnen voor particuliere 

organisaties die bereid zijn een bijdrage te leveren aan het 

behoud van biodiversiteit. Door het verdrag te ondertekenen 

onderschrijven de deelnemers het nut van deze verklaring. 

Tegelijkertijd verbinden zij zich om voorop te lopen in het 

werken aan een samenleving, waarin het belang van 

biodiversiteit wordt erkend.

 

De richtlijnen van dit verdrag heeft Teijin Ltd. vertaald in een 

visie voor het bedrijf. Deze visie is het vertrekpunt voor alle 

activiteiten die te maken hebben met biodiversiteit:

1.  Actief stimuleren van milieu-initiatieven die bijdragen aan 

het behoud van biodiversiteit

2.  Bevorderen van de kennis over biodiversiteit onder 

medewerkers en hun vrijwilligersactiviteiten stimuleren

3.  Samenwerken met lokale organisaties en heldere 

communicatie over risico’s

Onze invloed op biodiversiteit

Het gebruik van grond- en hulpstoffen, het onderzoek naar 

nieuwe toepassingen van chemische producten, de 

fabricage van chemische producten, het creëren van 

emissies naar lucht en water en het creëren van afval – het is 

allemaal het gevolg van onze bedrijfsactiviteiten en 

beïnvloeden de biodiversiteit. Teijin Ltd. heeft een overzicht 

ontwikkeld, waarin de biodiversiteit in relatie wordt gebracht 

Bijlage 3: Biodiversiteit
van een automatische deur, zouden de vogels niet meer vrij 

in en uit kunnen vliegen. Op initiatief van een medewerker is 

een opening in de wand gemaakt. De boerenzwaluwen 

maken daar dankbaar gebruik van en zijn verzekerd van een 

broedplaats in de hal. (1+2)

Valkennest verdrijft konijnen 

De ideeënbus in Delfzijl leverde een goed initiatief op: het 

plaatsen van een valkennest voor het verdrijven van beestjes 

als konijnen, mollen en ratten. De gifpot blijft dicht. (1+2)

we onze ecologische footprint verkleinen. We zijn een 

onderzoek gestart in samenwerking met derden (zie pag. 27). 

De eerste resultaten van dit project zijn hoopgevend. (1)

Investeringen in recycling 

Het recyclen van onze eindproducten en deze verwerken 

tot grondstoffen voor pulp, heeft een positieve impact op 

het milieu (zie pag. 46). Recycling reduceert de benodigde 

hoeveelheid grond- en hulpstoffen, oplosmiddelen en 

energieverbruik aanzienlijk. De komende jaren investeren 

wij fors in uitbreiding van onze recyclingactiviteiten. (1)

Energie Efficiency Plannen  

Teijin Aramid heeft zich door ondertekening van de 

Meerjarenafspraken 3 geconformeerd aan een besparing 

van 2% energieverbruik per jaar tot 2020 (zie pag. 40). 

De resultaten voor de eerste periode zijn goed: de 

besparingen in de keten halen we voor een groot deel uit 

opschaling van onze recyclingactiviteiten. (1)

Lokale initiatieven

Biologische afvalwaterzuivering  

In 2008 zijn we in Delfzijl gestart met het pompen van een 

deel van het afvalwater van de TDC- en PPD-fabrieken naar 

een biologische zoutwaterzuivering (zie pag. 45). De afvoer 

hebben we de laatste twee jaar verder kunnen verhogen, 

waardoor de emissie van stikstof met bijna 90% ten opzichte 

van 2008 afnam. (1+3)

Aanleg inheems bos compenseert CO₂-uitstoot

In 2010 zijn we met twee medewerkers van Teijin Aramid 

contractueel overeengekomen dat we de CO₂-uitstoot van 

onze vliegreizen en zakelijk gereden kilometers eenmalig 

compenseren via financiering van een inheems bos in 

Drenthe. Het landgoed maakt deel uit van de lokale 

ecologische hoofdstructuur en is van historische waarde. 

(1+2)

Verladingshal broedplaats boerenzwaluw

Boerenzwaluwen maken al jaren gebruik van onze 

verladingshal in Delfzijl om te broeden. Door het installeren 

Exploitatie
(bouw fabrieken, etc)

Energiebronnen

Design for environment

Design for environment

Milieubeschermende 
maatregelen

Duurzaam inkopen

Design for environment

Design for environment

• Verlies van habitat 
• Introductie van     
  niet-inheemse soorten
• Vervuiling
• Klimaatverandering
• Overconsumptie

(Risico’s verlies aan 
biodiversiteit)

• Verlies van habitat
• Introductie van 

niet-inheemse soorten
• Vervuiling
• Klimaatverandering
• Overconsumptie 

Uitstoot van chemische 
stoffen in de lucht, 
water en bodem

Uitstoot van chemische stoffen 
in de lucht, water en bodem

(Risico’s verlies aan 
biodiversiteit)

Eindproducten

GebruikHalffabrikaten

Productie en R&D

Grond- en hulpstoffen
(incl. fossiele grondstoffen)

Recycling

Terugwinning

AfvalAfval

Hernieuwbare grondstoffen

De relatie tussen biodiversiteit en onze business
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Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 15-16
4.2 16
4.3 n.v.t.
4.4 Binnen de concernstructuur heeft TA één 

aandeelhouder, Teijin Holdings Netherlands BV, 

een 100% dochter van Teijin Ltd. Aandeelhouders 

kunnen enkel indirect invloed uitoefenen op het 

beleid van TA via Teijin Ltd., die een Japanse 

beursnotering heeft. Via de OR en de 

vertegenwoordiger in de RvC, die op aanwijzing 

van de OR is benoemd, hebben medewerkers 

medezeggenschap.
4.5 17
4.6 Mochten er strijdige belangen voorkomen, dan 

worden deze voorgelegd aan de commissie Ethiek, 

pag. 17
4.7 Met een (pre-) employment screening wordt de 

integriteit van kandidaten getoetst.
4.8 5, 9, 12, 28-29, 31
4.9 17

4.10 13, 19-20
4.11 9, 17
4.12 4, 8, 19, 28-29, 31, bijlage 2 en 3
4.13 Bijlage 2
4.14 4, 9, 23
4.15 4, 9, 23 
4.16 4, 9, 22-23
4.17 9, 13, 21, 22, 24, 26

Economische aspecten

EC1 6, 48, 56
EC2 10, 20-22, 26, 41-42
EC3 TA heeft een gegarandeerde pensioentoezegging, 

gemaximeerd op € 55.000. Daarboven draagt TA bij 

via een defined contribution systeem. 

Bijlage 4: GRI-index
Bij het schrijven van dit duurzaamheidsverslag hebben we de internationaal erkende G3-richtlijnen van het Global Reporting 

Initiative gevolgd. De G3 onderscheidt verschillende toepassingsniveaus. Op basis van een self assessment voldoet dit verslag aan 

de voorwaarden van het B-niveau.

n.v.t. wordt niet gerapporteerd omdat deze indicator niet van toepassing is op onze organisatie.

* wordt niet of deels gerapporteerd wegens gebrek aan systemen om de gewenste informatie te genereren.

Visie en strategie

1.1 3, 5
1.2 3, 9-10, 13, 17, 19-21, 28-29

Organisatieprofiel

2.1 3, colofon
2.2 12-13
2.3 15-16
2.4 7
2.5 7
2.6 12
2.7 13
2.8 6, 7
2.9 3, 10, 15-16

2.10 10, 37

Verslagparameters

3.1 1 jan. 2010 t/m 31 dec. 2010
3.2 4 juni 2010
3.3 Jaarlijks
3.4 Colofon
3.5 4 
3.6 4
3.7 n.v.t.
3.8 n.v.t.
3.9 4

Werkgroep, intranet, milieuverslagen van 

productielocaties, financiële cijfers
3.10 n.v.t.
3.11 n.v.t.
3.12 2
3.13 4

LA6 *
LA7 52, Geen werkgerelateerde sterfgevallen
LA8 n.v.t.
LA9 52-53, alle arbo gerelateerde afspraken zijn 

vastgelegd in CAO1 en CAO2 afspraken
LA10 *
LA11 5, 53-54
LA12 100%
LA13 6, 15-16, 53-54
LA14 Vrouwen en mannen met gelijke werkervaring, 

niveau en potentieel worden gelijkwaardig beloond.

Mensenrechten

HR1 Al onze leveranciers (100%) zijn beoordeeld en 

getoetst als beschreven op pag. 31.
HR 2 28, 30-31
HR 3 *
HR 4 Geen
HR 5 Geen
HR 6 Geen
HR 7 Geen
HR 8 *
HR 9 n.v.t.

Maatschappij

SO1 56, bijlage 3
SO2 28-29, 31
SO3 5, 28-29
SO4 n.v.t.
SO5 TA is lid diverse organisaties, zoals branche-

verenigingen, die gezamenlijk de belangen 

van onze industrietak behartigen, bijlage 2
SO6 Geen bijdragen
SO7 Geen
SO8 45

Productaansprakelijkheid

PR1 17, 33-34
PR2 Geen 
PR3 34, 46
PR4 *
PR5 30
PR6 56
PR7 Geen
PR8 Geen
PR9 Geen

EC4 n.v.t.
EC5 Het minimum aanvangssalaris op alle locaties (in 

Nld.) ligt 30% boven het Nederlandse 

minimumloon.
EC6 31, 49 
EC7 15, 53
EC8 56
EC9 3, in de periode januari t/m december 2010 is onze 

fexibele schil met 113 FTE uitgebreid.

Milieu-aspecten

EN1 47-48, in de carbon footprint berekeningen 

(blz. 41-42) zijn de gebruikte hoeveelheden 

materiaal omgerekend naar CO₂-equivalent.
EN2 47
EN3 40-41
EN4 40-41
EN5 40-41
EN6 35, 40-41
EN7 40-41
EN8 41
EN9 N.v.t.

EN10 *
EN11 Productielocatie Delfzijl ligt aan de Waddenzee
EN12 bijlage 3
EN13 bijlage 3
EN14 bijlage 3
EN15 bijlage 3
EN16 41-44
EN17 43
EN18 21-22, 40-42, 46-47, 49
EN19 43
EN20 43-44
EN21 45
EN22 47-48
EN23 44-45
EN24 48
EN25 45
EN26 10, 20, 27, 34, 40-41, 43, 45-49, bijlage 3
EN27 *
EN28 45
EN29 42, 49
EN30 6

Werkgelegenheid

LA1 6, 7
LA2 6, 7, 51 

Instroom: 56

uitstroom: 54
LA3 *
LA4 100%
LA5 Opgenomen in aanname contract
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Ontwerp en vormgeving

Coers en Roest ontwerpers bno | drukkers BV, Arnhem

Grafische productie

Van Amerongen drukkerij, Amersfoort

Dit is een uitgave van Teijin Aramid, Corporate Communication.  

Dit verslag is gedrukt op Satimat Green, FSC mixed credit.

Teijin Aramid BV, 16 juni 2011.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de 

stand van kennis bij publicatie. Alle vermelde handelsmerken zijn 

eigendom van Teijin Ltd. of Teijin Aramid BV.

Van Teijin Aramid werkten aan dit verslag mee:

 Projectgroep: Evelien Hamelink, Judy van der Lijke 

(the Sustainability Company, De Steeg), Marcel Werner en  

Danielle van Woerden.

Philip Altena, Heidi Beers, Sjaak Bensink, Harrie Bosman, 

Gerald Bouwman, Melinda van de Braak, Wessel Bruining, 

Ruud van Brunschot, Mark Claassen, Erik Delnoij, 

Henrico Derks, Jan Föllings, Gert Frederiks, Teddy Glaudemans, 

Petra de Goede, Alinda Gorter, Christoph Hahn,  

Monique van Hoorn, Paul Hoyer, Frans van Huizen, 

Jeroen de Jong, Marjan Kamer, Stef Kamperman, 

Sander Koopmans, Ruud Koopmans, Ernstjan Krüger, 

Erik Littmann, Maarten van der Made, Roel Manning, 

Coen Moolhuizen, Marloes Nijhof, Toni Pili, Hans Porre, 

Sanjay Rastogi, Juergen Rothe, Rolf de Roo, Jan Roos, 

Hedzer Rozeboom, Maarten Schuit, Gert Tissink, Bob Uffen, 

Han Veldman, Gerard Verbeet, Frans Verbruggen, 

Saskia Verhoeven, Aad Vrij, Ton de Weijer, Eelke van der Werf, 

Heidi Wismans en Annemarie Zuuring.

Colofon

Uw mening telt!

Tips, suggesties en vragen zijn van harte welkom, 

via sustainability@teijinaramid.com

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.
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