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Geachte lezer,

Vorig jaar was het thema van het CSR-verslag ‘Samen 

Sterk’: dat had niet treffender gekozen kunnen worden.  

In het crisisjaar 2009 is gebleken wat dit betekent voor  

Teijin Aramid.

Wij hebben door de crisis een aantal ingrijpende maat-

regelen moeten nemen. Meer dan ooit hebben we op  

kosten gestuurd, het aantal medewerkers teruggebracht 

en op alle fronten bezuinigd. Op het gebied van Research 

& Development hebben we ons geconcentreerd op  

korte termijn projecten. Onze mensen is gevraagd extra 

zuinigheid te betrachten en offers te brengen. 

Wat we niet hebben gedaan, is in paniek raken. Wij kennen 

de waarde van aramide voor de wereld en weten welk 

potentieel er is voor onze high performance vezels. Wij  

hebben gelukkig ons menselijke kapitaal aan boord kun-

nen houden en bij alle maatregelen ieders medewerking 

gekregen. Het besef dat we samen uit deze crisis wilden 

komen, was bij alle medewerkers aanwezig. We waren 

sterk en willen dat blijven. 

Het dieptepunt van de crisis lag voor ons in de maanden 

november 2008 tot mei 2009. In de maanden hierna zagen 

we gelukkig de eerste voorzichtige tekenen van herstel. 

Dit dankten we vooral aan het opraken van de voorraden 

bij klanten. Na het uitblijven van een dalende vraag in de 

zomermaanden herstelde de markt zich gestaag tot het 

einde van het jaar. Wij zijn op moment van schrijven nog 

niet helemaal op het niveau dat we beogen. Ook heeft  

een aantal ontwikkelingstrajecten bij klanten vertraging 

opgelopen. Het zal nog enige tijd duren tot de snelle groei 

van de laatste jaren weer geëvenaard wordt. Maar wij  

hebben er alle vertrouwen in.

Het Corporate Social Responsibility beleid van Teijin  

Aramid is in 2009 volgens plan uitgevoerd. De juiste 

balans tussen people, planet en profit blijft onze aandacht 

houden, ook in tijden van crisis. Daarnaast heeft de crisis 

ons ook nieuwe inzichten opgeleverd op CSR-gebied.  

Zo hebben we ons in 2009 de eco-efficiency analyse 

eigen gemaakt en worden op dit moment enkele pilots 

uitge voerd. Hierover kunt u meer lezen in het verslag dat 

voor u ligt. Uiteindelijk is ons doel om van eco-efficiency 

analyses een vast element in de marketingmix te maken. 

Ook zal het gebruikt worden bij het vaststellen van de 

Research & Development portfolio. Zo wordt CSR nog 

nadrukkelijker een integraal onderdeel van de bedrijfs-

voering en wordt - voor onze klanten en voor ons -  

nog inzichtelijker wat de impact van onze inspanningen  

is op het milieu, en op onze winst.

Wij verwachten dat Corporate Social Responsibility de 

komende jaren nog sterker een leidend principe zal  

worden in de dagelijkse bedrijfsvoering dan nu het ge val 

is. De crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat de balans  

tussen korte termijn winst en duurzaamheid naar de 

laatstgenoemde doorslaat en dat verankering van CSR  

in het DNA van ons bedrijf kan leiden tot lange termijn 

winst. Samen met klanten én samen met onze mede-

werkers. Zo blijven wij allemaal sterk. Ook in mindere  

tijden. 

Ik wens u veel leesplezier, 

Gert Frederiks

CEO en president Teijin Aramid

Juni 2010

Blijvend sterk 
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Over dit verslag
Verantwoording totstandkoming
Dit verslag schrijven wij om onze stakeholders op trans-

parante wijze te informeren over onze inspanningen op 

het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR).  

Stakeholders zijn voor ons zowel direct als indirect  

betrokkenen zoals medewerkers, klanten, leveranciers, 

omwonenden en omliggende bedrijven, overheden,  

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

brancheorganisaties, banken en (onderdelen van)  

Teijin Ltd.  

Dit is ons zevende CSR-verslag en daar zijn we trots op. 

Waar we ook heel trots op zijn, is dat we dit verslag  

helemaal met eigen mensen hebben geschreven. En dat  

in een zwaar jaar, waarin we al onze aandacht erop heb-

ben moeten richten om geen rode cijfers te schrijven en 

binnen de kredietlimieten van Teijin Ltd. en onze banken 

te blijven. Maar ondanks die voorwaarden hebben we 

onze inspanningen op het gebied van CSR niet losgelaten. 

Wij willen daarom graag verslag hiervan doen. 

Keuze voor material issues
De onderwerpen waar wij in dit verslag verantwoording 

over afleggen, hebben we bepaald met input van in- en 

externe stakeholders. Voor het vorige verslag zijn wij met 

enkele stakeholders de dialoog aangegaan om onze keuze 

voor de material issues te toetsen. Material issues zijn die 

onderwerpen die de organisatie ziet als heel belangrijk 

voor de bedrijfsvoering én die stakeholders interessant 

vinden om over te worden geïnformeerd of over in dialoog 

te gaan.

Van zowel medewerkers, klanten, NGO’s, dienstverleners 

en partijen uit de chemische sector hebben wij voor dit 

verslag een score ontvangen op het belang dat zij hechten 

aan de issues die binnen onze branche en voor ons bedrijf 

spelen. Voor ons hebben bijvoorbeeld patenten een zeer 

hoge impact op de bedrijfsvoering, maar onze stake-

holders geven aan weinig interesse te hebben om daar-

over te worden geïnformeerd. Uit de resultaten van de 

Transparantiebenchmark 2009 blijkt onder andere dat  

Teijin Aramid op het gebied van sociale aspecten, zoals 

ethiek en integriteit, hoog scoort. Wij zullen er in dit ver-

slag zeker aandacht aan besteden. Andere onderwerpen 

die de stakeholders aandroegen, zijn zaken als onze 

milieumanagementsystemen, opleiding van medewerkers 

en onze lidmaatschappen.

Rapportagerichtlijnen
Als richtlijn voor dit verslag hebben wij, net als voorgaand 

jaar, gebruik gemaakt van de Global Reporting Initiative 

(GRI) richtlijnen. Op basis van een self assessment voldoet 

dit verslag aan de voorwaarden van het B-niveau.  

In bijlage 4 treft u een overzicht aan van welke onderdelen 

zijn beschreven. Naast de GRI-richtlijnen werken wij voor 

de financiële verslaglegging conform de International 

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

tegenhanger van de Amerikaanse Sarbanes Oxley Act. 

Onze milieumanagementsystemen en een nieuw  

HR-informatiesysteem (IHRIS) leveren ons de niet-financiële 

data die wij in dit verslag hebben opgenomen. Bij het 

weergeven van ontwikkelingen in de afgelopen jaren  

hanteren wij als indexjaar 2005.

Wij hebben voor de CSR-verslagen 2005 tot en met 2007 

met KPMG Sustainability BV samengewerkt. Het verslag 

van 2007 is – als voorbereiding op een externe verificatie – 

aan een proefverificatie onderworpen. Vanwege de econo-

mische situatie, hebben we besloten om dit verslag, net als 

in 2008, niet extern te laten verifiëren.

Scope
Dit verslag heeft betrekking op de gehele internationale 

organisatie van Teijin Aramid. De voorbeelden zijn voor-

namelijk georiënteerd op Nederland.
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Ups
•  Een pilot eco-efficiency analyse is afgerond. De resul taten 

zijn veelbelovend.

•  Als startschot voor de coördinatie van Teijin Aramid- 

brede energiebesparingsactiviteiten is een energie-

themadag georganiseerd. De activiteiten vloeien voort 

uit de ondertekening van MJA-3 (meerjarenafspraak met 

de overheid).

•  De productielocatie Delfzijl heeft de fabriek tijdelijk stil 

moeten leggen. Ondanks de verminderde efficiëntie die 

dat met zich meebrengt, wist de locatie ten opzichte van 

het jaar ervoor een daling in het waterverbruik per ton 

product te realiseren. 

•  Onze kernwaarden (Passion, Unity, Respect, Excellence, 

PURE) zijn geïntroduceerd in het leadership team, de 

managementlaag direct onder het management team.

•  De Dutch Japanese Trade Federation (Dujat) heeft ons de 

Deshima award toegekend als waardering voor onze rol 

in de Nederlandse samenleving en economie.

•  Een idee van een medewerker heeft de hoogste beloning 

gekregen die ooit is uitgereikt. Het idee betreft  

een assembleerkam waarmee het werken aan de spinlijn 

veiliger en vooral aanzienlijk efficiënter wordt.

•  We hebben een daling gerealiseerd van 28% in het  

aantal zakelijk gereden kilometers, met een direct effect 

op de CO
2
-uitstoot.

•  We hebben de hoeveelheid polymeerafval structureel 

verlaagd.

Downs
•  Om onze vaste medewerkers te kunnen behouden,  

hebben we bijna al onze flexibele krachten moeten laten 

gaan. 

•  We hebben onze medewerkers moeten verzoeken hun 

vrije dagen op te nemen en een algemene loonsver-

hoging achterwege te laten.

•  Onze energie-efficiëntie is op alle productielocaties  

afgenomen ten opzichte van 2008; een verslechtering die 

voortkomt uit een lage productiecapaciteit als  

reactie op de economische crisis. 

•  Het ziekteverzuim steeg van 4,4% in 2008 naar 5,2%  

  in 2009.

•  Door incidenten was er een toename in de emissie naar 

lucht van polymeerstof in Delfzijl en van Freon in Emmen.

CSR-ups en downs in 2009
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CSR-prestaties en -ambities 

Wat hebben we beloofd voor 2009

Stakeholder engagement
Een start maken in 2009 met stakeholdergesprekken (vier in het 
kader van het CSR-verslag) en een verdubbeling van dit aantal  
in 2010.

Ethiek & Integriteit (E&I)
E&I-aspecten zijn opgenomen in onze kernwaarden.  
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor USA, Brazilië  
en Shanghai wordt in 2009 benoemd.

Ziekteverzuim
We streven naar een verdere verlaging van het ziekteverzuim-
percentage. In 2008 realiseerden we een ziekteverzuim van 4,4%.

Energie-efficiëntie
Wij streven naar 2% verbetering van de energie-efficiëntie per jaar 
tot aan 2020, gemeten vanaf indexjaar 2005.

CO
2-uitstoot

Wij streven naar een vermindering met 2% per jaar tot aan 2020.

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

Recycling
Nieuw CSR item in dit overzicht

Eco-efficiency analyse (EEA)
De EEA-pilot wordt afgerond. Bij succes streven wij ernaar om 
vanaf 2010 bij elke grote investeringsaanvraag (> € 5 mln) een 
EEA uit te voeren. Tevens willen wij dan van een aantal bestaande 
processen en producten een EEA doen.

Project navigator, met daarin de QHSE-navigator
We willen de project navigator gereed hebben in 2009 en geheel 
geïmplementeerd in 2010.

REACH (Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie en
Wij willen alle voorbereidingen hebben uitgevoerd die nodig zijn 
om onze registratiedoelstellingen voor REACH te behalen.

Wat hebben we gerealiseerd?

We hebben zeven individuele gesprekken gevoerd met  
diverse groepen stakeholders en één collectieve bijeenkomst  
georganiseerd; vanuit de productielocatie in Delfzijl hebben  
we gesproken met stakeholders zoals omwonenden, gemeente, 
Rijkswaterstaat en provincie.

Kernwaarden en gedragsprincipes zijn opgenomen in PURE  
(zie H1). PURE is geïntroduceerd in het leadership team.  
Een vertrouwenspersoon voor onze vestigingen buiten Europa  
is benoemd.

Het ziekteverzuimpercentage in 2009 was 5,2%. Door afbouw van 
de flexibele schil t.g.v. de crisis, is de werkdruk onder ons vaste 
productiepersoneel toegenomen.

Ten gevolge van grote output reducties is de efficiëntie van de 
fabrieken ingrijpend verslechterd. Onze energie-efficiëntie over 
2009 is 7% lager dan in indexjaar 2005.

Wij realiseerden een absolute geïndiceerde CO
2
-uitstoot van  

90 t.o.v. indexjaar 2005.

Wij realiseerden een absolute geïndiceerde NOx-uitstoot van  
30 t.o.v. indexjaar 2005.

Van onze totale afzet hebben we 4% gerecycled. 30% van onze 
producten zijn potentieel recycleerbaar. Van deze groep recyclen 
we ruim 15%.

De pilot is succesvol afgerond. Door intensieve communicatie 
hebben we draagvlak gecreëerd voor nieuwe vervolgstudies.  
Priorisering hiervan vond plaats.

De project navigator is gereed. Eind 2009 waren ongeveer  
100 mensen getraind in het gebruik hiervan.

We nemen actief deel aan twee consortia, waarbij we een  
leidende rol hebben in het PPD-consortium. Daarnaast hebben 
we samengewerkt met andere producenten om enkele bij-
producten tijdig te registreren.

In onderstaande tabel zijn onze CSR-prestaties en -ambities benoemd en toegelicht. 
Dit overzicht vat samen wat in de volgende hoofdstukken in meer detail wordt beschreven. 

Autorisatie van Chemische stoffen)
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Wat gaan we doen?

Verder intensiveren van de stakeholderdialoog, met name ook 
met onze klanten.

Verdere uitrol van PURE in de organisatie zal in de komende jaren 
plaatsvinden. In 2011 zal onze nieuwe gedragscode verschijnen.

Er wordt gewerkt aan verdere automatisering en robotisering  
op onze productielocaties, met name in Emmen. Verder zal uit-
breiding van onze flexibele schil de belasting van onze mensen 
verminderen.

De fabrieken zullen door een hoger productieniveau en program-
ma’s ter verbetering van de efficiëntie weer op ons eerder gereali-
seerde ambitieniveau terechtkomen (2% per jaar t.o.v. 2005).

Wij willen een nulmeting van onze CO
2
-voetafdruk bepalen in 

2010. Dit doen we volgens scope twee van het greenhouse gas 
protocol, aangevuld met een gedeelte van scope drie. Scope drie 
omvat de uitstoot van de hele keten waarin wij actief zijn. Op 
basis hiervan willen wij een doelstelling formuleren tot aan 2020.

We zetten de ingezette lijn door en verwachten onze ambitie  
op dit punt te kunnen realiseren.

In 2012 willen we 25% van de potentieel recycleerbare producten 
recyclen.

We gaan in 2010 met nieuwe EEA-studies beginnen, voor  
o.a. handschoenen, recycling pulp en kunststofpijpen in de  
olie-industrie.

In 2010 zal de project navigator worden gecombineerd met  
vragen over EEA. Het ketendenken zal integraal onderdeel van  
de project navigator worden.

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

Kerncijfers 2009 

Onderdeel Kengetallen   Kengetallen
 2009   2008

Profit
Netto omzet Teijin Ltd. € 5.891 mln   € 7.257 mln  
Netto omzet Synthetische 
vezels Teijin Ltd. € 1.578 mln  € 2.102 mln
Netto omzet Teijin Aramid 
(index t.o.v. 2005) 99  120
HSE investeringen 
(% van totale investeringen) 6%  5%

People (per 31-12-2009)
Aantal FTE 1.255  1.278
Aantal medewerkers 
per discipline (FTE) Hoofdkantoor 172 Hoofdkantoor 180
 R&D 132 R&D 130
 Productieloc. 951 Productieloc. 968
Flexibele schil (FTE) 71  202
% vrouwen 12%  12%
% leidinggevende vrouwen 8,4%  7,8%
% ziekteverzuim 5,2%  4,4%
LTI’s 2  5
LTI frequency (# LTI’s / 
miljoen gewerkte uren) 1,0  2,2

Planet
Energieverbruik 3.228 TJ  4.037 TJ
Energie-efficiëntie index 
 (t.o.v. indexjaar 2005) 107  94
Broeikasgasemissies in CO

2
 20.793 ton  28.280 ton

Waterverbruik 1.832 m3 (x 1.000)  2.385 m3 (x 1.000)
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Een sterk fundament, een gestroomlijnde  
struc tuur
De missie van Teijin Aramid is wereldwijd marktleider 
zijn in de high performance fiber industrie. Daarbij 
laten we ons leiden door onze strategische doelen, 
ook al verminderde de crisis in 2009 onze groei snel
heid. We blijven echter werken aan een duur za me 
bedrijfsvoering, aan betere en nieuwe pro duc ten. 
Het fundament daarvoor zijn vier kern waar den: 
Passion, Unity, Respect en Excellence (PURE), die  
voor de gehele organisatie gelden.

Ontstaan    

In 1972 ontwikkelde AKZO de eerste para-aramide.  

Deze kreeg de naam Fiber X en zou later bekend worden 

als Arenka®. Na een periode van testen en proefproductie 

volgde stopzetting van het project. Ten gevolge van de 

eerste oliecrisis werd de commercialisatie vele jaren  

uit gesteld. In 1982 besloot men commercieel te gaan  

produceren met financiële steun van het Nederlandse 

ministerie van Economische Zaken. De bouw van de  

fabrieken in Delfzijl en Emmen werd in 1985 voltooid. 

Betere vooruitzichten
De nieuwe vezel was intussen in 1984 omgedoopt tot 

Twaron® en de vooruitzichten van het product waren 

beter dan ooit. In 1986 begonnen de nieuwe fabrieken  

in Delfzijl en Emmen met de productie; in mei was de  

eerste spoel, gemaakt op basis van grondstoffen uit  

Delfzijl, klaar. Een jaar daarna werd Twaron op de markt 

geïntroduceerd. In 1994 werd de capaciteit uitgebreid. 

Intussen gingen organisatieveranderingen door. Akzo 

Nobel bracht in 1999 haar vezelactiviteiten onder  

in een aparte juridische entiteit (Acordis), welke begin 

2000 aan een Britse investeringsmaatschappij werd  

verkocht. 

Een nieuw millennium
Eind 2000 werden de Twaron-activiteiten overgenomen 

door Teijin Ltd. Het markeerde het begin van succesvolle 

investeringen en uitbreidingen. In 2007 werd Teijin Twaron 

omgedoopt tot Teijin Aramid. Teijin Aramid beschikt over 

een verkooporganisatie die wereldwijd vier verschillende 

aramidemerken verkoopt, waarvan Twaron het grootste 

aandeel vertegenwoordigt.

Onze producten
Daar waar sterkte, duurzaamheid, veiligheid, warmte-

bestendigheid of een laag gewicht nodig is, is Twaron®, 

Sulfron®, Teijinconex® of Technora® aanwezig. Onze  

producten zijn wereldwijd te vinden in veel verschillende 

markten zoals automobielindustrie, ballistische bescher-

ming, scheepvaart, civiele techniek, telecom en energie, 

olie & gas. 

Herkomst 
Twaron en Sulfron worden door Teijin Aramid in Nederland 

geproduceerd; de productie van Technora en Teijinconex 

vindt plaats in Japan.

Twaron is een zeer sterke, lichte para-aramidevezel (poly-

parafenylene tereftalamide), exclusief ontwikkeld en 

geproduceerd door Teijin Aramid. De vezel heeft een hoge 

modulus, is thermisch stabiel en is zeer goed bestand 

tegen schokken en chemicaliën. Sinds de ontwikkeling 

van Twaron in de jaren zeventig van de vorige eeuw,  

produceert Teijin Aramid de monomeren en polymeren  

in Delfzijl en het garen in Emmen. Twaron wordt voor een 

enorme hoeveelheid specialistische toepassingen gebruikt 

en aangepast aan de productwensen van onze klanten. 

Twaron wordt alom gezien als een duurzaam kwaliteits-

product met een groot recycling  potentieel.

Sulfron wordt gemaakt door korte Twaron vezeltjes te 

impregneren met speciale chemicaliën. Het zorgt ervoor 

dat autobanden minder slijten, een lagere rolweerstand  

hebben en dus langer meegaan en minder brandstof  

verbruiken bij gelijkblijvende prestaties.

Technora is een aramide co-polymeer, dat enorm sterk is, 

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 gebruikt 

voor kabels en beschermende producten.

Teijinconex is voornamelijk hittebestendig, maar ook zacht 

en licht. Het ontvlamt niet, smelt niet en plakt niet aan de 

huid. Een supercomfortabele meta-aramidevezel die veel 

“Prachtig dat we met elkaar tot onze kernwaarden PURE gekomen zijn! Het is nog wel lastig om in 

woorden aan anderen uit te leggen waarom kernwaarden zo belangrijk zijn. Het gaat natuurlijk 

over gedrag en hoe we met elkaar om willen gaan om onze strategie te realiseren. Voor nu is 

belangrijk om het gewoon te laten zien, erover te praten en aanspreekbaar te zijn op je eigen 

gedrag; oftewel voorbeeldgedrag en het op die manier meer laten leven!’’

Edward Groen, site manager Emmen
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wordt gebruikt in hittebestendige kleding en  

in allerlei hoge temperatuur filtratietoepassingen.

Strategie 
Onze strategie is gericht op het realiseren van duurzame 

en winstgevende bedrijfsactiviteiten, op ambitieuze groei 

en verdere mondialisering. We willen voldoen aan de 

behoeften van klanten in alle marktsegmenten door het 

implementeren van een tweeledige benadering.  

We bedienen de markt zowel met hoge kwaliteit produc-

ten die in nauw overleg met de klant worden ontwikkeld 

en met meer standaard typen, die in competitieve markt-

segmenten door schaalvoordelen goed kunnen concur-

reren op prijs. We willen in nieuwe markten opereren en 

samen met de klant werken aan nieuwe toepassingen.  

Verder is onze ambitie om proactief duurzame producten, 

processen en werkwijzen te ontwikkelen. Wij willen dit  

realiseren door empowerment van onze medewerkers, 

waarbij het delen van waarden en diversiteit centraal 

staan. 

Deze strategie is verbonden met de bedrijfsfilosofie van 

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

society en Empowering our people. Oftewel: een betere 

kwaliteit van leven, in balans met de omgeving en door  

te vertrouwen op de mogelijkheden en verantwoordelijk-

heid van onze medewerkers.

Kernwaarden    
Passion, Unity, Respect en Excellence, dat zijn de kernwaar-

den 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 verbin-

den ons met klanten. 

Vertaling naar gedragsprincipes
In 2008 hebben het management team en het leadership 

team samen de waarden voor Teijin Aramid vastgesteld.  

Zij gelden voor alle medewerkers van Teijin Aramid waar 

ook ter wereld. De waarden moeten worden toegepast op 

elk niveau, elke actie en elke handeling zodat we intern 

doen wat wij extern beloven. Dat vraagt van alle mede-

werkers evenveel aandacht, maar begint bij goed voor-

beeldgedrag van leidinggevenden. Want waarden zijn pas 

waardevol wanneer we ons ernaar gedragen. We werken 

daarom aan een verdere concretisering van het gewenste 

gedrag. Afgelopen jaar hebben we deze stap gemaakt: in 

verschillende sessies met het management team en het 

leadership team is elke waarde vertaald naar drie gedrags-

principes.

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.

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.

“In de kernwaarde Unity staat ‘We werken als team in het belang van de totale organisatie’.  

Voor het realiseren van vernieuwing en verbeteringen, zeker op het gebied van CSR, heb je elkaar 

hard nodig. PURE is dan net dat extra zetje wat je met elkaar gebruiken kunt.” 

Con van Regteren, manager research institute
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Wereldwijde dekking Teijin Aramid

 Productielocatie
 Research & Development
 Management team en stafafdelingen
 Verkoopkantoor
  Agenten

Wie, wat, waar
Teijin Aramid is een dochteronderneming van Teijin Ltd.  

en produceert hoogwaardige aramidevezels in Delfzijl, 

Emmen en Arnhem. Daarnaast heeft Teijin Aramid een 

belang van 50% in het Technical Textile Institute (TTI) in 

Wuppertal, Duitsland. Eind 2009 zijn we volledig eigenaar 

geworden van het Technical Fibers Application Institute 

(TFA) in Arnhem (locatie Kleefse Waard).

We hebben een wereldwijde dekking via onze verkoop-

kantoren en agenten.

Goed voorbeeldgedrag van leidinggevenden stimuleert 

medewerkers het gewenste gedrag te vertonen. Vandaar 

dat de communicatie over de betekenis van de waarden 

voor Teijin Aramid in 2009 vrijwel geheel gericht was op 

het management team en het leadership team. Dit heeft 

geleid tot een sterke bewustwording van het belang van 

waarden voor onze organisatie en tot het bepalen van de 

gedragsprincipes. Daarmee hebben we met elkaar al veel 

bereikt. Maar voor het uitdragen van het gewenste gedrag 

is meer tijd nodig. De komende jaren richten we ons dan 

ook op de introductie en beleving van de waarden bij alle 

medewerkers van Teijin Aramid in binnen- en buitenland. 

2
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Noord-Amerika

Zuid-Amerika
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Duitsland
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Groot-Brittannië
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De grondstoffen voor de fabrieken in Delfzijl worden per 

vrachtwagen of pijpleiding aangevoerd. Hier vindt de pro-

ductie plaats van de monomeren PPD (parafenyleendiami-

ne) en TDC (tereftaloyldichloride), die de bouwstenen zijn 

voor ons polymeer (PPTA). In een aparte fabriek worden 

oplosmiddelen teruggewonnen voor hergebruik.

Het polymeer dat in Delfzijl wordt geproduceerd vormt  

de grondstof voor de spinfabriek in Emmen. Hier wordt 

PPTA opgelost in geconcentreerd zwavelzuur. Het opge-

loste polymeer wordt tot (aramide)garen versponnen.  

Het zwavelzuur wordt uit het garen gewassen en groten-

deels teruggewonnen. Door aan gerecycled zuur oleum 

toe te voegen kunnen we weer geconcentreerd zwavel-

zuur maken.

Het grootste deel van het garen wordt direct verkocht en 

een deel wordt voor speciale toepassingen nabehandeld 

tot Twaronvezel en -pulp.

In Arnhem staat een tweede fabriek voor het maken van 

Twaron pulp. Ook experimenteren we hier met nieuwe 

technologieën waarmee we onze producten en productie-

processen kunnen verbeteren. In de jetspunfabriek wor-

den bijvoorbeeld speciale pulptypes gemaakt. Ook staat  

in Arnhem onze recyclingfabriek, waar we aramide uit 

gebruikte eindproducten terugwinnen voor hergebruik.

Grondstoffen
Para-xyleen

Tereftalzuur

Aniline

Tetra

Chloor

Natriumnitriet

Waterstof

Teijin Aramid

PPTA

Converters 

& 

Klanten
Garen 

PPD

TDC

Oleum

Zwavelzuur

Monomeren
Vezel 

Pulp 

Productieproces Twaron

Azië

Europa

Japan

Noord-Amerika

Rest van de wereld

Zuid-Amerika

Asia

Europe

Japan

North America

Rest of the world

South America

4%
4%

15%

39%

29%

9%

Afzet naar regio o.b.v. gemiddelde afzet (2007-2009)
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Organogram

Ontwikkelingen in 2009
2009 was in vele opzichten een turbulent jaar voor Teijin 

Aramid. Niet alleen door de crisis, maar ook door een  

wijziging in de organisatorische ophanging van Teijin  

Aramid binnen Teijin Ltd. In april 2009 werd de High  

Performance Fibers divisie ontbonden en werd deze 

gesplitst in een Aramid Fibers Business Group (AFBG)  

en een Carbon Fibers Business Group. 

De AFBG bestaat uit de volgende onderdelen:

• Teijin Aramid (Twaron, Sulfron);

• Teijin Techno Products (Technora en Teijinconex);

• Teijin Cordley (kunstleer);

• Teviron (speciale textielvezels);

•  DTPJ/DTPA, een joint venture tussen DuPont en Teijin 

voor meta-aramide papier.

Doel van het bundelen van deze activiteiten in de AFBG is 

vooral dat alle aramide businessonderdelen als één 

wereldwijd opererende organisatie aangestuurd kunnen 

worden. Daardoor kunnen we optimaal gebruik maken 

van onze sterke posities in de diverse markten.

Met deze ontwikkeling veranderde ook de samenstelling 

van het management van Teijin Aramid. Eiso Alberda van 

Teijin Aramid

Finance & Control

Human Resources & Organization

Supply & Logistics

Corporate Communication

CSR (incl. QHSE)

Delfzijl

(productie van 

monomeren en 

polymeren)

Verkoop-

kantoren en 

agenten

Emmen

(spinnen van 

garen, nabehan-

deling en  

pulpproductie)

Arnhem

(productie van 

pulp en 

recycling)

Research & 

Development

Manufacturing Sales & 

Marketing

Ekenstein, tot 1 april 2009 nog CEO en president van Teijin 

Aramid, werd benoemd tot general manager van AFBG. 

Een hele eer voor hem om als eerste Nederlander een  

dergelijke hoge positie te vervullen binnen de Japanse 

moederorganisatie. Vanaf dat moment rapporteerde hij 

rechtstreeks aan de CEO van Teijin Ltd., de heer Shigeo 

Ohyagi. Als opvolger van Eiso Alberda van Ekenstein is 

Gert Frederiks benoemd, tot dat moment directeur Sales  

& Marketing. 

Na de zomer van 2009 is gestart met de functionele 

in tegratie van de aramide-onderdelen binnen de AFBG. 

Een project waar verschillende disciplines, zowel vanuit 

Nederland als Japan, bij betrokken waren. In 2010 maken 

we de nieuwe structuur en de daarbij behorende rollen 

binnen AFBG bekend. 

Corporate Governance
Corporate governance gaat over fatsoenlijk besturen  

van organisaties. Over transparantie en het afleggen van 

verantwoording. Over zeggenschap en het dragen van 

verantwoordelijkheid. En over het toezicht hierop en  

integer gedrag. Hoe corporate governance binnen Teijin 

Aramid vorm krijgt, leest u hierna.

Raad van Commissarissen
Teijin Ltd. heeft bij Teijin Aramid een Raad van Commis-

sarissen (RvC) in het leven geroepen voordat dit wettelijk 

verplicht was op grond van de Wet voor Structuur BV’s.  

De RvC houdt toezicht op het beleid dat het management 

team (formeel de Raad van Bestuur) voert en op de alge-

mene gang van zaken binnen de vennootschap. Drie van 

de vijf RvC-leden zijn in dienst van Teijin Ltd. De verklaring 

voor deze Japanse meerderheid is dat Teijin Aramid een 

volledige dochter is van Teijin Ltd. 

Op 31 december 2009 is de RvC als volgt samengesteld:

•   Y. Ichii (1949) - in functie sinds 1 juni 2007 

Voorzitter van de RvC 

President & CEO van Teijin Holding Nederland BV

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

Tot aan zijn pensionering in september 2007 bestuurs-

voorzitter van Van Leeuwen Buizen Groep 

Tevens lid van de RvC van Ahrend en Koninklijke Smilde

•  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 

Tevens lid van de RvC van Rabobank Noordenveld en  

Lab Noord

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

President van Teijin Carbon Fibers GmbH.
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en variabel deel. Voor de leden van het management team 

geldt voor het variabele deel van de beloning een gelijke 

verdeling voor respectievelijk resultaatverantwoordelijke 

en persoonlijke targets. CSR-aspecten zijn onderdeel van 

die persoonlijke targets, zoals het aantal LTI’s (ongelukken 

met verzuim), de bijdragen aan het succesvol functioneren 

van de Commissie Ethiek en vermindering van afval.  

Voor het middelmanagement wordt een vergelijkbare  

verhouding gehanteerd.

CSR governance
Binnen de AFBG ligt de eindverantwoordelijkheid voor 

CSR bij de general manager, Eiso Alberda van Ekenstein. 

Dat geldt ook voor Total Risk Management (TRM). Binnen 

Teijin Aramid zijn deze verantwoordelijkheden gedele-

geerd aan de president van Teijin Aramid en aan Marcel 

Werner, in zijn functie van CSR/TRM manager. Het is zijn 

taak om hiervoor deskundigheid aan te dragen, mensen  

te inspireren, te faciliteren en te instrueren. Voor de inbed-

ding in de organisatie hebben wij een (intern) platform 

van CSR-ambassadeurs, die deze rol naast of in samen-

hang met hun dagelijkse taken vervullen. De CSR-manager 

rapporteert rechtstreeks aan de president van Teijin  

Aramid. Daarnaast rapporteert hij functioneel aan de chief 

technology officer van AFBG, die deel uitmaakt van het 

management team van AFBG. Ongeveer zes keer per jaar 

worden de voortgang, doelstellingen en eventuele knel-

punten besproken. Ten minste éénmaal per jaar gebeurt 

dat met het gehele management team en vindt er een 

terugkoppeling en uitwisseling van ervaringen plaats met 

de CSR-manager van Teijin Ltd. in Japan. Daarnaast zijn er 

verschillende rapportages over zowel de voortgang van 

CSR als van TRM naar Japan.

De heer Scholten heeft per 1 juli het lidmaatschap over-

genomen van de heer Runneboom, voormalig deputy 

CMO van Teijin Ltd. De drie leden die in dienst zijn van  

Teijin Ltd. zijn aangewezen door Teijin Ltd. De heer  

Migchelbrink is conform het reglement benoemd op  

voordracht van de Ondernemingsraad (OR). Hij represen-

teert de OR en onderhoudt daarbij de contacten met hen. 

Twee leden van de RvC vormen een audit comittee.  

Deze leden zijn belast met de controle op de jaar rekening, 

toetsing van de interne controlemaatregelen en het waar-

borgen van de onafhankelijkheid van de externe accoun-

tant. De financieel directeur, de externe accountant en de 

interne accountantsdienst van Teijin Ltd. nemen deel aan 

vergaderingen van het audit comittee. Op verzoek kunnen 

andere Teijin Aramid-medewerkers worden uitgenodigd 

om aan vergaderingen deel te nemen. De werkwijze van 

dit comité is vastgelegd in een reglement, dat in 2007 

werd vastgesteld.

Management team
Het management team van Teijin Aramid had dit verslag-

jaar acht leden. Eén van hen is een Japanse medewerker 

van Teijin Ltd., zes zijn afkomstig uit Nederland en één 

heeft de Belgische nationaliteit.

Het management team is als volgt samengesteld:

•   Eiso Alberda van Ekenstein - general manager AFBG

•   Gert Frederiks - president Teijin Aramid &  

commercial directeur

•   Shigeru Hayashida - vice president & manager  

production technologie

•   Wessel Bruining - director manufacturing

•   Jan Föllings - chief financial officer

•   Jan Roos - director research & technology

•   Wilfried Claus - director human resources &  

organization

•   Mark Claassen - manager supply chain

Financiële verantwoording
2008 was het eerste jaar dat Teijin Aramid volgens J-SOX 

financiële verantwoording aflegde. Onze ervaringen met 

de financiële verantwoording volgens J-SOX zijn positief. 

Het brengt ons nog meer structuur en standaardisatie in 

de beheersing van de bedrijfsprocessen. Vanaf 2008 rap-

porteren we aan onze moederorganisatie volgens de IFRS, 

International Financial Reporting Standard. Deze stan-

daard is op Europees niveau wettelijk voorgeschreven 

voor beursgenoteerde ondernemingen om financiële rap-

portage - en daarmee hun beoordeling - vergelijkbaar te 

maken, wat een positieve impact heeft op de transparan-

tie van bedrijven.

Beloningsstructuur
De beloningen van onze bestuurders bestaan uit een vast 

Deshima award
In het kader van 400 jaar handelsrelaties met Japan 

heeft de Dutch Japanese Trade Federation (Dujat)  

voor de tweede maal de Deshima awards uitgereikt. 

Deze award, in het leven geroepen als teken van 

waardering voor Japanse bedrijven in Nederland, is 

vernoemd naar het Japanse schiereiland Deshima,  

dat van 1600 tot 1854 de enige plaats in Japan was 

waar Nederlanders (als enige buitenlanders) mochten 

verblijven. De Deshima award is uitgereikt aan Teijin 

Aramid en Teijin Holding uit handen van minister  

Van der Hoeven, vanwege onze rol in de Nederlandse 

samenleving en economie. De investeringen die door 

Teijin Ltd. zijn gedaan in Teijin Aramid hebben veel 

impact gehad op de Nederlandse economie en op 

onze Nederlandse vestigingen. De continue 

ontwikkeling werd genoemd als belangrijke reden  

om de organisatie voor de award voor te dragen.

||||



CSR  VERSLAG  13

||||

2. De economische
crisis

| | | |

|||



CSR  VERSLAG  14

Impact op organisatie groot
Door een breed pakket maatregelen is het jaar 2009 
met een positief operationeel resultaat geëindigd. 
De maatregelen, die een grote impact hebben  
gehad op de organisatie, hebben eraan bijgedragen 
dat het jaar nog met een kleine winst kon worden 
afgeslo ten. Voor de langere termijn bleef de 
strategie, die in 2008 is ingezet, gehandhaafd, 
hoewel geplande uitbreidingen uitgesteld zijn.

Financiële prestaties
Tot oktober 2008 groeide onze business volgens plan. 

Daarna begonnen we de effecten van de economische en 

financiële crisis te voelen. De maandelijkse verkoop daalde 

in de eerste maanden van 2009 drastisch, tot onder het 

niveau van 2005. Deze daling kwam voort uit een com-

binatie van verminderde vraag naar (onderdelen van)  

eindproducten en voorraadvermindering bij alle spelers  

in de keten. Daar kwam een groeiende concurrentie bij 

van nieuwe aramideleveranciers, voornamelijk afkomstig 

uit Korea, plus een toegenomen gebruik van substituten. 

Voor het eerst sinds acht jaar was sprake van overcapaci-

teit in de aramidemarkt: de productie was groter dan de 

vraag en zette prijzen onder druk. Daarbovenop kwam dat 

onze moedermaatschappij Teijin Ltd. zowel in 2008 als in 

2009 verlies boekte. Besloten werd tot een sterke focus op 

het genereren van cash; het beslag op werkkapitaal moest 

worden verminderd en de druk op kostenbesparing werd 

voelbaar. In de eerste helft van 2009 verergerde de crisis, 

en eindigden we beide kwartalen met slechte resultaten. 

Het was al die tijd onzeker of we binnen de toegestane 

kredietlimiet van onze huisbankier konden blijven werken.

In de tweede helft van 2009 werd een geleidelijk herstel 

zichtbaar van de economie, onder andere door stimule-

rende maatregelen van verschillende landen. In Azië ver-

beterden de economische condities langzamerhand, met 

uitzondering van Japan. Daar oefenden de deflatie en de 

waardering van de Yen een negatieve invloed op uit. Voor 

de eerste negen maanden van het boekjaar rapporteerde 
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onze moederorganisatie Teijin Ltd. een netto omzet van 

560 miljard Yen (circa 4.450 miljoen euro), een verminde-

ring van 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Het netto verlies in deze periode komt uit op 31,5 miljard 

Yen (circa 250 miljoen euro), terwijl in dezelfde periode 

vorig jaar een netto verlies van 14,6 miljard Yen werd 

gerapporteerd.

Ondanks de lichte opleving van de economie daalde  

de verkoop van synthetische vezels, waarvan aramide  

een onderdeel is, sterk ten opzichte van 2008. Door  

ingrijpende maatregelen genereerden de aramidevezels 

een positief operationeel resultaat. Hierdoor is het verlies 

van de Synthetische vezeldivisie enigszins beperkt geble-

ven. Onze netto omzet vertegenwoordigt een vijfde tot 

een kwart van de omzet van alle synthetische vezels.

 

Netto omzet Teijin Ltd.
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Instelling crisisteam
Het management team heeft in mei een crisisteam in het 

leven geroepen. De teamleden vertegenwoordigden de 

verschillende bedrijfsonderdelen en productielocaties:  

Erik Delnoij (Manufacturing), Bert Gebben (R&D), Philip 

Altena (Sales & Marketing), Sander Rijerse (Supply Chain), 

Roel van Eijndhoven (HR&O) en Peter ter Horst (Control-

ling) als coördinator. Twee leden van het management 

team hebben het team ondersteund.

Het crisisteam kreeg drie opdrachten
1. Opstellen van een scenario-planning

Het crisisteam heeft een studie gedaan naar de effecten 

van de economische crisis op vier marktgebieden: auto-

mobielindustrie, defensie, olie & gas en telecom. Er zijn 

twee scenario’s uitgewerkt: een positief scenario dat  

uitging van een langzaam herstel en een minder positief  

scenario waarbij de 2009-situatie bleef aanhouden.  

Alle verkoopafdelingen hebben voor beide scenario’s  

een plan gemaakt voor drie jaar.

2. Introductie van een crisis balance score card

Een balance score card is ontwikkeld om actueel inzicht  

te krijgen in economische en bedrijfsparameters, waarmee 

de effecten van de maatregelen op de voet konden wor-

den gevolgd. Deze economie- en bedrijfsthermometer is 

vanaf juli 2009 maandelijks verschenen om daarna deel uit 

te gaan maken van onze maandrapportages.

3. Bewustwording van de crisis door de gehele organisatie

Over de vorderingen van het crisisteam, concrete initiatie-

ven en succesvolle acties is regelmatig gecommuniceerd 

via intranet, bordmededelingen en de personeelskrant.  

Er zijn ook enkele bedrijfsbrede workshops georganiseerd. 

Zo heeft er in november een geslaagde workshop over 

kostenbesparingen in de productie met al onze main-

tenance managers plaatsgevonden. In december was er 

een kick-off meeting met als doel het werkkapitaal te 

reduceren door optimalisatie van planning en logistiek.  

In 2010 volgt de follow-up, waarbij ook rekening zal  

worden gehouden met de resultaten van een extern 

onderzoek. Na afronding van deze drie opdrachten en  

het verminderen van de crisis is het team opgeheven. 

Impact maatregelen 
Omdat de omzet in de eerste maanden van 2009 met 

meer dan 40% was afgenomen ten opzichte van het derde 

kwartaal van 2008, zijn we nagegaan of we in aanmerking 

kwamen voor werktijdverkorting. We voldeden echter 

(net) niet aan de belangrijkste voorwaarde van minimaal 

30% omzetverlies in een aaneengesloten periode van 

twee maanden ten opzichte van de vergelijkbare periode 

een jaar eerder. Vervolgens hebben we deeltijd-ww over-

wogen. Bovenop het grote pakket aan bezuinigingen  

dat al eind 2008 werd vastgelegd, is in maart 2009 nog 

besloten tot additionele bezuinigingen van 7 miljoen euro 

op vaste arbeidskosten. We hebben deze doelstelling met 

het volgende pakket aan maatregelen gerealiseerd:

•  Geen toename van vaste medewerkers

•  Nagenoeg geen externe werving & selectie

•  Afbouw flexibele schil 

•  Afbouw historische tijdsaldi (vakantie + verlof ) naar nul 

(dagdienst + ploegendienst)

•  Geen collectieve verhoging van salaris

•  Stofkam door arbeidskosten (o.a. overwerk, personeels-

uitjes, dienstreizen, congressen)

•  10% reductie arbeidscapaciteit dagdienstmedewerkers 

door afbouw van de historische tijdsaldi van CAO- 

personeel

•  Niet CAO-personeel: 10% reductie van arbeidskosten

Ontwikkeling van de netto omzet Teijin Aramid

Index t.o.v. 2005
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Personeelswerving en opleidingsbudget
Niet alle personeelswervingsactiviteiten zijn stopgezet.  

Bij natuurlijke uitstroom in kritieke functies hebben wij 

ervoor gekozen nieuwe medewerkers te werven, omdat  

zij een belangrijke rol kunnen vervullen in het herstel van 

de crisis. Ook zijn meer stagiaires aangenomen. 

Teijin Aramid heeft er verder voor gekozen niet drastisch 

te bezuinigen op opleidingen; 0,3% van de netto omzet is 

daaraan besteed, een percentage dat vergelijkbaar is met 

voorgaande jaren.

Afbouw vakantie en verlofdagen
Eén van de grootste besparingen is gerealiseerd met het 

afbouwen van vakantie- en verlofdagen. Dit heeft een  

grote impact gehad op onze medewerkers. Het bleek  

van groot belang om binnen de afdeling en met leiding-

gevenden goede afspraken te maken over beschikbaar-

heid, bereikbaarheid en prioriteiten. Daarnaast hebben  

we gebruik gemaakt van de kenniswerkersregeling en  

hebben we vrijwillige uitstroom, parttime werken,  

opname van onbetaald verlof en opname van levensloop-

regelingen gestimuleerd. 

Afbouw flexschil
Nagenoeg alle contracten met flexibele medewerkers wer-

den in de loop van het jaar beëindigd. In totaal hebben 

200 tijdelijke medewerkers ons bedrijf verlaten. Toen de 

markt eind 2009 de eerste tekenen van herstel liet zien, 

hebben we de flexschil weer uitgebreid (zie grafiek).

Afzien van salarisverhoging
Verder hebben het management en leadership team op 

individuele basis afgezien van een eerder toegekende 

loonsverhoging, werd betaling van de winstdeling over 

2008 naar 2010 uitgesteld, en hebben we allen historische 

tijdsaldi afgebouwd en extra verlof gekocht en opgeno-

men. Door aanzienlijk minder te reizen hebben we een 

afname van de zakelijk gereden kilometers gerealiseerd 

van bijna 30%.

Index t.o.v. 2005
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Tijdelijke stopzetting productie Delfzijl 
In Delfzijl zijn de fabrieken twee maanden stilgelegd 

vanwege de economische crisis. De voorkeur ging uit 

naar een productiestop in plaats van doorgaan op 

halve capaciteit. Ten eerste draaien de fabrieken 

efficiënter bij een volledige belasting; ten tweede kon 

de periode van stillegging worden benut voor het 

uitvoeren van onderhoud en achterstallig werk, het 

opnemen van verlof en het volgen van trainingen.

Ontwikkeling bezetting FTE
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“Teijin Aramid is inmiddels een aantal jaren 

heel bewust en consequent bezig met het 

zich oriënteren op en implementeren van 

CSR. Wij proberen bewust een overgang te 

maken van de simpele vaststelling dat ons 

product vaak tot iets duurzaams leidt, naar 

een strategische keuze voor meer duurzame 

processen en producten. Dat gebeurt niet in één jaar en vergt een intensief veranderproces.  

Eco-efficiency analyses van bestaande en nieuwe producten en processen helpen ons hierbij, 

maar ook ‘zachtere’ processen, waarbij we met veel mensen uit de organisatie gezamenlijk onze 

waarden en het daarbij behorende gedrag vaststellen, zijn uiterst belangrijk in mijn ogen. De 

waarde van CSR heb ik onderstreept door bijvoorbeeld ook in het moeilijke crisisjaar 2009 onze 

inspanningen op dit gebied grotendeels te handhaven, ondanks enorme druk om alle activiteiten 

die niet direct geld opleveren, indien mogelijk te stoppen of te verminderen. Ik zie de zorg voor 

een leefbare wereld ook persoonlijk als een verplichting aan mijn kinderen.”

Eiso Alberda van Ekenstein, general manager AFBG

||||
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De keuzen, kansen en dilemma’s
Een bewust en consequent CSRbeleid heeft geleid 
tot een definitieve keuze voor duurzame processen 
en producten. Hoe wordt CSR in de praktijk 
geïntegreerd in taken, rollen en verantwoordelijk
heden? Wat is de invloed ervan op onze kern
processen? Een overzicht.

CSR-kompas
Vier richtlijnen als kompas
Om beter richting te geven aan onze CSR-inspanningen 

hebben we vier wetenschappelijk onderbouwde richtlij-

nen voor duurzaamheid overgenomen. Deze zijn afkom-

stig van The Natural Step, een non-profit organisatie die 

het doel heeft een duurzame maatschappij te creëren. De 

basisrichtlijnen zijn gebaseerd op het inzicht dat wij als 

mensheid een steeds groter beroep doen op de hoeveel-

heid natuurlijke grondstoffen die de aarde beschikbaar 

heeft. Bovendien vragen we van de aarde dat zij steeds 

sneller de lucht en het water zuivert, de landbouwgronden 

vruchtbaar houdt en onze CO
2
-uitstoot opneemt. Als we 

deze situatie tekenen, zien we een trechter:

Deze situatie lijkt onhoudbaar als we ons gedrag niet  

collectief veranderen. Wij geloven echter dat er voldoende 

mogelijkheden zijn om de trechterhals waarin we onszelf 

manoevreren weer ruimer te maken. Met onze producten 

kunnen wij daar een fundamentele bijdrage aan leveren. 

Doordat ze ervoor zorgen dat eindproducten sterker, 

duurzamer, veiliger, warmtebestendiger of lichter worden, 

vinden we dat veel van onze producten intrinsiek duur-

zaam zijn en aantoonbaar bijdragen aan een betere 

wereld.

Wij zijn trots op onze producten en hun toepassingsmoge-

lijkheden. Maar we hebben zeker ook uitdagingen voor  

de boeg. We hebben duidelijke ambities en beseffen dat 

sommige daarvan gemakkelijker te realiseren zijn dan 

andere. De vier richtlijnen waar we ons door laten leiden, 

zijn:

1.  Wij gebruiken uit de aardkorst afkomstige materialen en 

grondstoffen alleen in die mate waarin de natuur in 

staat is ze voort te brengen.

2.  Wij voorkomen dat de concentratie van niet-afbreek bare 

stoffen, die door de mens zijn geproduceerd,  

toeneemt in de natuur.

3.  Wij voorkomen dat de natuur en ecosystemen door 

menselijk handelen achteruit gaan.

4.  Wij houden rekening met de noodzaak dat mensen in 

hun basisbehoeften moeten kunnen voorzien.

Toename

vraag naar natuurlijke grondstoffen en  

zelfherstellend vermogen van de aarde

Aanbod

Afname

natuurlijke grondstoffen en  

zelfherstellend vermogen van de aarde

Vraag

||||
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van onze producten in de gehele keten in beeld te bren-

gen. De duurzaamheidscriteria vinden we mede terug in 

onze project navigator (zie hoofdstuk 5), een instrument 

waarmee we proberen projecten zo goed mogelijk te laten 

verlopen.

Ethiek en integriteit
We hebben al enkele jaren een programma gericht op 

ethiek en integriteit, wat vanaf 2009 onderdeel is van ons 

PURE-programma (zie hoofdstuk 1). Medewerkers worden 

aangemoedigd om dilemma’s, met name op het gebied 

van ethiek en integriteit, te bespreken met collega’s of 

hun leidinggevende. PURE maakt daarom ook onderdeel 

uit van ons ambitieuze programma voor leiderschapsont-

wikkeling. In sollicitatiegesprekken hebben wij integriteits-

vragen opgenomen die een rol spelen bij de beoordeling 

van potentiële werknemers.

Daarnaast is er een Commissie Ethiek, die vooral toezicht 

houdt op naleving van de gedragscode. De leden van deze 

commissie hebben een geheimhoudingsplicht. Het is 

mogelijk deze personen anoniem te benaderen.

CSR-beleid in 2009
Milieu en ecoefficiency
Op milieugebied hebben wij diverse doelstellingen  

geformuleerd (zie ook hoofdstuk 6). Sommige daarvan 

verbinden wij als KPI, kritische prestatie indicatoren, aan 

onze managementactiviteiten. Zo hebben wij KPI’s voor 

energie-efficiëntie, emissie van chemische stoffen, niet-

efficiënt gebruikt afval, ongevallen met verzuim, het niet 

voldoen aan vergunningseisen en het niet tijdig corrigeren 

van onvolkomenheden die tijdens audits zijn geconsta-

teerd. Daarnaast hebben wij doelstellingen voor het  

recyclen van aramide en voor het aantal incidenten waar-

over gerapporteerd moet worden.

In juli 2010 willen wij vier energie-efficiëntie-plannen (EEP) 

afgerond hebben. Daarmee komen we onze meerjaren-

afspraak (MJA-3) met de overheid na. Bovendien willen we 

onze carbon footprint nauwkeurig bepalen.

Duurzaamheidscriteria zijn een integraal onderdeel van 

ons besluitvormingsproces. Dit maken wij concreet door 

bijvoorbeeld eco-efficiency analyses (EEA, zie hoofdstuk 6) 

te gebruiken bij de afweging om nieuwe producten te 

ontwikkelen, processen te verbeteren of om de waarde 

“Toekomstige behoeften van onze klanten en 

toegevoegde waarde in de totale 

waardeketen: die zullen beslissend zijn voor 

de financiële gezondheid van bedrijven. 

Bovendien zijn ze van doorslaggevend 

belang bij het aantrekken van investeerders 

en bij het zeker stellen van financiering op de 

lange termijn. Duurzaamheid moet dus een 

integraal onderdeel gaan vormen van ons 

businessconcept. Het oplossen van het tekort 

aan natuurlijke hulpbronnen, het beschermen 

van het klimaat en het bijdragen aan de aanpak van de sociale problematiek in de wereld moet 

een onderdeel worden van onze dagelijkse denk- en werkwijze. Dat lukt het best door onze eigen 

toekomst zo duurzaam mogelijk vorm te geven.”

Jan Föllings, chief financial officer

 

||||
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* Recycling ambities
Wij proberen zo veel mogelijk aramide in te zamelen en in 

onze recyclingfabriek te verwerken tot Twaron-pulp. Maar 

we moeten ook accepteren dat ons product in diverse toe-

passingen zodanig is verweven met andere materialen, 

dat het soms meer energie kost om dit te ontrafelen dan 

ecologisch is te rechtvaardigen. Bovendien is de mogelijk-

heid tot hergebruik in een aantal toepassingen minder van 

belang. Zo geldt voor allerlei toepassingen in de ballisti-

sche markt maar één eis: ons product moet maximale 

bescherming bieden om mensenlevens te redden. Toeval-

lig zijn kogelwerende vesten uitstekend te recyclen, maar 

harde ballistische toepassingen, zoals bepantseringen, 

heel moeilijk. 

Wij hebben een product gemaakt dat heel erg bestendig is 

tegen bijna alles en bijzonder sterk is; het roest niet, het 

ontleedt niet door inwerking van water, het smelt niet, het 

lost bijna nergens in op. Dat is de toepassingswaarde van 

Twaron en dus is het logisch dat moeder natuur dit pro-

duct niet op eigen kracht kan afbreken. Voor ons is het 

daarom acceptabel dat Twaron voorlopig in diverse toe-

passingen, na een lang leven waarin het veel energie heeft 

bespaard, uiteindelijk wordt verbrand (thermische recy-

cling). Met EEA kunnen we goed zichtbaar maken dat 

Twaron op deze manier nog steeds eco-efficiënter is dan 

de beschikbare alternatieven.

Financiën en economie
Onze financieel-economische doelstellingen zijn 

ge koppeld aan vier indicatoren: het bedrijfsresultaat,  

de kasstroom, de kapitaalsuitgaven (investeringen) en  

het werkkapitaal. Onze doelstelling voor investeringen  

in Research & Development ligt tussen de 4 en 4,5 % van 

de omzet. In 2009 hebben we 6% van onze investeringen 

besteed aan gezondheids-, veiligheids- en milieuzaken.  

Als we van het totale investeringsbedrag de investeringen 

aftrekken die direct verbonden zijn aan de uitbreiding van 

de organisatie, is het aandeel 22%.

Onze CSR-richtlijnen vertaald naar onze  
kern processen
Aan de hand van een matrix hebben we inzichtelijk 

gemaakt hoe het CSR-kompas onze kernprocessen raakt. 

In de matrix zijn drie kleuren gebruikt, waarbij oranje voor 

een – in onze ogen – minder goede performance staat, 

geel voor een nog te verbeteren performance en groen 

voor een goede performance.

Onderzoek naar een tetravrij productieproces 
Een voorbeeld dat is gericht op kwaliteitsverbetering 

en vernieuwing van het proces (zie de eerste en 

tweede richtlijn), is ons onderzoek naar een tetravrij 

productieproces. Bij de productie van TDC, één van de 

bouwstenen van ons aramide polymeer, gebruiken wij 

tetrachloorkoolstof (tetra) als oplosmiddel. Hoewel het 

procesontwerp er op is gericht vrijwel geen tetra uit te 

stoten, zijn er toch altijd kleine verliezen.

Wij zijn in 2003 een onderzoeksproject gestart naar de 

haalbaarheid van een tetravrij proces. Tijdens de 

uitvoering van dit gecompliceerde onderzoek is de 

uitstoot van tetra door verbeteracties in de fabriek met 

meer dan 99% verminderd. Op grond van alle 

bevindingen is toen besloten het onderzoek te 

stoppen; de kosten van de ontwikkeling van een 

alternatief proces en ingrijpende aanpassing van de 

fabriek wogen niet op tegen de risico’s bij deze 

geringe uitstoot. Hervatting van het onderzoek zal het 

komende jaar worden heroverwogen. Het onderzoek 

naar een tetravrij proces bij een eventuele bouw van 

een nieuwe TDC-fabriek, is wel voortgezet.

Stakeholdersbijeenkomst Delfzijl
Op een stakeholdersbijeenkomst hebben we de 

aanwezigen op de hoogte gebracht van ons  

CSR-beleid en samen gediscussieerd over het 

verbetertraject GOUD, veiligheid, milieu en alle 

vergunningen die daarbij een rol spelen. Deelnemers 

waren de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl, 

het ministerie van LNV (directie regionale zaken), 

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Samenwerkende 

Bedrijven Eemsdelta (SBE), Klankbordgroep 

Chemiepark Delfzijl (omwonenden) en een 

vertegenwoordiging van het chemiepark.  

De bijeenkomst was succesvol en willen we om  

de twee jaar gaan herhalen.

||||
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Bijna al onze grond- en hulp-
stoffen zijn afkomstig uit  
aardolie. Ons onderzoek is  
primair gericht op prestatie-
verbetering en vernieuwing van 
product en proces, niet op ver-
kleining van milieu-impact van 
onze grondstoffen. Ons streven 
is om EEA al tijdens de R&D fase 
mee te nemen. Hiermee zijn we 
net gestart.

Wij volgen de ontwikkelingen 
naar realistische andere grond-
stoffen. Recent hebben mede-
werkers een studie afgerond 
naar strategisch inkopen. In de 
logistiek werken wij nog regel-
matig met spoedorders per 
vliegtuig. We kunnen hier meer 
rekening houden met mogelijk-
heden om onze CO

2
-impact te 

verkleinen.

Wij volgen de ontwikkelingen 
naar realistische andere grond-
stoffen. We recyclen maximaal 
onze grote interne stromen aan 
oplosmiddelen en niet-perfecte 
halffabrikaten. We hebben MJA-
3 ondertekend. We maken nog 
gebruik van Tetra, een ozon aan-
tastende stof. 

Via EEA kunnen wij onze bewe-
ring dat onze producten tot een 
minimaal verbruik van materia-
len leiden en tot CO

2
-besparing, 

wetenschappelijk onderbou-
wen.

R&D

Supply & Logistics

Manufacturing

Sales & Marketing

Onze R&D-inspanningen 
om vatten ook het zoeken naar 
mogelijkheden om het afval  
dat vrijkomt bij de productie 
zoveel mogelijk te verminderen. 
Via de projectnavigator houden 
wij bij de afweging van alterna-
tieven voor product- en proces-
ontwikkeling in diverse stadia 
rekening met recycleerbaarheid. 
Het is voor ons echter geen ‘go/
no go’ criterium.

Er zijn afspraken over her-
gebruik of inzameling van  
verpakking of pallets (in- en 
extern), daar waar het econo-
misch haalbaar is. We hebben 
een indampinstallatie gebouwd 
in Emmen voor de recycling van 
zwavelzuur, wat een grote 
impact heeft gehad op de  
aanvoer van dit oplosmiddel.

Onze milieuprestaties zijn  
tijdens de economische crisis 
sterk afhankelijk gebleken van 
het productievolume; een lager 
volume geeft mindere resulta-
ten. Wij emitteren reprotoxische 
stoffen en produceren een 
(beperkte) hoeveelheid niet-
efficiënt afval. Ondanks dat wij 
ons uiterste best doen emissies 
tot een minimum te beperken, 
hebben we helaas te maken 
met emissie-incidenten. De  
verbranding van ons product is 
relatief schoon (CO

2
 en water).

In 2006 hebben we een aparte 
recyclingfabriek gebouwd. 
Momenteel recyclen we ruim 
15% van onze potentieel recy-
cleerbare producten (30% van 
ons assortiment). Onze ambitie 
is om in 2012 25% te recyclen. 
We investeren in nieuwe recy-
clingtoepassingen. *

Ons onderzoek is primair 
gericht op prestatieverbetering 
en vernieuwing van onze  
producten en processen,  
waarmee we bijdragen aan 
energiebesparing. Via EEA 
wordt naar een optimum 
gestreefd op het gebied van 
milieu-impact. De fabriek in 
Delfzijl ligt naast de Waddenzee, 
de milieuvereniging is tevreden.

Er zijn afspraken met de  
belangrijkste leveranciers over 
minimalisering van hun milieu-
impact. We hebben circa 80% 
van ons centrale inkoopvolume 
afgedekt met een leveranciers-
verklaring. Het is nog geen 
dominant criterium bij leveran-
ciersselectie. We willen de toet-
sing meer pro-actief uitvoeren.

Wij werken volgens het Respon-
sible Care principe. We houden 
ons uiteraard aan wetgeving en 
proberen zoveel mogelijk reke-
ning te houden met het effect 
van onze bedrijfsactiviteiten op 
het milieu.

Toepassing van onze producten 
leidt bijv. tot energiebesparing. 
Onze producten zijn duurzaam 
in het gebruik, vervanging van 
materialen kan daardoor ver 
worden uitgesteld. Via EEA 
beginnen wij dit zichtbaar te 
maken.

Veel van de producten, die wij 
ontwikkelen, dragen bij aan een 
‘verbetering van de kwaliteit 
van leven’ door bescherming te 
bieden of energie te besparen.

Er zijn afspraken met de belang-
rijkste leveranciers over  
naleving van Global Compact 
principes. We hebben nog niet 
alle leveranciers hierover bena-
derd.

We zijn voortdurend bezig met 
innovatie van onze processen 
en ontwikkeling van betere of 
nieuwe producten waarmee 
een bijdrage geleverd wordt 
aan ‘een betere kwaliteit van 
leven’. In ons productieproces is 
veel aandacht voor veiligheid. 
Mensen krijgen ruimte om zich 
te ontwikkelen. We houden 
rekening met de omgeving en 
met diversiteit.

Wij leveren niet aan klanten van 
wie wij weten dat zij onze ethi-
sche normen schenden. Onze 
producten mogen niet aan 
onbekende partijen worden 
doorverkocht. Het bepalen van 
de grenzen blijft een ontwikke-
lingsproces.

Onze kernprocessen afgezet tegen vier basisrichtlijnen voor een duurzame toekomst

||||
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Uitdagingen en prioriteiten in 2010
Het jaar 2010 zal in het teken staan van drie uitdagingen 

en prioriteiten. Het is ‘het jaar na het crisisjaar 2009’, het 

jaar van verdere integratie met het Japanse deel van de 

aramide-organisatie van Teijin Ltd. En tenslotte is 2010  

het jaar van de uitrol van onze PURE bedrijfswaarden.

Balans korte en lange termijn
In ‘het jaar na de crisis’ is het een uitdaging om de juiste 

balans te vinden tussen korte termijn gerichte kostenver-

beteringen en lange termijn gerichte groeimogelijkheden. 

Deze spanning tussen korte en lange termijn zien we dui-

delijk in ons R&D-programma. Dit proces wordt bemoei-

lijkt omdat het met Teijin Ltd. nog steeds niet rooskleurig 

gaat en wij al jaren een belangrijke bijdrage leveren aan 

de winst van Teijin Ltd. Men verwacht van ons in 2010 een 

aanzienlijk beter resultaat dan dat over 2009, wetend dat 

dit nog niet op het niveau van 2008 zal liggen. 

Organisatorische veranderingen
Door een verdere vervlechting van onze aramide-activi-

teiten met die in Japan, die in de eerste helft van 2010 

definitief wordt, zullen er organisatorische veranderingen 

plaatsvinden. Een groot aantal managers krijgt andere  

verantwoordelijkheden en rapportagelijnen. Gestreefd 

wordt naar de juiste balans in de Japanse en Europese  

cultuur op bijvoorbeeld management- en rapportage-

gebied. Ook voor CSR zal er gezocht worden naar een 

balans tussen gemeenschappelijk belangrijk gevonden 

thema’s en regionale aandachtspunten.

PURE in praktijk
PURE wordt top-down uitgerold, waarbij leidinggevenden 

het voorbeeld moeten laten zien. Het management team 

heeft bijvoorbeeld een 3600 feedbackproces doorlopen, 

als start voor een verdere uitrol in 2010 naar de eerste 

managementlaag hieronder. 

In 2010 zal weer een medewerkerstevredenheids onder-

zoek worden uitgevoerd.

In dialoog met onze stakeholders
Het schrijven van het CSR-verslag 2008 en de geplande 

externe verificatie waren destijds aanleiding om de  

dialoog over CSR aan te gaan met een aantal stakeholders. 

Deze eerste gesprekken hebben we als uiterst positief 

ervaren. Daarom hebben we de dialoog uitgebreid naar 

andere stakeholders, zoals medewerkers, overige onder-

delen van Teijin Ltd., klanten, leveranciers, omwonenden, 

In dialoog met de Royal Bank of Scotland
In het jaar van de financiële crisis hebben wij met één 

van onze belangrijkste stakeholders, de Royal Bank of 

Scotland, kortweg RBS, een waardevolle dialoog 

opgebouwd. 

De RBS, sinds 2009 onze nieuwe huisbankier, behoort 

tot de tien grootste banken ter wereld. Met de 

accountmanager van deze bank hebben wij onder 

andere gesproken over CSR. Aanleiding was het feit 

dat de RBS vooral in de UK onder druk stond door 

kritiek op haar investeringen in oliemaatschappijen, 

waaraan zij de bijnaam ’the oil and gasbank’ dankt.  

De media-aandacht voor een aantal sterk milieu-

vervuilende projecten bracht de bank in diskrediet, 

wat aanleiding was voor ons om met hen in discussie 

te gaan.

Inmiddels hebben onze CSR-mensen direct contact 

met CSR-verantwoordelijken binnen RBS. Wij weten 

dat de RBS zich meer wil richten op investeringen in 

groene energie. Belangrijk voor ons is dat wij met de 

RBS in dialoog blijven over deze thema’s. En niet alleen 

met hen, maar ook met de andere (vooral Japanse) 

banken waar wij zaken mee doen. Voor het jaar 2010 

hebben wij ons voorgenomen met elke bank waarmee 

wij samenwerken over CSR te spreken.

omliggende bedrijven, kennisinstituten, overheden,  

niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), banken en 

brancheorganisaties. We proberen zo beter rekening te 

houden met hun standpunten en gebruiken hun input bij 

het nemen van beslissingen en het aanscherpen van onze 

CSR-strategie. 

Voor 2010 staat een brede dialoog met onze klanten over 

de wederzijdse CSR-inspanningen op het programma. 

Een aanleiding is dat zij ons soms vragen stellen over de 

carbon footprint van onze producten. We zullen daarbij 

onder andere onze inspanningen op het gebied van EEA 

toelichten. Ook bieden we cijfermatige ondersteuning om 

duidelijk te maken hoe onze producten bijdragen aan ver-

duurzaming van de hele keten. 

Hiernaast volgt een overzicht van onze activiteiten voor 

groepen stakeholders, met een toelichting op hun zorgen 

en wensen en ons antwoord daarop.

||||
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Ondernomen activiteiten om stakeholders te betrekken bij CSR  Zorgen en wensen van stakeholders en onze reactie daarop

Medewerkers

•  PURE programma • Organisatiecultuur (meer samenwerking, openheid, integriteit)
•  Uitreiking CSR-awards  Uitrol van PURE in leadership team en voorbereidingen voor   
•  Uitgebreide informatie op intranet, uiteenlopend van uitleg  verdere implementatie
  over duurzaamheid en hoe dat onze organisatie raakt, tot aan • Salarisontwikkeling (door de economische crisis is in 2009 
  inspirerende filmpjes, het zich laten voorstellen van CSR-  de stijging van de salarissen bevroren) 
 ambassadeurs en quotes van stakeholders    Uitleg via persoonlijk schrijven en gesprekken met 
•  Reguliere CSR-communicatie via homepage intranet,   leidinggevenden 

o.a. tips voor op de werkvloer en thuis • Intranet is niet toegankelijk voor iedereen
• Opleidingen en ontwikkelprogramma’s zoals Decagon en  Het is een managementkeuze dat in onze fabrieken niet alle  
 het leadership programma  medewerkers via een individuele pc op intranet kunnen 
• Presentaties EEA binnen diverse organisatie-onderdelen. 
• Ontwikkeling en pilot van CSR-training 
• Jaarlijkse trainingen op het gebied van gezondheid en veiligheid
 

Klanten
 
 • Klanttevredenheidsonderzoek • Vraag naar carbon footprint van onze producten en de toe -  
•  Klantpresentaties over ontwikkelingen rondom toenemende  komstige financiële belasting voor CO

2
-emissie  

 belasting voor CO
2
-emissie  Leveren van de gevraagde informatie met deskundige toelichting   

   over gekozen berekeningsmethodiek 
    Presentaties aan klanten, afronding van pilot eco-efficiency  

studies en uitbreiding naar andere producten  
  •  Behoefte aan meer informatie over onze producten en de laatste 

ontwikkelingen 
We hebben een digitale nieuwsbrief ontwikkeld, waarvan we de  
eerste recent hebben uitgegeven

  • Een snellere opvolging op vragen of klachten
    Wij zijn een proces gestart om de borging van afhandeling van  

klachten in de organisatie zodanig vast te leggen, dat die voor alle 
marktgroepen uniform is, organisatiebreed en tot een snellere 
 afhandeling leidt

Kennisinstituten

•  Proactieve dialoog met universiteiten •  Risico/zorg dat wij een te kleine organisatie zijn om alleen de
•  Inzet van vier medewerkers in wetenschappelijke projecten,   benodigde kennis over high performance fibers en composieten
 vanuit de kenniswerkersregeling   te ontwikkelen
•  Studentenworkshops, mogelijkheden voor studenten om nader  Wij zijn ons hiervan bewust en nemen daarom actief deel aan 
 kennis te maken met ons bedrijf  enkele netwerken op dit gebied, zoals ons lidmaatschap van
•  Deelname aan universiteitsdagen om duurzaamheids- en  het Dutch Polymer Institute 
 innovatie-inspanningen onder de aandacht te brengen bij 
 potentiële werknemers
•  Begeleiding van stagiairs

Leveranciers

•  Uitbreiding van het aantal leveranciersverklaringen,  
met name voor de technische materialen  
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gezondheid

en welzijn
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Blijvend gericht op verbeteren
Ons beleid is er op gericht dat onze medewerkers, 
contractors en bezoekers na hun werk of bezoek 
weer gezond naar huis kunnen gaan. Daarnaast 
willen we incidenten voorkomen. Deze ambities 
stellen hoge eisen aan medewerkers, managers en  
de organisatie als geheel. We werken daarom 
voortdurend aan verbeteringen die gericht zijn op 
arbeidsveiligheid, gezondheid en procesveiligheid.

De drie belangrijkste doelen van het gezondheidsbeleid 

zijn als volgt geformuleerd:

1.  Het creëren van een productieve werkomgeving voor al 

onze medewerkers, waarin zij met veel plezier kunnen 

werken;

2.  het streven naar gezonde medewerkers in een gezonde 

werkomgeving. Dit behelst meer dan alleen het terug-

dringen van ziekteverzuim. Hiervoor heeft Teijin Aramid 

een integraal gezondheidsbeleid ontwikkeld.

3.  Het creëren van een veilige werkomgeving zonder Lost 

Time Injury’s (LTI’s), ongelukken waarbij het slachtoffer 

niet in staat is om de volgende werkdag aan het werk te 

gaan. 

Standaarden, richtlijnen en audits
QHSEmanagementsysteem
Wij zijn gecertificeerd voor de normen ISO 9001 (kwaliteit) 

sinds 1993, ISO 14001 (milieu) sinds 1996 en OHSAS 18001 

(veiligheid en gezondheid) sinds 2002. Dit betekent dat de 

werkzaamheden op alle locaties verlopen via procedures 

die in ons Quality, Health, Safety and Environment (QHSE)-

managementsysteem zijn vastgelegd. Dat zorgt voor een 

eenduidige manier van werken en komt de kwaliteit van 

onze producten ten goede. Eén van de eisen die uit het 

QHSE-systeem naar voren komt, is dat er een continue ver-

betering plaats moet vinden op kwaliteits-, milieu-, veilig-

heids- en gezondheidsgebied. De interne audits die meer-

malen per jaar plaatsvinden, dragen daar aan bij. De afge-

lopen jaren heeft dit onder andere geleid tot een verbeter-

de opvolging van actiepunten. Er bleek een achterstand in 

het bijwerken van procedures, veroorzaakt door de recen-

te organisatiewijzigingen. 

Naast de audits door eigen medewerkers die daarvoor 

opgeleid zijn, vindt een periodieke audit plaats door onze 

certificerende instelling Lloyds Register Quality Assurance. 

In 2009 heeft Lloyds ons goed bevonden voor de nieuwste 

versie (2008) van de ISO 9001-norm. Daarnaast voert Teijin 

Ltd. om de twee jaar op al onze locaties een QHSE-audit 

uit. Dit om te controleren of wij ons ook aan richtlijnen 

houden die onze moederorganisatie in Japan ons oplegt. 

5Smethode
Een van de richtlijnen uit Japan betreft het werken volgens 

de 5S-methode, die een goed georganiseerde werk-

omgeving beoogt. De afkorting 5S staat voor vijf Japanse 

woorden:

Seiri  = scheiden en opruimen

Seiton  = sorteren en ordenen

Seisō  = schoonmaken en inspecteren

Seiketsu  = systematiseren en standaardiseren en

Shitsuke  = standhouden / verandering vasthouden

Teijin Ltd. is al een aantal jaren bezig deze methode in te 

voeren en volgens de auditresultaten zijn we op de goede 

weg.

Besluit Richtlijn Zware Ongevallen 
De productielocaties van Emmen en Delfzijl zijn gebonden 

aan het Besluit Richtlijn Zware Ongevallen (BRZO),  

van wege de gevaarlijke stoffen die we gebruiken en in 

opslag hebben. Onze productielocatie in Emmen valt in  

de lichte categorie BRZO-bedrijven. Dit betekent dat wij in 

Emmen over een Preventiebeleid Zware Ongevallen en 

een Veiligheidsbeheerssysteem moeten beschikken.  

Locatie Delfzijl gebruikt meer chemische stoffen (onder 

andere chloor, aniline, natriumnitriet en zoutzuur) en valt 

daardoor in de zware categorie. Deze locatie moet daarom 

ook een veiligheidsrapport opstellen, waarin scenario’s 

voor het beheersen van risico’s zijn opgenomen.  

Vertegenwoordigers van de overheid (provincie, arbeids-

inspectie en regionale brand weer) bezoeken ons elk jaar 

voor een BRZO-inspectie. 

Veiligheid
Verbeteren werkplekken
Al onze fabrieken beschikken over een geïntegreerd en 

gecertificeerd QHSE-managementsysteem. De inspannin-
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volgens de voorschriften te werk gaat. Verder onderzoe-

ken we het gedrag van Twaron in steeds extremere toe-

passingen: ook daar willen we de duurzame rol die Twaron 

kan spelen, maximaal benutten en met een gerust hart 

inzetten. Voorbeelden hiervan zijn thermoplastische  

pijpen en gasflessen.

Veiliger werken in Emmen
Veiligheid is voor de locaties toegewezen aan QHSE- 

specialisten. Op onze productielocatie Emmen zijn in 2009 

diverse veiligheidsactiviteiten georganiseerd, waaronder 

een aantal veiligheidstrainingen. Een van de programma’s 

droeg de toepasselijke naam ‘Voor de draad met veilig-

heid’. Doel van dit programma was uitwisseling van kennis, 

waarbij zes medewerkers een aantal dagen op andere pro-

ductielocaties hebben gewerkt. Hun ervaringen hebben 

zij gedeeld met leidinggevenden en management, en 

naderhand, in 2009, met alle medewerkers van de eigen 

locatie.

Trainingen
Het signaleren en reageren op onveilige handelingen en 

situaties is belangrijk om incidenten en ongevallen te 

voorkomen. In 2003 en 2004 zijn ruim 700 medewerkers in 

Emmen getraind in het leren signaleren en aanpakken van 

onveilige situaties door middel van de 2VA-training. Dit 

heeft geleid tot een verdere daling van het aantal ongeval-

len. In 2009 hebben 24 nieuwe medewerkers deze training 

gevolgd. Voor 2010 staat periodiek herhalen van de 2VA-

training op het programma.

Voor noodsituaties heeft het Emmtec bedrijvenpark een 

Locatie Hulp Verlening (LHV)-organisatie waarvan wij  

deel uitmaken. Deze LHV-ers maken bij calamiteiten met 

emissies van gevaarlijke dampen zoals oleum gebruik van 

gaspakken. Door het verdwijnen van een aantal bedrijven 

gen en investeringen van de afgelopen jaren waren vooral 

gericht op het verbeteren van werkplekken. Dit is gebeurd 

door onder andere de 5S-methode en door technische 

aanpassingen om de ergonomie te verbeteren. Ook heb-

ben we veel aandacht besteed aan het leren waarnemen 

van onveilige situaties en het vergroten van het veilig-

heidsbewustzijn. Dit werd ondersteund door het 2VA  

(’Veiligheid Voor Alles’)-programma en twee home made 

video campagnes: ’Van Regels Naar Gedrag’ en ’Voor  

De Draad Met Veiligheid’. 

Persoonlijke risico’s
We nemen doorlopend onze processen onder de loep en 

evalueren persoonlijke risico’s bij de uitvoering van ons 

werk. Dit leidt niet alleen tot betere werkmethodes en pro-

cedures, maar ook tot meer efficiëntie, door onder andere 

technologische ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld een 

volautomatische vezelbalenpers geïnstalleerd, die een 

belangrijke ergonomieverbetering heeft opgeleverd. 

Procesveiligheid
Nieuwe inzichten in risicobeheersing leiden tot extra tech-

nische maatregelen in oudere installaties, waaronder grote 

investeringen die voortkomen uit Hazard en Operability 

studies (HAZOPs) en Safety Integrity Level (SIL)-classifica-

ties. Verder verbeteren we de veiligheid van het werk door 

strikter te kijken naar de uitvoering van werkvergunningen 

en daaraan gerelateerde taakrisicoanalyses. 

R&D
Medewerkers van R&D werken met een grotere verschei-

denheid aan chemische stoffen dan wie ook binnen Teijin 

Aramid. Daarom besteden wij hier meer dan gemiddeld 

aandacht aan veiligheid. Naast de gebruikelijke veilig-

heidsroutines en instructies, wordt vooral gelet op typi-

sche laboratoriumaspecten, zoals het vooraf verzamelen 

van gedetailleerde stoffeninformatie. Hetzelfde geldt voor 

nieuwe processen, waarbij wij alle denkbare consequen-

ties in kaart brengen. 

Klanten
We voelen ook een grote verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid van onze klanten. Zo hebben wij de afgelopen 

jaren veel onderzoek gedaan naar gezondheidsaspecten 

van Twaron, vooral omdat het een vervanger voor asbest 

is. Hieruit is gebleken dat er geen enkel gezondheidsrisico 

is bij het verwerken en gebruik van Twaron wanneer men 
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op het park was het aantal hulpverleners sterk verminderd. 

Om de bezetting van gaspakdragers te versterken zijn 

twaalf LHV-ers opgeleid. 

Er is geoefend in het omgaan met verschillende calami-

teiten: de ontruiming van gebouwen, een oleumalarm, 

een industriële brand en een ongeval met een gevaarlijke 

stof. De industriële brandoefening is samen met Brand-

weer Emmen gehouden in de hoogbouw van het spin-

gebouw. Uit de oefening is naar voren gekomen dat goede 

bedrijfsinformatie over aanwezige gevaarlijke stoffen en 

bereikbaarheid van ruimten essentieel zijn voor een snelle 

inzet. Ondersteunende diensten zoals de gemeentebrand-

weer bleken hiermee onvoldoende bekend. 

Studies en analyses 
Een aantal incidenten uit het verleden heeft aangetoond 

dat er onvoldoende aandacht is voor procesveiligheid.  

Een van de aandachtspunten is de inventarisatie van  

risico’s van procesinstallaties en hoe deze te beheersen.  

Dit doen we door middel van HAZOP studies. In 2009  

zijn dergelijke studies uitgevoerd naar onder andere  

de oleum- en paraffine systemen.

Om maximaal lering te kunnen trekken uit incidenten 

maken wij onder andere gebruik van de Tripod-analyse. 

Met dit instrument worden de directe en achterliggende 

oorzaken van een incident beschreven, waarna maat-

regelen herhaling ervan moeten voorkomen. In 2009  

zijn negen personen getraind in het maken van Tripod-

analyses.

Een veiliger en sneller assembleerkam
Een van de prioriteiten bij het veiliger maken van het 

werk in Emmen is voorkomen dat medewerkers in 

contact komen met het garen, dat met zeer hoge 

snelheid door de fabriek raast. Mechanisch operator 

Henk Jeuring bedacht hoe met een assembleerkam 

veiliger kan worden gewerkt en er bovendien meer 

A-kwaliteit garen kan worden gemaakt. Hij ontwierp 

een assembleerkam waarmee het garen met één 

handeling samengevoegd en later weer uit elkaar 

gehaald kan worden. Het werk wordt hierdoor veiliger 

en verloopt aanzienlijk sneller. Voor de veiligheid en 

productie is dit een uitstekende oplossing; dat blijkt 

ook uit de hoogte van de beloning die hij hiervoor 

ontving: € 20.000.

Het aantal ideeën dat in Emmen in 2009 is behandeld, 

bedroeg 254. De uitgevoerde ideeën hebben ruim  

€ 200.000 besparingen opgeleverd. Van de be-

handelde ideeën is 10% beloond; de gemiddelde 

beloning bedroeg ruim € 1.250.

Systeem
Een veilige installatie moet ook veilig blijven. Installatie-

wijzigingen moeten daarom voor implementatie worden 

aangevraagd, beoordeeld en goedgekeurd. Wij noemen 

dat VTW (= Voorstel Tot Wijziging). We hebben in 2009 een 

VTW-database opgezet om wijzigingen planmatig te 

beoordelen en te volgen. Dit gebeurt maandelijks door 

een VTW-groep.

Veiliger werken in Delfzijl
Op het gebied van veiligheid is er veel gebeurd op onze 

locatie Delfzijl. Het verbetertraject GOUD (zie hoofdstuk 7) 

heeft het veiligheidsbewustzijn vergroot, doordat alle 

medewerkers hierop extra zijn getraind. Verder is een 

BRZO-inspectie uitgevoerd waaruit de nodige acties zijn 

opgevolgd. Twee maal is een BRZO-scenario geoefend 

waarbij een para-xyleen plasbrand in de tankpit werd  

gesimuleerd. 

Ernstig incident
Ondanks onze aandacht voor veilig werken is er in Delfzijl 

een ernstig incident voorgevallen. Een monsterpunt onder 

een nog gevulde reactor met product is gedemonteerd, 

waarbij de volledige inhoud van de reactor is vrijgekomen. 

De monteur van een toeleveringsbedrijf is daarbij gewond 

geraakt doordat hij hexachloorparaxyleen (HCPX) over 

zich heen kreeg, een chemische vloeistof met een tempe-
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Gezondheid en welzijn
Teijin Aramid streeft naar gezonde medewerkers in een 

gezonde werkomgeving. Naast afwezigheid van ziekte 

omvat gezondheid voor ons moreel, mentaal en fysiek 

welbevinden.  

Teijin Aramid heeft een integraal gezondheidsbeleid  

geïmplementeerd. We streven daarbij naar 0% vermijd-

bare afwezigheid door ziekte. Onderdeel van het gezond-

heidsbeleid is verder het stimuleren van een gezonde 

levensstijl. Onze medewerkers blijven zo, ook op termijn, 

goed inzetbaar. De aandacht hiervoor zal de komende 

jaren alleen maar toenemen vanwege de vergrijzende 

medewerkerspopulatie en de mogelijke verhoging van  

de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De gemiddelde leeftijd van 

de medewerkers in de chemische industrie is 43 jaar;  

bij Teijin Aramid is dat 44 jaar. 

Ontwikkeling leeftijd medewerkers Nederland

 

In 2009 is ons ziekteverzuimpercentage helaas fors geste-

gen van 4,4% in 2008 naar 5,2%. De grafiek laat de ontwik-

keling zien vanaf indexjaar 2005.

ratuur van meer dan 1000 C. Het effect van HCPX is te ver-

gelijken met kaarsvet: het stolt bij 1120 C. Gelukkig is hij 

kort daarna volledig hersteld van zijn verwondingen.

Naar aanleiding van dit incident hebben wij verschillende 

onderzoeken gedaan zoals een storingsanalyse, interviews 

met alle betrokkenen, een ‘feitenboomanalyse’ en een  

Tripod-analyse. Hoewel onvolledige, mondelinge commu-

nicatie een belangrijke directe oorzaak van het genoemde 

incident is geweest, ligt de basisoorzaak veel meer in een 

bedrijfscultuur die toeliet dat er van bestaande procedures 

en afspraken afgeweken kon worden. Door jaren van uit-

breidingen en hoge productiedruk was men enorm 

gericht op het snel oplossen van problemen. In 2009 was 

de productiedruk door de economische crisis echter aan-

zienlijk minder, maar die knop blijkt dan moeilijk om te 

zetten. De aanbevelingen van deze analyse zijn verwerkt 

in het verbetertraject GOUD.

Aangezien Teijin Ltd. grote waarde hecht aan het leereffect 

van dit soort ernstige, onfortuinlijke incidenten, zijn de 

resultaten van alle analyses verwerkt in een presentatie. 

Die is intern gepresenteerd op onze productielocaties in 

Emmen en Arnhem en extern bij Stork, Delesto, Lubrizol, 

Akzo Nobel en SBE. Ook alle veiligheidskundigen op het 

chemiepark Delfzijl hebben de presentatie gezien. 
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Alles telt mee 
Het stimuleren van een gezonde leefstijl werd in 

Arnhem gerealiseerd door het gezondheidsproject 

‘Alles Telt Mee’. Onderdeel van dit project waren een 

quick-scan van de fysieke belasting bij het Research 

Instituut, het opstellen van belastbaarheidsprofielen 

bij de fabriek Kleefse Waard en fittesten voor mede-

werkers. Verder zijn medewerkers opgeleid tot ergo-

coach en zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd.  

Ook zijn trainingen die de werkdrukbeleving moeten 

verlagen en sportclinics georganiseerd. Om sporten 

aan te moedigen, zijn abonnementen met sport-

scholen afgesloten waar medewerkers tegen gere du-

ceerd tarief kunnen sporten. Dit gezond heids project 

zal de komende jaren worden voortgezet. 
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Naast LTI’s rapporteren wij Restricted Work Cases (RWC’s), 

waarbij een medewerker na een ongeval tijdelijk zijn eigen 

werkzaamheden niet kan hervatten maar wel aangepast 

werk kan doen, en Medical Treatment Cases (MTC’s), waarbij 

een medewerker na behandeling door een arts zijn eigen 

werkzaamheden weer kan hervatten. Het Total Recordable 

staat dan vervolgens voor het totaal aan incidenten op het 

gebied van LTI’s, RWC’s en MTC’s.

Crises of rampen voorkomen
We proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn op  

rampen en crises. Daarvoor hebben we verschillende 

systemen en procedures. Veel risico’s worden beoordeeld 

en aangepakt via het risicomanagementsysteem, waar-

mee we op een systematische en continue wijze risico’s 

inschatten en waarderen. Daarbij gaat het om risico’s van 

uiteenlopende aard: financieel, operationeel, commercieel 

en reputatieschade. Risico’s kunnen ook extern zijn, bij-

voorbeeld een veranderende wetgeving of arbeidsmarkt. 

Aan de hand van zo’n risicowaardering bekijken we of 

onze maatregelen wel in de juiste verhouding zijn tot de 

omvang van het risico.

Ten slotte zijn wij begonnen met het verankeren van  

schade- en risicopreventie in de uitvoering van projecten. 

Hierbij wordt in een vroeg stadium een verzekeringsmake-

laar ingeschakeld om te bekijken of er, vanuit verzeke-

Ziekteverzuim 
Ten gevolge van de crisis hebben we de flexibele schil 

moeten afbouwen, met name op de productielocaties.  

Dit werk is door ons vaste productiepersoneel overgeno-

men. Deze verhoogde werkdruk heeft met name in 

Emmen geleid tot meer gezondheidsklachten. In Delfzijl 

lag de stijging in een combinatie van een aantal langdurig 

zieken en een toename in het korte verzuim (griep). We 

willen de kwetsbaarheid van onze mensen terugdringen 

door uitbreiding van de flexibele schil en door verdere 

automatisering en robotisering op productielocaties,  

vooral in Emmen. 

Lost Time Injury’s
Onze inspanningen in de afgelopen jaren hebben geleid 

tot een daling van het totaal aantal incidenten en een ver-

laging van de LTI frequency rate (aantal LTI’s per miljoen 

gewerkte uren). In 2008 hadden wij 5 LTI’s ten opzichte van 

2 in 2009. De bijbehorende LTI frequency rates waren res-

pectievelijk 2,2 en 1,0. De doelstellingen vanuit Teijin Ltd. 

op dit gebied zijn dat wij in 2011 een LTI frequency rate 

van 0,3 moeten realiseren.  

Dat betekent dat we met één LTI de doelstelling al niet 

halen. Voor ons zou dat inhouden dat we de frequency 

rate op een andere manier moeten berekenen; niet voor 

elk jaar apart, maar bijvoorbeeld over een periode van drie 

jaar.

“Het gedrag van mensen en hun prestaties worden sterk beïnvloed door hun werkomgeving. 

Bewust en onbewust gedrag van leidinggevenden vormt daarin een zeer belangrijk element.”

Hedzer Rozeboom, veiligheidskundige
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“In mijn verantwoordelijkheidsgebied vertaal 

ik de ambities in concrete doelstellingen en 

activiteiten, inclusief persoonlijke targets voor 

mijzelf en de verantwoordelijke lijnmanagers. 

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het aantal 

LTI’s en RWC’s, het ziekteverzuim, het aantal 

milieumeldingen en externe incidenten. Ook 

energiebesparing door operationele verbeteringen en de inzet van nieuwe technologie horen tot 

mijn verantwoordelijkheidsgebied. Mijn mensen en ik worden daarbij mede beoordeeld en 

beloond op de activiteiten die we ondernemen én op de resultaten, die bijdragen aan 

verduurzaming van onze bedrijfsvoering.”

Wessel Bruining, director manufacturing

Mexicaanse griep 
Bij de uitbraak van de Mexicaanse griep was het  

voor ons belangrijk de mogelijke gevolgen voor onze 

medewerkers en hun gezinnen te beperken. Daar -

naast was het van belang om oplossingen te bieden 

ter voorkoming of beperking van een negatief effect 

op ons bedrijf. We hebben preventief een aantal 

maatregelen genomen. Er is een crisisteam ingesteld 

en er is een actieplan, een bedrijfscontinuïteitsplan  

en een communicatieplan opgesteld. Zakenreizen 

werden waar mogelijk beperkt. In de periode 

september tot en met december nam het aantal 

ziekmeldingen als gevolg van (Mexicaanse) griep-

symptomen toe, maar ernstige gevallen hebben zich 

bij ons gelukkig niet voorgedaan.

ringsoogpunt bezien, ongewenste en vermijdbare risico’s 

kleven aan een project. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg 

hebben dat we een nieuwe activiteit in een apart gebouw 

laten plaatsvinden in plaats van onder hetzelfde dak als 

lopende activiteiten. Of dat we een nieuwe activiteit op 

grotere afstand van bestaande installaties plaatsen dan we 

aanvankelijk voor ogen hadden. Daardoor kan het investe-

ringsbedrag hoger uitvallen, maar wordt de verzekerbaar-

heid beter en dus de premie lager. Uiteindelijk gaat het 

erom dat risico’s verkleind worden.

Brandpreventie bij R&D-laboratorium
Een goed voorbeeld van schade- en risicopreventie is 

de brandpreventie bij onze R&D-laboratoria. Volgens 

de wetgeving hoefden wij hier niets aan te verbeteren 

en ook onze verzekeraar eiste geen extra voorziening. 

Toch bleek na inzet van onze risico management-

metho diek dat we een groot risico liepen als er brand 

zou uitbreken in ons laboratorium en de proeffabriek. 

We hebben daarop experts ingehuurd, die maat-

regelen hebben voorgesteld voor maximale brand-

preventie tegen minimale kosten. De bevindingen  

zijn verwerkt in het verbouwingsplan van ons R&D-

gebouw. 
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5. Innovatie en 
samenwerking 
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Interactie leidt tot betere producten
Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid voor  
de gehele keten en is sterk gebaat bij innovaties  
en samenwerking. Hoe zien we onze rol en positie 
daarin en tot welke resultaten hebben onze 
inspanningen geleid? 

We willen een betrouwbare partner zijn voor onze klanten 

als het aankomt op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid,  

toegankelijkheid en openheid. De menselijke maat in  

een high-tech omgeving. We willen weten waar en hoe  

we onze prestaties kunnen verbeteren. Door interactie 

leren we veel over de markten waarin we actief zijn, wat 

een vruchtbare bron is voor productontwikkeling. Daar-

naast stimuleren maatschappelijke ontwikkelingen ons 

naar nieuwe milieuvriendelijke oplossingen te zoeken  

in markten waar we nog niet actief zijn. Dat geldt voor 

nieuwe, high performance toepassingen die bijvoorbeeld 

lichtgewicht, energiezuinig, hittebestendig, chemisch-

resistent, veilig of onderhoudsvrij zijn.

Open innovatie
Open innovatie passen wij graag, maar selectief toe.  

Wij hebben een uitgebreid en actief netwerk met kennis-

instituten en contractlaboratoria voor het doen van onder-

zoek. Dat staat soms op gespannen voet met de zorg voor 

ons intellectuele eigendom. Voor enkele strategische  

kerntechnologieën geldt dat wij het ‘hart’ niet delen met 

anderen. Maar verder delen wij veel ontwikkelingen met 

universiteiten en contractlaboratoria en hebben daar  

positieve ervaringen mee: het kan projecten enorm  

versnellen. Wij zijn in ons deel van de wereld gewoon te 

klein om op eigen kracht net zo snel – of sneller – te  

innoveren dan bijvoorbeeld China. Een indicatie voor onze 

innovatiekracht is dat wij jaarlijks zo’n 15-20 octrooien 

aanvragen: voor een chemisch bedrijf van onze omvang 

een mooie score. Het percentage van de omzet dat is  

verbonden aan proces- en productinnovatie is bij ons dan 

ook relatief hoog. Klanten zien ons vaak als leidend in 

product ontwikkeling en waarderen de partnerships die  

we daarvoor aangaan. 

Balkenende toont belangstelling voor 
innovaties 
In oktober bracht premier Balkenende een bezoek  

aan Teijin Ltd. in Japan, vanwege de viering van 400 

jaar handelsrelaties tussen Nederland en Japan. Hij 

werd ontvangen door de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van Teijin, de heer Toru Nagashima,  

de president & CEO van Teijin, de heer Shigeo Ohyagi 

en de Nederlandse general manager van AFBG, Eiso 

Alberda van Ekenstein.

Tijdens de ontmoeting is gesproken over het belang 

van innovatie en onderzoek voor zowel de Japanse als  

de Nederlandse samenleving en de versterking van  

de samenwerking op dit vlak tussen beide landen. 

Verder toonde de premier belangstelling voor de 

innovaties van Teijin Ltd. en bracht hij een bezoek  

aan onze expositieruimte waar verschillende inno-

vaties tentoongesteld staan, zoals een concept voor 

een lichtgewicht auto, gemaakt van hoogwaardig  

en milieuvriendelijk materiaal.

“Wij zien in Teijin Aramid een uiterst 

betrouwbare partner die zijn afspraken altijd 

nakomt. Daarom willen wij de risico’s die 

meerjarige contracten met zich meenemen, 

ook dragen.” 

Prof. dr. ir. Sybrand van der Zwaag, TU Delft

Klanttevredenheid en klantentrouw
In plaats van customer satisfaction (klanttevredenheid) 

hanteren we liever de term customer loyalty (klanten-

trouw). Een tevreden klant is namelijk nog geen trouwe 

klant. Wij richten ons op het opbouwen van een relatie, 

waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het ontwikkelen en 

verbeteren van producten en bedrijfsresultaten. 

We hebben een onderzoek gedaan naar de tevredenheid 

en trouw van onze klanten en daarbij gebruik gemaakt 

van de Net Promotor Score (NPS), een score die aangeeft 

hoe groot de groep promotors is: tevreden en loyale klan-

ten, die bereid zijn ons aan te raden bij anderen. Die groep 

blijkt relatief groot te zijn. De NPS was 35%, gemiddeld is 
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Tot nu toe had onze leveranciersverklaring vooral betrek-

king op milieumanagement en ethiek, waarbij wij willen 

bereiken dat de producten en diensten die we kopen  

worden gemaakt en geleverd volgens onze criteria. Deze 

zijn vooral gebaseerd op richtlijnen van het United Nations 

Global Compact en de International Labour Organization 

(ILO). Ongeveer een derde van ons totale inkoopvolume is 

nu afgedekt met een leveranciersverklaring. Bij de centraal 

ingekochte grondstoffen heeft 90% van de leveranciers 

onze verklaring ondertekend. Bij de hulpstoffenleveran-

ciers bedraagt dat 65%; bij onze technische materialen 

80%.

Het overgrote deel van ons inkoopvolume komt uit West-

Europese landen. Bedrijven in deze regio presteren relatief 

goed op het gebied van milieumanagement en ethisch 

handelen. Daarnaast is de logistieke route naar onze 

fabrieken doorgaans kort. Op die punten valt dus weinig 

winst meer te boeken.

Plaats in het landenklassement
Het merendeel van onze benodigdheden kopen we  

centraal in. Het centrale inkoopvolume bedroeg in 2009 

ruim 130 miljoen euro. Wij hebben met behulp van de  

Corruption Perception Index (CPI) onderzocht of de  

handelswijze in de landen, waaruit deze goederen 

af komstig zijn, strookt met onze visie op ethiek.  

Deze index geeft weer wat de indruk is van experts over 

politieke corruptie in 180 landen. De gegevens, afkomstig 

van tien onafhankelijke instituten, worden jaarlijks ver-

werkt tot een klassement van landen. Daarbij wordt een 

schaal gebruikt van nul (erg corrupt) tot 10 (geheel niet 

corrupt). Conclusie van ons onderzoek is dat 85% van  

onze leveranciers waar we centraal inkopen 7,5 of hoger 

scoort en 15% tussen de 5 en 7,5. Van al onze leveranciers 

is minder dan 1% afkomstig uit landen die een score  

hebben tussen 2,5 en 5 punten. 

dat 10%. De uitkomsten geven aan dat we meer zijn dan 

een gewone leverancier: klanten ervaren ons als een 

betrouwbare partner die aandacht aan hen schenkt.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in 

diverse bijeenkomsten. In 2011 zal de volgende customer 

survey worden gehouden.

Verduurzaming van de keten
In 2009 ontvingen we voor het eerst vragen van klanten 

over het onderschrijven van de UN Global Compact richt-

lijnen, over de carbon footprint van onze producten en 

over giftige stoffen in ons product of productieproces.  

We zijn ervan overtuigd dat dit soort vragen steeds vaker 

gesteld gaat worden. We bekijken hoe we vanuit onze 

eigen rol verduurzaming van de keten verder kunnen  

stimuleren, zowel ‘stroomopwaarts’ (onze leveranciers) als 

‘stroomafwaarts’ (onze klanten). 

Verduurzaming ‘stroomopwaarts’
Leveranciersbeoordeling
Bijna vijf jaar geleden zijn wij gestart met een project 

‘duurzaam inkopen’. Daarbij hebben we criteria voor  

leveranciers, analysemethoden en procedures opgesteld 

en een eerste beoordeling gemaakt van de belangrijkste 

leveranciers van grond- en hulpstoffen. In de jaren daarna 

zijn hieraan ook andere inkoopgebieden, zoals technische 

materialen, toegevoegd.

Hoewel Teijin Aramid één van de twee leidende aramide-

producenten in de wereld is, zijn we voor de meeste 

leveranciers een relatief bescheiden klant. Maar we kun-

nen met onze leveranciersbeoordeling wel degelijk iets 

bereiken en selectiever kiezen voor bepaalde leveranciers. 

Leveranciersverklaring
We gaan onze leveranciers vragen naar hun carbon foot-

print, omdat we ernaar streven die voor ons eindproduct 

zo beperkt mogelijk te houden. Ook houden we rekening 

met de afstand tussen de leverancier en onze fabrieken. 

Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot een vermindering van 

onze invloed op het klimaat maar ook tot financieel voor-

deel. 

“Het vorige CSR rapport geeft een zeer goede indruk, leest vlot en is goed ingedeeld. 

Jullie mogen echter best specifieker zijn bij het kwantificeren van wat je hebt bereikt; 

de verstrekte data zijn summier.”

Bernard Defraye, CIRFS
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Verbetering technische performance en recycling
Dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen. Zo streven 

we naar verbetering van de technische performance van 

onze producten. In nauwe samenwerking met een van 

onze klanten hebben we met succes gewerkt aan produc-

tietechnologie voor een vezel met een laag gehalte aan 

finish. Finish is een soort smeerolie dat op ons product 

wordt aangebracht voor een gemakkelijker verwerking en 

een betere performance. Een prettige bijkomstigheid is 

dat minder finish leidt tot een milieuvoordeel. Zo kunnen 

wij ons in een nichemarkt onderscheiden. 

Een ander aspect is recycling. Dat is in diezelfde composie-

tenmarkt meestal moeilijk, omdat in veel eindproducten 

het versterkingsmateriaal, bijvoorbeeld onze Twaron vezel, 

is ingebed in een hars. Alleen als zo’n hars kan smelten is 

scheiding van vezel en hars mogelijk. Wij vinden het voor-

alsnog niet zinvol om als kleine speler in zo’n nichemarkt 

veel energie te steken in het bevorderen van de recycling-

mogelijkheden.

Verduurzaming automobielindustrie
We richten onze energie liever op producten en markten 

die wel een grote bijdrage kunnen leveren aan verdere 

verduurzaming van de keten. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

de automobielindustrie, die - net als de vliegtuigindustrie 

en de windenergiesector - een groeiende behoefte heeft 

aan lichtgewicht, high performance materialen en veel 

belangstelling heeft voor duurzaamheid. 

Wij zien verder een trend in Europa dat autofabrikanten 

meer en meer vragen om een band van licht materiaal  

met een hoge sterkte. Ook de consument zal door de  

koppeling tussen wegenbelasting en CO
2
-uitstoot steeds 

meer gaan vragen naar auto’s met een lage CO
2
-emissie. 

De toepassing van meer lichtgewicht materialen in de 

autobranche zal dan ook via deze kant worden versneld. 

Wij zien daar marktkansen en maken in onze gesprekken 

met klanten duidelijk dat ons product daaraan kan bijdra-

gen met zowel ecologische als economische voordelen.

Een combinatie van wet- en regelgeving en een financiële 

prikkel voor de klant zullen zo leiden tot verduurzaming in 

de keten. In 2009 is er namelijk Europese wetgeving aan-

genomen die de uitstoot van CO
2
 door auto’s aan strenge 

beperkingen zal onderwerpen. Vanaf 2012 tot aan 2015 zal 

voor elke autofabrikant gaan gelden dat de gemiddelde 

Verduurzaming ‘stroomafwaarts’
We werken voor industriële klanten die nichemarkten 

bedienen. Willen we onze markten aanzetten tot duur-

zaamheid, dan moeten we ons realiseren wat onze posities 

in die markten zijn. De composietenmarkt bijvoorbeeld 

bestaat voor 99% uit glasvezelcomposieten, voor 0,9% uit 

koolstofcomposieten en slechts 0,1% delen wij met onze 

concurrenten op het gebied van aramide. Het is een illusie 

te denken dat wij in de hele composietenmarkt een pio-

niersrol kunnen vervullen als het gaat om verduurzaming 

van de keten. 

Innovatie in aramide en TPE’s
In de markt voor engineering plastics en 

thermoplastische elastomeren (TPE’s) worden korte 

vezels en poeders van aramide gebruikt, bijvoorbeeld 

voor tandwielen en glijlagers. Een kleine hoeveelheid 

aramide draagt bij aan een hogere slijtvastheid en 

mechanische sterkte van het product, wat de levens-

duur verlengt. Ook zorgt het toevoegen van aramide 

voor vermindering van vibraties en geluid.

Samen met een aantal klanten werken we aan verdere 

verbetering van aramide als toevoeging in andere 

materialen. Eerder bereikten we al resultaten met een 

verbetering van de doseerbaarheid (inmengen van de 

vezel bij het doseren) van onze korte vezels, wat de 

verwerking van aramide in de productie bij onze klant 

vereenvoudigt. Feedback van onze klanten leidde tot 

een project dat is gericht op een betere hechting 

tussen aramidevezels en TPE’s.

Wij hebben aramidevezels en garens behandeld met 

verschillende typen finish die voor betere hechting 

met TPE zorgt. Elke finish is namelijk specifiek 

ontwikkeld voor optimale hechting aan bepaalde 

soorten TPE’s. Deze producten zijn getest bij een 

selecte groep klanten en in ons R&D laboratorium.  

De tests toonden een significante verbetering van  

de hechting aan tussen aramide en diverse TPE’s.
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CO
2
-uitstoot voor alle nieuwe geregistreerde auto’s  

maximaal 130 g/km per auto mag zijn. In 2012 geldt dat 

nog voor 65% van de door een fabrikant geleverde auto’s, 

in 2015 voor 100%. Elke gram CO
2
 die daar overheen  

gaat, zal worden beboet. Vanaf 2020 zal die grens verder  

worden verlaagd naar 95 g/km. Dit zijn ontwikkelingen  

die goed aansluiten bij de mogelijkheden die onze  

producten bieden. 

Verduurzaming door recycling
In de ballistische markt steken we onze energie in recy-

clen. Vooral kogelwerende vesten zijn goed te recyclen. 

Momenteel recyclen we 15% van ons potentieel recycleer-

bare verkoopvolume, voornamelijk afkomstig uit de zachte 

ballistiek. Dit volume is momenteel 30% van ons assorti-

ment. Ons streven is om in 2012 25% te recyclen. 

Verduurzaming in containervervoer
In de transportsector hebben de laatste jaren verschillen-

de ontwikkelingen plaatsgevonden. Dat geldt in het  

bijzonder voor het vrachtvervoer over zee. Vooral het  

vervoer over grote afstanden van producten naar en  

vanuit Azië is met sprongen gegroeid. 

De economische groei verhoogde de druk op een kortere 

doorlooptijd: er moest snel geleverd worden. Door een 

stijgende olieprijs moesten vrachtvervoerders kosten-

besparingsprogramma’s opzetten. Dat begon met het  

verminderen van de snelheid op bepaalde trajecten, een 

maatregel die zorgde voor een daling van oliegebruik en 

CO₂-emissies. De economische crisis versnelde dit kosten-

besparingsproces, wat uiteindelijk resulteerde in een  

vermindering van capaciteit en een verlaging van maxi-

mumsnelheden op een groeiend aantal routes. 

Een aanzienlijk deel van onze leveringen wordt per schip 

getransporteerd. De maatregelen van de zeevracht-

vervoerders troffen ons dan ook zeer. De langere door-

looptijden die de verlaging van maximumsnelheden tot 

R&D gaat over ontwikkelen en verbeteren.  

En de richting die deze ontwikkelingen en 

verbeteringen opgaan, wordt binnen Teijin 

Aramid altijd bepaald door het streven naar 

nog betere eigenschappen van onze 

producten, nog efficiënter en veiliger 

processen, minder energieverbruik in het 

proces of bij gebruik van onze producten, 

minder grondstofverbruik en het zo veel 

mogelijk vermijden van ongewenste stoffen. 

Daarom gebruiken wij een methodiek voor het uitvoeren van projecten, waarbij we in elke fase 

van een ontwikkeling standaard signaleren of er mogelijke duurzaamheidsproblemen kleven aan 

het nieuwe proces of product. Deze moeten opgelost zijn voor we de volgende stap nemen. 

Daarnaast gaan wij beginnen met het uitvoeren van eco-efficiency analyses als hulpmiddel voor 

het bepalen van onze beste, meest eco-efficiënte project portfolio.

Ik vind het een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van ons en van mijzelf om er voor te 

zorgen dat wij een mooie en leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen.

Jan Roos, director research & technology
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De carbon footprint van Twaron
Het afgelopen jaar kregen wij de eerste vragen van 

enkele klanten over de carbon footprint van Twaron. 

Dat vonden wij een positief signaal uit de markt:  

deze klanten zijn zich bewust van de relevantie van  

de footprint voor hun eigen producten, hun business  

en – in ruimere zin – voor de samenleving.  

Wij realiseerden ons tegelijkertijd dat het simpel  

geven van een getal aan de klant hem niet zo heel veel 

verder zal helpen en voor ons een risico kan inhouden. 

Want hoe interpreteert de klant dit getal?

Wij weten dat het maken van een materiaal als Twaron 

energie-intensief is; het heeft per kilo product een 

flinke carbon footprint. Maar we weten ook dat dit 

product in de gebruiksfase meestal zoveel energie 

bespaart, dat het over de gehele levenscyclus bezien, 

juist heel eco-efficiënt is. Gaat onze klant deze 

footprint vergelijken met die van andere garens? 

Beseft hij dat hij van Twaron hoogstwaarschijnlijk veel 

minder kilo’s nodig heeft dan van de meeste andere 

garens? En dat dus een vergelijking op kilobasis niet 

reëel is? En wat is de kennis van onze klanten over de 

drie verschillende internationaal erkende manieren 

waarop je de ‘scope’ van een carbon footprint kunt 

definiëren? Stel dat hij de Twaron footprint vergelijkt 

met die van een andere aramide terwijl de 

scopedefinities verschillend zijn? Wij hebben ervoor 

gekozen om de klanten natuurlijk wel de gevraagde 

informatie te geven. Maar altijd met een deskundige 

toelichting erbij. En wij zijn blij met elke vraag hierover.

Lichtere banden, lager brandstofverbruik
Bandenproducenten zijn erg geïnteresseerd in de  

inzet van Twaron in banden, onder andere omdat  

het kan bijdragen aan het verminderen van de emissie  

van CO
2
-uitstoot van personenwagens. Twaron wordt 

vooral ingezet als versterkingsmateriaal: het kan 

krachten goed opvangen. Doordat het veel sterker is 

dan staal bij vergelijkbaar gewicht, zal de inzet van 

Twaron leiden tot lichtere banden en dus een lager 

brandstofverbruik. Dat stelt de autofabrikant beter in 

staat te voldoen aan de CO
2
-eisen binnen de Europese 

wetgeving. 

Zo bevat een band van een personenauto gemiddeld 

één kg staal. Voor vier banden plus een reserveband 

bedraagt dat dus vijf kg. Vervanging van dit staal door 

Twaron levert een besparing op van vier kg. Twaron is 

circa vijf maal zo sterk als staal bij gelijk gewicht. Als de 

hier boven beschreven CO
2
-wetgeving van kracht is, 

komt die vier kg gewichtsbesparing overeen met een 

be sparing van € 38 voor de autoproducent, omdat hij 

zo minder of geen CO
2
-boete hoeft te betalen.

De inzet van Twaron in banden vereist expertise, door 

het optimaal inzetten van verwerkingstechnieken als 

twijnen, het om elkaar heen draaien van twee of meer 

draden, en dippen, het aanbrengen van een lijmlaag 

om het koord heen. Wij zijn in staat diverse twijn- en 

dipmonsters te maken, waarmee we converters en 

klanten ondersteunen bij het maken van een optimaal 

product. Bovendien kunnen wij een voorscreening 

doen op hechting en fatigue (weerstand tegen her-

haalde belastingen), zodat de kans op een succesvolle 

praktijkproef wordt vergroot. Teijin Aramid kan op haar 

eigen installaties een grotere hoeveelheid van deze 

monsters maken. Op deze manier is de ontwikkeling 

van een nieuwe band bij de klant sneller en 

succesvoller te realiseren.
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project kansen te benutten op het gebied van milieu,  

recycling, beschikbaarheid van grondstoffen, energie en 

duurzaamheid. Valkuilen op het gebied van QHSE – denk 

aan gebruikte stoffen met het oog op de REACH wet-

geving – kunnen daarmee worden vermeden. 

Ook wordt rekening gehouden met andere huidige en 

komende wetgeving, nationaal en internationaal. 

Voor de project navigator was 2009 het jaar van de door-

braak: al moest er nog veel gebeuren, de implementatie 

was een feit. Eind 2009 waren ongeveer honderd mede-

werkers, van alle locaties inclusief Wuppertal, getraind in 

het gebruik. Vrijwel alle projectleiders en stuurgroepleden 

volgden deze training. 

In 2010 zal de project navigator worden gecombineerd 

met vragen over de keten. Denken in termen van grond-

stof, productie, transport, gebruik en afdankingsfase zal 

integraal onderdeel van de project navigator worden. Het 

is een levend instrument, dat continu in ontwikkeling zal 

blijven.

gevolg hadden, liepen op sommige routes op tot 20% 

extra tijd. De vaarfrequentie bleef echter gelijk of werd 

zelfs teruggebracht. Dat vergde een grotere flexibiliteit 

van onze organisatie. Gevolg daarvan is dat onze lokale en 

in-transit voorraden verhoogd zijn om tijdig in de lokale 

vraag te kunnen voorzien, wat een structurele kostenver-

hogende verandering voor ons is.

Project navigator uitgebreid met QHSE-navigator
De project navigator is een instrument dat wij gebruiken 

om in alle fasen van een technisch of technologisch  

project de juiste vragen te stellen, de juiste acties te 

ondernemen en duidelijkheid te scheppen over de op te 

leveren documenten. De essentie van de project navigator 

is samengevat in één A4 tabel: een kleurrijk schema,  

waarin de verschillende projectstadia zijn uitgezet tegen 

de afdelingen die bij een project zijn betrokken. Hierdoor 

wordt het projectteam als het ware genavigeerd langs de 

meest efficiënte en succesvolle route om tot een, ook voor 

de klant, optimaal eindresultaat te komen. Na afronding 

van iedere fase is er een go/no go moment, waarbij de 

stuurgroep beslist of het project doorgaat naar de volgen-

de fase. Binnen de project navigator is een QHSE-navigator 

ontwikkeld. Die zorgt ervoor dat alle veiligheids-, gezond-

heids- en milieuaspecten tijdig in de projecten worden 

verwerkt.

Een van de belangrijke documenten die in de initiatie-  

en definitiefase wordt opgeleverd is de QHSE-startnotitie, 

een vragenlijst met als doel om zo vroeg mogelijk in een 

 “Bij duurzaamheid is het wat mij betreft de 

uitdaging om ons als Teijin Aramid constant 

te blijven verbeteren en proactief in te spelen 

op ontwikkelingen in de markt. Uiteindelijk 

hechten onze klanten er steeds meer aan dat 

we niet alleen duurzaam inkopen maar ook 

duurzaam produceren. Dat betekent dus dat 

we naar de volledige life-cycle moeten kijken, wat van positieve invloed is op de uiteindelijke 

toepassing door de klant. Vanuit inkoop en logistiek zie ik een duidelijke rol om onze  

CSR-doelstellingen te ondersteunen. We hebben al een aantal stappen gezet, onder meer  

met de supplier declaration. Maar we blijven kritisch kijken naar de mogelijkheden. CSR wordt 

een steeds belangrijker criterium, naast prijs, kwaliteit en levertijd. Eigenlijk zou het  

onderwerp zo vanzelfsprekend moeten worden dat we er niet meer apart bij stilstaan.”

Mark Claassen, manager supply chain
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Analyse verbetert inzichten en verscherpt 
doelstellingen
Teijin Aramid wil meerwaarde creëren voor haar 
klanten, op financieel, ecologisch én sociaal gebied. 
We zien dat als ons bestaansrecht. Wij hebben 
afgelopen jaar aanzienlijk vooruitgang geboekt in 
het kwantificeren van die meerwaarde met behulp 
van de ecoefficiency analyse (EEA). Daarbij kunnen 
we steeds beter aangeven welke waarde op welke 
plaats in de keten ontstaat.

We willen in de aramidewereld voorop lopen als het gaat 

om duurzaamheid en het verder duurzaam maken van 

onze producten. Wij hebben de ambitie om de positieve 

effecten van onze producten aan te tonen. EEA is voor  

ons de tool om de waardecreatie die onze producten  

opleveren te kwantificeren en toe te wijzen. We kijken 

daarbij naar de gehele keten. Deze tool is door BASF  

ontwikkeld en wordt ook door andere bedrijven gebruikt. 

Twaron, Technora, Teijinconex en Sulfron zijn allen een  

antwoord op de toenemende vraag naar producten die 

licht, duurzaam en veilig zijn. We zijn de enige onder-

neming ter wereld die klanten vier verschillende aramide-

vezels kan aanbieden. De toepassing van EEA op eind-

producten die hiermee worden gemaakt – en op onze 

eigen producten – geeft onze klanten en onszelf een  

unieke positie en de mogelijkheid om met duurzame  

producten meer waarde te creëren, zowel financieel,  

ecologisch als sociaal. Daarom streven we ernaar deze  

analyse door te voeren voor veel van onze producten.

Onze verwachtingen
Met de resultaten kunnen wij aantonen dat onze produc-

ten bijdragen aan een beter milieu en een duidelijke  

toegevoegde waarde hebben. Door die meerwaarde  

in de keten aan te tonen, creëren we een sterkere uit-

gangspositie bij onderhandelingen over bijvoorbeeld  

de finan ciële waarde die met onze producten kan worden 

gecreëerd. Dan gaat het gesprek met de klant niet langer 

alleen over onze kosten of de prijs, maar ook over de waar-

de die ons product oplevert. 

Wij verwachten dat wij op basis van eco-efficiency- 

resul taten veel gerichter duurzame producten kunnen 

ontwikkelen, bij voorkeur in nauwe samenwerking met 

onze klanten. De resultaten zullen ons richting geven aan 

de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten. We hebben 

ervoor gekozen om eerst intern de kennis over dit onder-

werp te vergroten, voordat we hierover met onze klanten  

communiceren. Discussies binnen de organisatie leverden 

nieuwe en inspirerende ideeën op voor het creëren van 

meerwaarde en het vergroten van onze kansen.

Op beperkte schaal hebben we enkele externe presen-

taties gegeven, zoals aan de VNCI. Ook tijdens deze  

presentaties bleek dat EEA mensen uitdaagt nog beter  

na te denken over toepassingmogelijkheden van huidige 

en toekomstige producten, zonder het economische 

belang uit het oog te verliezen. De communicatie met 

klanten over dit onderwerp zal starten in april 2010.  

Onze verwachting is dat we, na presentaties aan klanten, 

samenwerkingsverbanden met relevante ketenpartners 

aan kunnen gaan.

Sociale aspecten van eco-efficiency analyse
In ons vorige CSR-verslag hebben wij aangegeven samen 

met de Universiteit van Nijmegen onderzoek te doen  

naar het uitbreiden van EEA met sociale aspecten, zoals 

kinderarbeid, werkomstandigheden en onze rol in de 

maatschappij. Dit onderzoek is afgerond. De conclusie is 

dat het kwantificeren van de sociale componenten erg 

ingewikkeld is. Drie aspecten (ongevallen, toxiciteit en 

landgebruik) konden in het onderzoek verwerkt worden. 

Onze verwachting is dat in 2011 een vervolgstudie kan 

worden uitgevoerd.

Eco-efficiency analyse voor productieprocessen
Regelmatig krijgen wij de vraag of de productie van  

aramide ook duurzaam is. Voor de productie van Twaron is 

in vergelijking met bijvoorbeeld PA (Polyamide) en PET 

(Polyethyleentereftalaat) relatief veel energie nodig. De 

toegevoegde waarde ontstaat door gebruik van Twaron  

in de keten, dat wil zeggen bij de toepassing van onze  

producten en bij recycling.

Op onze productielocaties en bij R&D wordt hard gewerkt 

aan verdere verbetering van de productieprocessen. Deze 

vorderingen kunnen ook met EEA worden beoordeeld. 
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het milieu. Wij verwachten dan ook dat deze studies  

richtinggevend zijn bij het verbeteren van onze productie-

processen.

Energiewetgeving   
Wij kopen onze energie voor het grootste deel in, waar-

door we niet meedoen met CO
2
-emissieveilingen. Onze 

energieproducenten zullen vanaf 2013 wel CO
2
-rechten 

moeten kopen op de veiling, wat een effect zal hebben  

op de stroomprijs die wij moeten betalen. Onze productie-

kosten zullen daardoor omhoog gaan. Voor een groot deel 

van de Europese chemie- en garenbedrijven zal deze ont-

wikkeling leiden tot extra kosten en dus onze marktpositie 

nadelig beïnvloeden. Wij zijn daarmee onderhevig aan 

“carbon leakage”: ofwel het CO
2
-weglekrisico. Daarmee 

wordt bedoeld dat bedrijven elders in de wereld goed-

koper kunnen produceren, wat – zonder compenserende 

maatregelen – kan leiden tot verplaatsing van industrieën 

naar bijvoorbeeld Azië. Om dit te voorkomen werkt het 

Directoraat Generaal Competition EU momenteel een 

voorstel uit voor compensatie namens de Europese Unie, 

waarbij elk land wel zelf bepaalt of ze deze aanbeveling 

overneemt.

Meerjarenafspraken energiebesparing  
Tot aan 2009 heeft Teijin Aramid deelgenomen aan het 

Convenant Benchmarking Energie. Doelstelling hiervan 

was de energie-efficiëntie op het niveau van de wereldtop 

te brengen. Hierbij werd alleen gekeken naar onze eigen 

processen, het verbeteren van de procesefficiëntie binnen 

Teijin Aramid.

Op 2 oktober heeft de VNCI de Meerjarenafspraken 3 

(MJA-3) ondertekend. Teijin Aramid heeft dit convenant 

voor de drie productielocaties en het Research Instituut 

onderschreven. Ons hoofdkantoor viel daarbuiten, omdat 

het energieverbruik daarvoor te laag is.

Het nieuwe convenant houdt in dat Teijin Aramid de 

inspanningsverplichting heeft om op drie gebieden 

gemiddeld 2% fossiele energie per jaar te besparen tot 

2020. Naast maatregelen die procesefficiëntie beogen,  

die ook in het eerdere convenant opgenomen waren,  

spelen ook duurzame energie en energiezuinige product-

ontwikkeling (ketenefficiëntie) een rol. Energiezuinige  

productontwikkeling houdt in dat naar het gebruik van 

energie binnen de hele levensketen van een product 

wordt gekeken, van grondstof tot afdanking.

Deze methode biedt de mogelijkheid om aan de vergun-

ningverlener te laten zien dat alle ecologische aspecten  

in één getal zijn uit te drukken. De overheid hoeft bij de 

toetsing van de milieuvergunning dan niet ieder onder-

deel apart te beoordelen. Het gaat er immers niet om dat 

je op het ene punt wellicht iets slechter scoort dan op  

het andere punt. Integendeel, het gaat om een integrale 

benadering van de processen en de producten. Een ander 

voordeel van deze analyse voor onze onderneming is dat 

het een beter inzicht geeft in de grootste ecologische 

belastingen en daarmee de grootste verbeterslagen voor 

Resultaten EEA-pilot
In 2009 hebben we een EEA-pilotstudie naar een 

nieuw Twaron product afgerond. De uitkomsten  

van de pilot hebben we laten valideren door het 

gerenommeerde TUV-instituut. Van verschillende 

ecologische aspecten, zoals emissie en energie, 

hebben we precies kunnen uitrekenen wat zowel  

de milieubelasting als het -voordeel is. Toepassing  

van één kilo van dit nieuwe product in vrachtwagen-

banden levert in de keten een besparing op van 2.000 

kilo CO
2
 en 800 liter dieselolie met als uitgangspunt 

dat de banden 20% langer meegaan en leiden tot 

2-3% lager brandstofverbruik.

Deze uitgangspunten zijn vastgesteld op basis van 

laboratoriumexperimenten bij bandenfabrikanten.  

Uit de praktijk weten we dat deze experimenten een 

grote voorspellende waarde hebben voor de 

weerbarstige, dagelijkse praktijk. Bij de pilot is precies 

uitgerekend hoeveel financiële waarde er bij onze 

klanten wordt gecreëerd door toepassing van dit 

product. Elke euro die nodig is om dit product te 

produceren en toe te passen in eindproducten,  

wordt in de keten honderdvoudig terugverdiend.

Mede op basis van de positieve resultaten van deze 

pilot zijn we gestart met een inventarisatie van 

producten waarvoor een eco-efficiency analyse zinvol 

kan zijn. De volgende producten die we volgens deze 

methode gaan beoordelen zijn handschoenen, 

recycling pulp en kunststofpijpen in de olie-industrie. 

We gaan voor deze studies samenwerken met 

specialisten van BASF en AkzoNobel.
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Halverwege 2009 was al duidelijk dat dit convenant op 

komst was en hebben we in samenwerking met onze 

milieudeskundige uit Delfzijl een energiethemadag  

georganiseerd als aftrap voor het werken met MJA-3.  

In een brainstormsessie hebben medewerkers van alle 

locaties energiebesparingsmogelijkheden geïnventari-

seerd. Dit is niet alleen van belang vanuit het oogpunt van 

het convenant, maar ook om kosten te besparen en onze 

CO
2
-uitstoot te beperken. 

Om de energiebesparingen te monitoren en planmatig  

te behandelen, wordt een Energie Efficiency Plan (EEP) 

opgesteld. Wij streven ernaar om na de zomer van 2010 

het eerste EEP goedgekeurd te hebben voor alle locaties. 

We kunnen daarna met de uitvoering van de voorstellen 

en monitoring beginnen. We richten ons daarbij voorlopig 

op projecten met een terugverdientijd onder de vijf jaar.

REACH
Registratie
Teijin Aramid verkoopt aramide in allerlei vormen  

voor allerlei toepassingen op de Europese markt onder  

de merknaam Twaron. Om dat te kunnen blijven doen  

is het volgens de REACH-wetgeving noodzakelijk om  

vóór 1 december 2010 onze grondstoffen te registreren, 

de monomeren parafenyleen diamine (PPD) en tereftaloyl 

dichloride (TDC). Om binnen de gestelde termijn aan  

alle REACH-eisen te kunnen voldoen, hebben wij met  

een andere producent van para-aramide in 2008 twee  

con   sortia opgezet: het PPD REACH Consortium en het  

TDC REACH Consortium. Omdat PPD ook in haarverf  

wordt ge  bruikt, hebben twee bedrijven uit de cosmetica-

industrie zich in 2009 bij het PPD REACH Consortium  

aangesloten. Wij hebben de leiding van het PPD REACH 

Consortium en zijn daarmee voor PPD verantwoordelijk 

voor het samenstellen van het technisch dossier.  

Ook zijn wij met de overkoepelende organisatie European  

Chemicals Agency overeen gekomen dat wij contact-

persoon zijn voor andere organisaties die PPD produ ceren 

of importeren.

Overzicht studie
In 2009 is er in beide consortia veel werk verzet. In het 

kader van REACH moeten vele eigenschappen van elke 

substantie bekend zijn en ook of de substantie een  

bedreiging vormt voor mens en dier. Er is een intensieve 

literatuurstudie uitgevoerd (700 rapporten) waaruit bleek 

welke gegevens op dat moment al beschikbaar waren  

en welke gegevens nog moesten worden verkregen.  

Het vereiste laboratoriumonderzoek daarvoor is in gang 

gezet en de resultaten komen begin 2010 beschikbaar.
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Overzicht kosten
Eind 2009 is ook het financiële plaatje voor de komende 

jaren uitgewerkt. Sommige toxicologische en eco-toxico-

logische testen zijn heel erg duur. Zo is de schatting dat 

voor PPD de totale kosten voor de vier consortiumleden  

in 2010 op meer dan € 800.000 uitkomen. TDC is niet veel 

goedkoper.

Werkwijze voor bijproducten
Naast beide monomeren moeten we ook vóór 1 december 

2010 de bijproducten ortho-fenyleen diamine (OPD) en 

zoutzuur (HCl) en het oplosmiddel zwavelzuur (H
2
SO

4
) 

registreren. Voor OPD werken wij samen met een andere 

producent. Omdat OPD geen monomeer is en alleen in  

de industrie onder goed gecontroleerde omstandigheden 

wordt gebruikt, zijn er veel minder gegevens vereist en 

komen de kosten daardoor veel lager uit. Voor zoutzuur 

hebben wij ons aangesloten bij het HCl REACH consortium 

en worden de kosten met meer bedrijven gedeeld. Voor 

zwavelzuur volgen wij het Zwavelzuur consortium.

 

Onze milieuprestaties 
In het vorige CSR-verslag hebben we verslag gedaan van 

onze milieuprestaties op totaalniveau per ton product. In 

dit verslag rapporteren wij alleen de relatieve prestaties 

per productielocatie. Reden hiervoor is dat we eerst intern 

vast willen stellen hoe wij onze carbon footprint willen 

bepalen; door welke hoeveelheden product willen wij 

onze milieuresultaten uitstoot delen? In het volgende  

verslag zullen wij hier over rapporteren.

Energieverbruik en energie-efficiency

Energieverbruik
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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.

Energie-efficiëntie Index

CSR-wisseltrofee voor fabriek Delfzijl  
Iedere locatie van Teijin Aramid heeft haar eigen  

CSR-wisseltrofee, bestemd voor een collega of een 

groep collega’s die een succesvol CSR-initiatief heeft 

ondernomen. Zo willen we CSR-projecten extra onder 

de aandacht brengen en hopen we dat dit weer een 

inspiratiebron voor anderen zal zijn.

In april heeft Frank de Nobel, CSR-ambassadeur in 

Delfzijl, de CSR-wisseltrofee uitgereikt aan Gerard- 

John Slump, productie-instructeur voor de PPD-

fabriek en verantwoordelijk voor het proceshandboek 

en trainingen aan de operators. Ook neemt hij zitting 

in het productieperformance-overleg waar hij samen 

met collega’s de prestaties van de fabriek probeert te 

verbeteren.

Gerard-John is de motor geweest voor het doorvoeren 

van een efficiëntere procesvoering wat heeft geleid 

tot minder afval, lagere kosten en een lager energie-

verbruik in de PPD-fabriek. Dankzij zijn doorzettings-

vermogen heeft hij collega’s geïnspireerd om 

efficiënter te werken. Dit past uitstekend bij onze  

CSR-gedachten.
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Aanleg bos bij landgoed compenseert  
CO

2
-uitstoot 

De afgelopen jaren hebben wij de CO
2
-uitstoot van 

onze vliegreizen en zakelijk gereden kilometers 

gecompenseerd door boomaanplant in Maleisië via 

Trees for travel. We proberen al een paar jaar hiervoor 

een bos dichtbij één van onze productielocaties te 

vinden, maar dat is buitengewoon moeilijk.

Nu zijn twee Teijin Aramid-medewerkers uit Emmen  

al een aantal jaren bezig met de aanleg van een land-

goed in Westerbork, dichtbij Emmen, dat toegankelijk 

zal zijn voor publiek. Het landgoed maakt deel uit van 

de lokale ecologische hoofdstructuur en is van 

historische waarde. 

Zij willen onder andere vijf hectare inheemse Drentse 

bomen planten waarmee de CO
2
-uitstoot van onze 

vlieg- en autokilometers over 2009 kan worden 

gecompenseerd. Het bos zal op een ecologisch 

verantwoorde en duurzame manier in stand worden 

gehouden. We hebben dan ook besloten om voor 

2009 de CO
2
-uitstoot van onze vliegreizen en zakelijk 

gereden kilometers via dit landgoed te compenseren 

en beschouwen dit toekomstige bos dan ook een 

beetje als ons ‘Teijin Aramid bos’. 

Voor alle productielocaties geldt dat de energie efficiëntie-

index ruim boven onze eigen – in voorgaande jaren wél 

gerealiseerde – ambitie uitkomt van 2% energie efficiën-

tieverbetering per jaar vanaf 2005. De oorzaak hiervan is 

de forse verlaging van het productievolume. Door de vele 

starts en stops is het energieverbruik in de verschillende 

processen niet meer optimaal geweest. 

De EEI in Emmen is 97, een prestatie die onder andere  

kon worden behaald doordat deze fabriek modulair is 

opgebouwd en de mogelijkheid biedt om spinlijnen los 

van elkaar aan en uit te zetten. De complexe chemische 

fabriek in Delfzijl heeft die mogelijkheid niet; het tijdelijk 

stilleggen van deze fabriek heeft daarom een veel ongun-

stiger effect gehad op de energie-efficiëntie. Voor Arnhem 

speelt hetzelfde als in Delfzijl en daarnaast is het stroom-

netwerk aanzienlijk uitgebreid ten behoeve van het jet 

spun project en uitbreiding van de regeneratie proef-

fabriek.
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DCM Arnhem
DCM heeft al bij temperaturen >1500 C een hoge damp-

spanning. Hierdoor kunnen er eenvoudig DCM verliezen 

optreden. Conform het DCM reductieplan uit 2006 sporen 

we via een periodiek meetprogramma diffuse lekverliezen 

op en repareren deze zo spoedig mogelijk. Het uitvoeren 

van deze metingen en het conform protocol repareren  

van de lekkages waren een behoorlijke belasting voor de 

organisatie, maar wel de sleutel tot de sterk gedaalde  

DCM verliezen op de productielocatie Arnhem.

In 2010 willen we de invoer van een on-line DCM balans 

afronden om sneller inzicht te krijgen in DCM verliezen.  

De doelstellingen voor het DCM-verlies in 2010 is minder 

dan 1 ton, terwijl de belangrijkste veroorzaker van DCM 

verliezen (productie van Jet spun materiaal) verder zal  

stijgen.

Polymeerstof
Het ontwerp van onze polymeerdrogers is niet meer  

optimaal als we naar de gewijzigde emissie-eisen kijken.  

In 2009 hebben we helaas meerdere keren de vergun-  

ning seisen overschreden. Er hebben zich onder andere  

incidenten voorgedaan waarbij stofzakken van drogers 

door te hoge temperaturen open zijn gescheurd. De 

tempe raturen zijn nu beter onder controle. Om deze  

specifieke emissieproblemen te voorkomen zijn we een 

onderzoek gestart naar een ander type stofzak en door 

beter preventief onderhoud proberen we de emissies 

zoveel mogelijk te beperken.

Emissies naar lucht
Voor de meeste emissies geldt dat de aanzienlijk lagere 

productie de belangrijkste verklaring vormt voor reducties 

ten opzichte van voorgaande jaren. Hieronder zijn verkla-

ringen opgenomen die aanvullend zijn.

Tetra
Een toelichting op tetra-emissie in de afgelopen jaren  

is toegelicht in een kader in hoofdstuk 3.

In maart heeft zich een vervelend milieu-incident voor-

gedaan waarbij tetra werd uitgestoten, zowel naar lucht 

als naar het Zeehavenkanaal. Door een onzorgvuldige 

voorbereiding en het niet correct uitvoeren van procedu-

res tijdens onderhoudswerkzaamheden, is de inhoud van 

een reactorvat leeggelopen. Bij de schoonmaakactie is 

tetrahoudend afvalwater opgezogen door een vacuüm-

auto. Een koolbed moest de vrijkomende tetra opvangen, 

maar bleek snel verzadigd. Hierdoor is brand ontstaan en 

is een deel naar lucht geëmitteerd. Doordat de aandacht 

vervolgens voornamelijk gericht was op beperking van  

de luchtuitstoot, werd er onvoldoende gelet op emissie 

van tetra in het afvalwater. Totaal is er 60 kg tetra naar het 

Zeehavenkanaal afgevoerd. 

DCM Delfzijl
In het eerste kwartaal functioneerde een koolbed niet 

goed doordat er een verkeerd type kool was toegepast.  

Dit leidde tot een extra emissie van ruim 400 kg. Tevens is 

door de uitbreidingen in de fabriek vanaf 2007 het aantal 

diffuse emissiepunten toegenomen. We besteden blijvend 

aandacht aan goed onderhoud om deze emissiepunten te 

minimaliseren.

Uitstoot van chemische stoffen naar lucht

Component Locatie 2005 2006 2007 2008 2009

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

Tetrachloormethaan (kg) Delfzijl 5.288 2.859 218 317 378

Aniline (kg) Delfzijl 51 77 22 22 21

Dichloormethaan (kg) Delfzijl 681 371 765 1.338 1.624

Arnhem 12.200 5.600 6.472 4.431 1.233

Polymeerstof (kg) Delfzijl 881 239 796 664 2.795

Avivage (ton) Emmen 5 6,1 6,1 6,1 4,6

Freon 22 (kg) Emmen 3.170 600 720 290 540

Kooldioxide (ton) Delfzijl 18.107 22.651 24.359 23.355 16.660

Emmen 3.706 3.875 3.432 3.658 3.260

Arnhem 1.169 1.246 1.178 1.267 873

Stikstofoxide (ton) Delfzijl 37 48 18 14 10

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

Arnhem 1,0 2,3 1,4 0,9 0,5
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Voor onze productielocaties in Emmen en Arnhem  

komt de CO
2
-emissie per ton aanzienlijk ongunstiger uit.  

In Arnhem is de toename van CO
2
 vrijwel volledig te  

wijten aan een uitbreiding van activiteiten in de pilot  

plant die relatief energie-intensief zijn, zoals een hogere 

productie van jet spun pulp en proeven voor R&D.

Stikstofoxide

Uitstoot NOx

De grootste emitteerder van NOx is onze productielocatie 

Delfzijl. In 2008 hebben wij voor Delfzijl naast onze directe 

emissie van NOx ook de NOx benoemd die vrij is gekomen 

bij verbranding van PPD heavy ends (PPD HE) buiten ons 

terrein. Vanuit de keten gedacht zijn wij ook voor deze 

emissie verantwoordelijk, ook al vindt die niet op onze 

eigen locatie plaats.

In 2009 is slechts 827 ton PPD HE verbrand ten opzichte 

van 1.876 ton in 2008. Dit komt onder andere door een 

lagere productie en een betere efficiëntie.

Wanneer we met dezelfde factor de vrijgekomen NOx  

bij externe verbranding berekenen als vorig jaar (5 ton), 

komen we uit op 2,2 ton NOx. De berekening van vorig 

jaar is echter gebaseerd op een oude incinerator van de 

PPD, die een relatief hoge NOx emissie had per ton afval. 

Wij zijn gestopt met het verbranden via deze incinerator.

Intern verbranden wij nu PPD HE met behulp van een  

incinerator waarbij de NOx emissie ongeveer een factor 

vier lager is. De emissie-eisen ten aanzien van NOx van 

onze externe verbrander liggen weer een factor drie lager 

(bij grotere schaal gelden strengere emissie-eisen).  

De hoeveelheid vrijgekomen NOx door externe verbran-

ding komt nu uit op 1,0 kg ton NOx. Ten opzichte van 2005 

is de NOx emissie met ruim 70% verlaagd.

Kooldioxide

Uitstoot CO
2

 

Uitstoot CO
2
 per ton product

In Delfzijl komt het productievolume overeen met dat van 

2005. De CO
2
-emissie per ton ten opzichte van dat jaar is 

7% lager.

De CO
2
-emissie in Emmen heeft een directe relatie met  

het aardgasverbruik van de indampinstallaties. Door  

verlaging van de productie hoefde minder zwavelzuur  

te worden ingedampt en was het aardgasverbruik en  

de absolute CO
2
-emissie lager dan in 2008.
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Freon 22
De emissie van freon 22 is door lekkages in de oudste  

koelinstallatie bijna tweemaal zo hoog als in 2008.  

Deze koelinstallatie wordt gebruikt voor koeling van  

glycolwater en is in september uit bedrijf genomen.  

In de nieuwe koelinstallatie zal ammoniak als koelmiddel 

worden gebruikt. In oktober deed zich tijdens onder-

houdswerkzaamheden een milieu-incident voor, waardoor 

circa 44 kg freon R407C uit een koelunit is ontsnapt en de 

lucht is ingeblazen.
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In onze pilotfabriek in Arnhem is de opwerkingsroute veel 

eenvoudiger van opzet waardoor ons oplosmiddel met 

NMP niet op dezelfde manier kan worden geregenereerd. 

Het is voor zo’n kleine hoeveelheid financieel niet haalbaar 

om een dergelijk recovery proces daar te installeren.

In Arnhem is in 2008 voor het eerst de emissie van NMP 

grotendeels berekend volgens de massabalansmethode. 

Daarbij kijken we naar wat er wordt ingekocht en wat er 

Emissies naar water
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
In Arnhem hangt toename van CZV samen met de NMP 

verliezen, zie hieronder. De sterke afname van CZV in  

Delfzijl is gerealiseerd door het in gebruik nemen van  

een zuiveringsinstallatie voor zout afvalwater.

Totaal stikstof
In oktober 2008 zijn we in Delfzijl gestart met het pompen 

van een deel van het afvalwater van de TDC- en PPD-

fabrieken naar de biologische zoutwaterzuivering van 

North Water. Deze afvoer hebben we in 2009 verder  

kunnen verhogen door meer afvalwater naar deze  

zuiveringsinstallatie af te voeren. Volgens de Wet Veront-

reiniging Oppervlaktewateren gaat het nu namelijk niet 

langer om een directe lozing. Hierdoor is de emissie van 

totaal stikstof met bijna 90% ten opzichte van 2008  

afgenomen.

De lozing van stikstof naar oppervlaktewater is in Emmen 

door de aanwezigheid van een afvalwaterzuiverings-

installatie verwaarloosbaar klein.

Sulfaat
De combinatie van een lagere productie met een nog iets 

betere sulfaatverwijdering in de sulfaat verwijderings-

installatie ten opzichte van 2008 verklaart de lagere 

 sulfaatlozing.

Nmethylpyrrolidone (NMP)
Het verschil in NMP emissie tussen Delfzijl en Arnhem 

wordt grotendeels verklaard doordat NMP in Delfzijl  

zo  veel mogelijk in de recovery fabriek wordt terug gewon-

nen om te worden hergebruikt in het productie proces.  

CSR-wisseltrofee voor pilot fabriek Arnhem
In december reikte Ernstjan Krüger, een van onze  

CSR-ambassadeurs op het hoofdkantoor, de CSR-

wisseltrofee uit aan het team van de pilot fabriek in 

Arnhem. Deze locatie heeft een aanzienlijke verlaging 

weten te realiseren van DCM-emissies naar lucht. 

Dankzij een gezamenlijke inspanning van de tech-

nische dienst, de productie, het laboratorium en 

technologie, zijn de emissies met een factor vier 

verlaagd ten opzichte van voorgaande jaren.

De reductie is het resultaat van een regelmatige 

snuffel ronde in de fabriek en het ter plaatse oplossen 

van lekkages. Meer resultaten worden verwacht, om-

dat een aantal technologische verbeterings trajec ten 

het niveau in de komende jaren verder zullen verlagen.

De DCM-reductie is voor ons een belangrijk project  

dat bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Door 

de gezamenlijke inspanning op de fabriek is er een 

fantastisch resultaat behaald. De DCM-verliezen zijn 

van ongeveer vijf ton per jaar teruggebracht naar  

circa één ton per jaar; een enorme vooruitgang.

Uitstoot van chemische stoffen naar water

Component Locatie 2005 2006 2007 2008 2009

Chemisch zuurstofverbruik (ton) Delfzijl 230 153 211 177 61

Emmen 2,4 1,8 1,3 1,4 1,3

Arnhem 54 35 43 187 128

Totaal stikstof (kg) Delfzijl 42.249 59.008 75.386 63.000 8.288

Arnhem 2.465 1.578 1.938 8.447 5.799

N-methylpyrrolidon (kg) Delfzijl 1.543 1.545 2.000 1.400 1.049

Arnhem 17.451 11.259 13.826 60.272 41.383

Sulfaat (ton) Emmen 165 161 171 193 120

Dichloormethaan (kg) Arnhem 2.300 300 798 219 167

||||
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Het totale waterverbruik in de productielocaties was 23% 

lager dan in 2008. Ook dit is een direct gevolg van het  

verlagen van de productie als gevolg van de economische 

crisis. Bij een forse verlaging van de productie is het water-

verbruik in de verschillende processen echter niet meer 

optimaal.

Meer dan de helft van ons water wordt verbruikt door 

Emmen. Daar is 16% minder water verbruikt dan in 2008. 

Het waterverbruik per ton product is met 19% gestegen 

ten opzichte van vorig jaar.

Delfzijl is goed voor 40% van ons waterverbruik. Het 

water verbruik is daar met bijna 30% gedaald ten opzichte 

van 2008. Ondanks dat er bijna 30% minder grondstof is 

geproduceerd, wist Delfzijl het verbruik per ton product 

nagenoeg gelijk te houden aan vorig jaar. Ten opzichte van 

voorgaande jaren is het echter hoog. We zullen in 2010 het 

waterverbruik grondig onderzoeken. 

In Arnhem is ruim 40% minder geproduceerd door de  

economische crisis. Dit leidde tot een daling in het water-

verbruik van bijna 35%. Het waterverbruik per ton product 

is daar met 12% gestegen ten opzichte van vorig jaar.  

Deze toename werd veroorzaakt door verhoging van de 

Jet spun pulpproductie. De verwachting is dat deze 

produc tie in 2010 verder zal groeien.

Afval

tijdens het produktieproces is opgeslagen. Van de 60 ton 

in 2008 komt 49 ton van de proeffabriek in aanmerking 

voor polymerisatie. In de jaren voorafgaand aan 2008 werd 

de emissie van deze proeffabriek niet gemeten en gerap-

porteerd. De resterende 11 ton is dus te vergelijken met  

de emissie van voorgaande jaren. De uitstoot van Arnhem 

wordt overigens biologisch afgebroken door een derde 

partij, waardoor de afvoer naar open water nihil is.

De NMP emissie voor de proeffabriek is in 2009 met  

38% verlaagd ondanks een hogere productie van jetspun  

materiaal. Binnen de proeffabriek is de bewustwording 

met betrekking tot NMP verliezen sterk toegenomen.  

Dit komt tot uitdrukking in goede initiatieven om  

procedures te verbeteren waardoor NMP verliezen verder  

kunnen worden beperkt. In 2010 lopen er diverse pro-

gramma’s om de NMP verliezen en daarnaast ook het  

DCM verlies verder terug te dringen.

Waterverbruik

Waterverbruik
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Minder afval 
Ons polymeer wordt van Delfzijl naar Emmen vervoerd 

in grote achthoekige kartonnen dozen (octabins) met 

een laminaatzak erin. Voorheen gingen de lege dozen 

met laminaatzakken terug naar Delfzijl, waar de dozen 

konden worden hergebruikt en de zakken moesten 

worden weggegooid. In de zakken bleef altijd nog een 

restje polymeer achter, dat als afval werd afgevoerd.  

In 2008 was dat in totaal 50 ton. 

In de tweede helft van 2009 is deze werkwijze 

veranderd waardoor Emmen verantwoordelijk werd 

voor het weggooien van de laminaatzak. Alleen de 

kartonnen doos gaat nog retour naar Delfzijl. Doordat 

we de zakken nu met een andere techniek leeggooien, 

hoeven we geen polymeerrestanten meer weg te 

gooien. Deze resten worden nu als grondstof ingezet. 

De wijziging leverde een besparing op van ruim  

€ 100.000 per jaar.
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Verpakkingsmateriaal
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De hoeveelheid verpakkingsmateriaal die wij op de Neder-

landse markt brachten (als verpakking van product, als 

verpakking van afval of als verpakkingsafval) is lager dan 

in 2008. Ten opzichte van het indexjaar 2005 is het totale 

verpakkingsmateriaal met 70% gedaald. 

De hoeveelheid verpakkingsmateriaal was meer dan  

50% lager dan vorig jaar en komt neer op 42 ton. Voor  

het polymeertransport van Delfzijl naar Emmen waren 

minder nieuwe octabins nodig dan vorig jaar, gedeeltelijk 

door de tijdelijke productiestop in Delfzijl. Er zijn daardoor 

meer gebruikte octabins retour gegaan voor hergebruik.

De hoeveelheid kunststof afval is ten opzichte van 2008 

licht gestegen en komt uit op 19 ton. Metaal is fors geste-

gen ten opzichte van vorig jaar en was 8 ton.

Recycling: de mogelijkheden en dilemma’s
Mogelijkheden
Er zijn twee soorten aramidemateriaal die zich lenen voor 

recycling: de ongebruikte materialen en restanten van 

onze producten die aan het eind van hun levenscyclus  

zijn (bijvoorbeeld kogelwerende vesten). Hergebruik van 

aramide vereist veel communicatie en coördinatie met de 

klant; het restmateriaal moet worden gekeurd, de klant 

wordt indien nodig bezocht, de logistieke afhandeling 

moet worden afgestemd en het materiaal door externe 

partijen gesorteerd.

Storten en verbranden afval

 

Storten
Emmen heeft 12 ton afval in de vorm van laminaatzakken 

afgevoerd om te laten storten. Deze afvalstof werd tot  

september door Delfzijl afgevoerd (zie kader, pag. 53). 

Voor de productielocatie Emmen betekent dit een 

 behoorlijke verandering; zij waren namelijk een zero-waste 

productielocatie. Op totaal niveau leidt deze relatief 

 eenvoudige organisatorische wijziging tot een besparing 

van 50 ton polymeer (non-efficient waste) per jaar.

Verbranden
Door de lagere productie is de hoeveelheid afval die is 

afgevoerd voor verbranding aanzienlijk lager dan in 2008. 

In Emmen betreft het een afname van spinafval en  

zwavelslib.
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Klanten die ons regelmatig beleveren, profiteren zo van 

ons recycling service programma. Zodra ze over voldoen-

de materiaal beschikken, kunnen ze ons dat laten weten, 

waarna wij het afhalen en zorgen voor de rest. In 2010 

gaan we een recyclinggids publiceren, die onze klanten 

informeert waar de aramideresten aan moeten voldoen  

en hoe de retourzending en betaling is geregeld.

In 2009 zakte de markt voor gerecyclede producten in.  

De recyclingactiviteiten, die we net aan het uitbreiden 

waren, werd geraakt. Als blijk van commitment aan onze 

klanten hebben we toch zoveel mogelijk productieafval 

geaccepteerd. We zijn doorgegaan met het ontwikkelen 

van nieuwe applicaties en markten voor onze gerecyclede 

producten en bezorgden in de tweede helft van 2009 

monsters van spingaren dat voor 100% bestaat uit arami-

de en is bestemd voor pakkingen. De feedback hierop was 

positief en we verwachten de eerste verkopen in 2010.

Dilemma’s
Bij diverse toepassingen is ons product zodanig verweven 

met andere materialen, dat het meer energie kost om  

dit te ontrafelen dan ecologisch is te rechtvaardigen.  

Zo is aramide dat is gebruikt als versterking van diverse 

rubberen producten of van engineering plastics doorgaans 

ingebed in een matrix en kan dan heel moeilijk door 

methoden als sorteren of snijden gescheiden worden. 

Vaak kosten die methoden ook relatief veel energie. 

Methoden zoals chemische behandeling zijn af te raden 

vanwege financiële en milieu-redenen. 

In een aantal toepassingen is recycleerbaarheid een 

ondergeschikte eis, bijvoorbeeld in de ballistische markt, 

waar ons product mensenlevens moet redden. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor harde ballistische toepassingen, zoals 

bepantseringen of helmen, waarbij we ook met dat  

scheidingsprobleem te maken hebben. We vinden dat  

we dus reëel moeten zijn als het gaat om recycleerbaar-

heid. Bovendien speelt mee dat we een product maken 

dat niet roest, niet ontleedt door inwerking van water,  

niet smelt en bijna nergens in oplost. Dat is de essentie 

van de toepassingswaarde van Twaron. Daarom is het voor 

ons in bepaalde situaties acceptabel dat Twaron, na een 

lang leven waar in het veel energie heeft bespaard, uitein-

delijk netjes verbrand wordt (thermische recycling). Met 

EEA kunnen we goed zichtbaar maken dat het product op 

deze manier nog steeds eco-efficiënter is dan de alterna-

tieven. 

“Teijin Aramid gelooft in langdurige, 

diepgaande relaties met haar klanten. Door 

onze expertise te bundelen met die van onze 

klanten, zijn wij in staat om samen innovatieve, duurzame en hoog technologische oplossingen 

te ontwikkelen. Dit is ook nodig. Er zijn limieten aan de beschikbaarheid van schaarse 

grondstoffen in de wereld. Wij nemen onze rol daarin zeer serieus. Daarom zijn wij gestart met het 

gebruik van de eco-efficiency analyse als een vast onderdeel in onze marketingmix.

Ik vind het een uitdaging om deze benadering de komende jaren samen met onze klanten verder 

te ontwikkelen. Teijin Aramid is klaar voor een duurzame toekomst, samen met onze klanten.”

Gert Frederiks, CEO en president

||||



CSR  VERSLAG  50

||||

| | | |

|||||

||||

7. Mens en
maatschappij 



CSR  VERSLAG  51

Kansen voor Human resources beleid
De wereldwijde financiële crisis heeft geleid tot 
dalende verkopen, waaraan wij onze arbeids
capaciteit moesten aanpassen. Tegelijkertijd bood 
dit besluit kansen voor een strategische planning 
van de personeelsbezetting. Door deze korte en 
lange termijn belangen te combineren, creëren we 
een voorsprong op onze concurrenten.

Doelstellingen en uitgangspunten
De missie van de afdeling Human Resources & 

Organization (HR&O) is ‘het ontwikkelen van een  

empowered en divers samengesteld personeelsbestand, 

dat de kernwaarden van het bedrijf deelt’. 

Onze strategische HR&O-doelstellingen zijn als volgt  

geformuleerd:

•  We geven de hoogste prioriteit aan veiligheid en gezond-

heid.

•  We willen als werkgever de eerste keus zijn.

•  We streven naar een bedrijfscultuur waarin onze kern-

waarden Passion, Unity, Respect en Excellence worden 

gekoesterd.

•  We zorgen voor inspirerend en ondersteunend  

leiderschap.

•  We munten uit in het aantrekken en ontwikkelen van 

talent.

•  We onderhouden contacten door effectieve  

communicatie.

We hechten in de vorming, uitvoering en evaluatie van  

ons HR&O-beleid aan persoonlijke ontwikkeling, diversi-

teit, vertrouwen, integriteit, transparantie en uitmuntend-

heid. Dat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Sociale innovatie     
Onder sociale innovatie verstaan we het vergroten van 

productiviteit, arbeidsparticipatie en werkplezier door  

het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, 

het gebruik van flexibele organisatievormen, door slimmer 

te werken en door ontplooiing van talent. Binnen Teijin 

Aramid staan inspraak, flexibilisering van arbeid en vak-

manschap centraal: thema’s waarover de dialoog door de 

economische omstandigheden is vertraagd, maar niet stil 

is komen te liggen. In 2010 zullen, samen met CAO-part-

ners, op dat vlak nieuwe initiatieven worden genomen.

Klachtencommissie en vertrouwenspersonen
Teijin Aramid heeft vertrouwenspersonen en een klachten-

commissie. Een klacht die niet met een gesprek met  

leidinggevende of vertrouwenspersoon wordt opgelost, 

kan worden ingediend bij de klachtencommissie. Het gaat 

hier om klachten over bijvoorbeeld ongelijke behandeling, 

pesten of conflicten op het werk: situaties die een mede-

werker belemmeren in het prettig functioneren in de  

organisatie. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld 

volgens onze klachtenprocedure. 

Op elke locatie is een vertrouwenspersoon aanwezig.  

De klachtencommissie bestaat uit 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.

Project IHRIS
Het IHRIS project omvat de implementatie van de  

systemen Profit (salarisbetaling en personeelsinformatie) 

en Efficiënt (tijdregistratie). Dit project is gestart in 2007.  

In 2008 volgden de inrichting van de basisregistratie en 

salarismodule. Vanaf dat moment werden de salarissen 

met behulp van Profit betaald en zijn we gestart met de 

invoering van de overige HR-modules en het tijdregistra-

tiesysteem. Het project wordt afgerond in de eerste helft 

van 2010. De ambitie is dat beide systemen zich ontwik-

kelen tot de ruggengraat van ons sociaal beleid, met  

zelf bediening voor medewerkers en leiding gevenden  

en ondersteuning van alle belangrijke HR-processen. 

Kenniswerkersregeling
Dat de financiële crisis voor Teijin Aramid niet alleen  

nadelige gevolgen heeft gehad, blijkt uit onze deelname 

aan de Kenniswerkersregeling. Deze is in 2009 in het leven 

geroepen door de Nederlandse overheid om te voor-

komen dat bedrijven die getroffen werden door de crisis, 

hoogopgeleide medewerkers moesten ontslaan. Kennis-

werkers worden voor een periode van maximaal anderhalf 

jaar gedetacheerd bij een publieke kennisinstelling om te 

werken aan een project dat medegefinancierd wordt door 

de overheid.
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van de vijf projecten die in aanmerking kwamen voor de 

regeling zijn niet doorgegaan omdat het niet lukte om 

afspraken te maken over behoud van intellectueel eigen-

dom.

Sprintteams
Het verbetertraject GOUD werkt met zogenaamde  

sprintteams voor korte termijn verbeteringen en parallel 

daaraan een marathontraject voor de lange termijn ver-

beteringen. Sprintteams zijn multidisciplinaire teams die 

vrij worden gemaakt om in acht weken aan verbeter-

projecten te werken. Hiermee wordt bereikt dat er focus, 

draagvlak en daadkracht is bij zowel deelnemers als  

overige medewerkers. Projecten waaraan gewerkt werd 

zijn de performance van de extractiekolom, afvalvermin-

dering, alarmsanering, energiebesparing en documenten 

en coderingen. 

In 2009 hebben sprintteams zeven verbeterprojecten  

succesvol afgerond. Zo is de dagelijkse productie van de 

TDC-fabriek stabieler geworden. Het resultaat van het 

energiesprintteam heeft een besparing van € 1,2 miljoen 

opgeleverd voor 2009 en € 800.000 aan permanente 

besparing. Het extractiesprintteam heeft een besparing 

van bijna € 500.000 weten te realiseren op afvalwater.  

Een ander team kwam tot een besparing van € 500.000 op 

vast afval. 

Om de successen in de organisatie op de lange termijn  

te borgen is een marathontraject gevolgd. Daarbij zijn  

vertegenwoordigers van productie, technologie en onder-

houd in een resultaatteam samengebracht, waardoor deze 

disciplines nauwer en efficiënter zijn gaan samenwerken.

Vanuit R&D doen vier medewerkers, verdeeld over  

drie projecten, aan de regeling mee. Zij zijn fulltime  

gedetacheerd bij de kennisinstituten TNO en TU Delft.  

Wim Haanstra werkt bij TNO aan een project waar nieuwe 

sensortechnologieën worden ontwikkeld en getest.  

Ben Koenders werkt bij de TU Delft onder meer aan een 

project dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe,  

hittebestendige composieten voor lichtere vliegtuigen. 

Douwe Dros en Sita Drost werken voor de TU Delft aan  

een project dat zich richt op een efficiënter spinproces. De 

projecten zullen uitmonden in gezamen lijke publi caties.

De projecten leveren voor zowel de kennisinstellingen  

als voor Teijin Aramid een duidelijke win-winsituatie op, 

maar het blijkt lastig om afspraken te maken over geheim-

houding en intellectueel eigendom. Dit levert soms  

dilemma’s op. Zo willen de kenniswerkers de studenten 

met wie ze samenwerken zo goed mogelijk helpen, maar 

zij mogen daarbij niet al hun kennis inbrengen. Twee  

“Het samenwerken met collega’s uit andere disciplines is in de sprintteams  

erg gewaardeerd en heeft veel opgeleverd. Zo laat je het enorme potentieel  

in de organisatie vrijkomen.”

Edith Romp, site manager Delfzijl

Verbetertraject GOUD 
In Delfzijl is, volledig in lijn met onze PURE waarden, 

een verbetertraject gestart onder de naam GOUD. 

GOUD staat voor Gezamenlijk, Ondernemend, 

Uitdagend en Duurzaam. Een toepasselijke naam, 

want goud staat voor een eerste plaats, goud is de 

kleur van ons product en betekent in het Gronings 

dialect ‘goed’. 

Doel van GOUD is de mogelijkheden van onze 

medewerkers en fabrieken ten volle te benutten en  

te ontwikkelen. Aan GOUD ligt een persoonlijke 

mindset ten grondslag, gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten:

1. Ik baseer besluiten op feiten.

2.  Ik stel ambitieuze doelen, houd vol en daag de 

bestaande situatie uit.

3.  Ik voel mij eigenaar van de zaken die gedaan 

moeten worden.

4.  Ik stem mijn prioriteiten af op het grote geheel.

5.  Ik heb vertrouwen in het gezamenlijk realiseren  

van onze doelen. 

6. Ik sta positief tegenover veranderingen.

||||
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Scholing en ontwikkeling 
Ontwikkelingsprogramma’s medewerkers
De functie- en loopbaangerichte ontwikkelingsprogram-

ma’s voor onze medewerkers zijn gehandhaafd. Medewer-

kers met tijdelijke contracten zijn, waar mogelijk, in staat 

gesteld hun opleiding af te maken. Verder zijn mede-

werkers ingezet op aanpalende terreinen en konden ze 

trainingen volgen tijdens productiestops. Ook het leader-

ship programma, het trainingsprogramma voor leden  

van het leadership team, is voortgezet. Dit programma 

heeft bijgedragen aan projecten om de gevolgen van  

de economische crisis te kunnen beheersen.

Contacten met het onderwijs
Contacten met onderwijsinstellingen en studenten-

verenigingen zijn zoveel mogelijk in stand gehouden,  

ook al zijn we zeer kostenbewust te werk gegaan. We zijn 

aanwezig geweest op diverse Campus-recruitmentdagen 

van de universitaire topopleidingen en landelijke carrière-

beurzen. Deelname aan open dagen van verschillende 

onderwijs instellingen heeft stage- en afstudeerplaatsen 

opgeleverd voor studenten uit diverse studierichtingen.

Ook hebben we onze samenwerking met middelbare  

en basissscholen in onze regio’s voortgezet. Eind 2009 is  

een overeenkomst voor drie jaar getekend met Stichting  

Techniektoernooi. Dit toernooi voor lagere scholieren 

wordt zowel landelijk als regionaal georganiseerd.

Wij zijn een actieve deelnemer aan het Jongeren en Tech-

nologie Netwerk Nederland (Jet-Net), een samenwerking 

tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo- en 

vwo-leerlingen te interesseren voor een bèta-georiënteer-

de vervolgopleiding. Samen met andere bedrijven uit het 

noorden hebben we een wetenschapsquiz georganiseerd 

voor middelbare scholieren en hebben we een workshop 

georganiseerd voor docenten over Twaron, die zeer 

enthousiast is ontvangen.

 

Collectieve arbeidsvoorwaarden
Teijin Aramid wil voorkeurswerkgever zijn voor alle func-

tieniveaus. Daar horen arbeidsvoorwaarden bij die beter 

zijn dan bij vergelijkbare bedrijven. Actuele thema’s zijn de 

verdere verschuiving van collectieve regelingen naar meer 

individueel maatwerk en vergroting van de flexibiliteit. De 

“Veel bedrijven in regio noord staan voor hetzelfde vraagstuk: hoe zorgen we ervoor  

dat er in de toekomst voldoende gediplomeerde technici met het juiste niveau gaan 

instromen op de arbeidsmarkt? Dat is voor ons reden om samen met andere partijen hierin 

onze stappen te bepalen.”

Ronald de Jong, HR & Education Officer

Stimuleren instroom technici
Ronald de Jong, HR & Education Officer bij onze 

productielocatie Delfzijl, heeft zitting in het dagelijks 

bestuur van de Stichting Support AOT Noord, waarbij 

AOT staat voor Allround Operationeel Technicus. De 

Stichting heeft als doel voldoende instroom en 

gediplomeerde uitstroom van de technische 

studierichtingen te bewerkstelligen om de continuïteit 

op de arbeidsmarkt in de technische sector te 

waarborgen. In 2009 zijn er ongeveer 50 mensen 

ingestroomd via de Stichting, die hun studie bekostigt. 

Dit succes heeft er toe bijgedragen dat een vijfde 

Taskforce Onderwijs Arbeidsmarkt is opgericht, 

waarmee vanuit de overheid extra middelen kunnen 

worden vrijgemaakt voor een regio.

verschuiving van collectief naar individueel hangt samen 

met toenemende diversiteit (leeftijd, herkomst, persoonlij-

ke omstandigheden) van het medewerkersbestand. 

Bij flexibilisering proberen we het mes aan twee kanten te 

laten snijden: een meer flexibele inzet van medewerkers 

afhankelijk van de marktsituatie, maar ook meer mogelijk-

heden voor medewerkers om arbeid en zorg met elkaar te 

combineren.

Deze verandering vergt het loslaten van vertrouwde  

regelingen waarin gedetailleerd vastligt waar iedereen  

wel of geen recht op heeft. Daarvoor in de plaats ontstaat 
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In het voorjaar werden partijen het eens over een werk-

gelegenheidsgarantie, gekoppeld aan het achterwege 

laten van een algemene loonsverhoging. In het najaar 

bereikten partijen een akkoord over een CAO met een 

looptijd van één jaar. Naast een werkgelegenheidsgarantie 

voorzagen de afspraken onder andere in een eenmalige 

uitkering van € 300 bruto in januari 2010 en de instelling 

van een Begeleidingscommissie Taakverlichting. Op deze 

commissie kan door medewerkers een beroep worden 

gedaan om taken passend te maken aan hun fysieke 

omstandigheden. Deze aanpassing van de CAO actuali-

seert een regel die taakverlichting automatisch koppelde 

aan leeftijd.

Ontwikkeling nieuw loongebouw
Op verzoek van Teijin Aramid hebben deskundigen van  

de Algemene Werkgeversvereniging Nederland en de  

vakorganisaties een voorstel geformuleerd voor een nieuw 

loongebouw voor CAO1 (personeel tot en met middel-

management). Dit nieuwe loongebouw kent een aantal 

verbeteringen en past goed bij onze organisatie. Zo is het 

salarisniveau over de hele linie concurrerend met de 

markt. Ook is de loonlijn steiler, waardoor een promotie 

meer oplevert. De verdere ontwikkeling en doorgroei van 

medewerkers kan hierdoor worden gestimuleerd. Ook 

kennen we in het nieuwe loongebouw bredere functie-

groepen, waardoor minder discussie rond functie-

waardering zal ontstaan. Tenslotte worden bestaande 

beloningsverschillen tussen huidige medewerkers en 

nieuwkomers verkleind.

Functiewaardering is een gevoelig onderwerp binnen  

Teijin Aramid. In verband hiermee zal een Begeleidings-

commissie Functiewaardering worden ingesteld. Of en 

wanneer het nieuwe loongebouw wordt ingevoerd is  

een punt van overleg met vakorganisaties. 

Sponsorbeleid
We willen niet alleen met onze producten bijdragen aan 

een betere kwaliteit van leven. We werken ook graag mee 

aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat in onze 

directe omgeving. Belangrijk vinden we het dat onze 

medewerkers trots kunnen zijn op hun bedrijf en de  

maatschappelijke betrokkenheid die Teijin Aramid toont, 

wat voorkomt uit de bedrijfsfilosofie van Teijin Ltd.  

Enhancing the quality of life.

ruimte om individueel of op afdelingsniveau afspraken te 

maken die veel meer rekening houden met individuele 

wensen en omstandigheden. Van leidinggevenden wordt 

gevraagd op een consistente manier om te gaan met  

dergelijke verschillen en beslissingen vooral ook uit te  

leggen. Het verder moderniseren van de CAO is in dat 

opzicht een grote uitdaging.

Ontwikkeling deeltijdverdeling man/vrouw

Vanaf 2005 zien we een verdubbeling van het aantal  

mannen dat deeltijd is gaan werken binnen onze orga-

nisatie. Dat past goed bij de ontwikkeling die wij willen 

realiseren op het gebied van een goede balans tussen 

werk en zorg. 

CAO-overleg
De voorbereiding op het CAO-overleg werd doorkruist 

door een zich snel verslechterende economische situatie. 

Onder druk van de toenemende crisis hebben we belang-

rijke inhoudelijke thema’s bewust op de achtergrond 

geplaatst. In plaats daarvan stond de vraag centraal  

hoe belangrijke kostenbesparingen konden worden  

gerealiseerd. Daarvoor is onderzocht of Teijin Aramid zich 

kwalificeerde voor de overheidsmaatregelen Bijzondere 

Werktijdverkorting en Deeltijd WW. Dit bleek echter niet 

het geval.
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“Ons bedrijf profiteert van de fundamentele kennis waarover de TU Delft beschikt. 

Bovendien bevordert de samenwerking de opbouw van een kennisnetwerk op  

diverse onderzoeksgebieden.”

Ben Koenders, senior R&D medewerker
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Duurzame initiatieven
Een belangrijk uitgangspunt in ons sponsorbeleid is duur-

zaamheid. We kiezen dan ook bij voorkeur voor langdurige 

samenwerking met initiatieven waarin duurzaamheid 

voorop staat. Er is geen vast percentage van onze jaar-

begroting bestemd voor sponsoring. We hebben een vast 

contract met Het Gelders Orkest en het Stedelijk Museum 

Amsterdam, dat we in samenwerking met Teijin Ltd.  

financieel en materieel steunen. In Arnhem en Emmen 

steunen we onder meer een organisatie die bemiddelt  

tussen hulpbehoevende instellingen en bedrijven die 

geld, materiaal, menskracht of kennis ter beschikking  

willen stellen.

Arbeidsmarkt gerelateerde sponsoring
Teijin Aramid sponsort een aantal studieverenigingen  

en activiteiten van de studierichtingen Chemische Tech-

nologie en Materiaalkunde aan de universiteiten Delft, 

Groningen, Twente en Eindhoven ten behoeve van haar 

bekendheid als potentiële werkgever. Een sponsorobject 

gericht op de arbeidsmarkt is ‘Formula Student’ van de  

TU Delft, waarbij studenten een raceauto bouwen met 

daarin talloze nieuwe technieken en duurzame oplos-

singen. Teijin Aramid steunt dit project met financiële  

middelen en levert Twaron voor de neus van de auto  

zodat deze beter bestand is tegen crashes. Daarnaast  

heeft Teijin Aramid in 2009 de NUNA 5 gesponsord, die 

eveneens op de TU Delft is gebouwd.  

NUNA is een duurzame, innovatieve auto op zonnecellen 

waarmee een tweejaarlijkse lange afstandsrace in Australië 

wordt gehouden.

Kerstdonaties
De medewerkers van Teijin Aramid stellen jaarlijks de  

helft van de waarde van hun kerstpakket ter beschikking 

voor kerstdonaties. In 2009 was dat nog meer omdat een 

aantal medewerkers van hun kerstpakket heeft afgezien. 

Per locatie wordt het doel bepaald door de lokale OR. 

Naast de drie locatiedoelen wordt er een locatieoverkoe-

pelende donatie gedaan, waarvoor medewerkers voorstel-

len kunnen indienen.  

In 2009 hebben we de kerstdonaties gegeven aan het 

Ommelander ziekenhuis te Delfzijl (€ 3.500), aan een  

drietal zorgcentra in Emmen (€ 10.500) en aan de  

Manege Zonder Drempels in Bennekom (€ 3.500). Het 

overkoepelende landelijke doel is dit jaar de Artrose en 

Reuma Stichting geworden. Aan deze stichting is een 

bedrag van € 14.225 gedoneerd.

Sponsoring Roparun
Medewerkers die als team deelnemen aan sportieve 

evenementen, kunnen door Teijin Aramid worden 

gesponsord. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ploeg 

medewerkers die deelneemt aan de Roparun, een 

continue estafette van 273 teams die start in Parijs  

en eindigt in Rotterdam. Door middel van deze 

500-kilometer lange estafette wordt geld bijeen 

gebracht voor stichtingen die zich richten op de zorg 

voor kankerpatiënten: Stichting KiKa, het Sophia 

kinderziekenhuis en de Daniël den Hoedkliniek. Teijin 

Aramid sponsorde het team; in totaal werd € 35.500 

bijeen gebracht. 

Hans de Geest, die als begeleider op de fiets meedeed, 

geeft aan dat het doel van Roparun is ‘het proberen 

leven aan dagen toe te voegen, waar geen dagen aan 

leven meer kunnen worden toegevoegd.’ Kanker komt 

in zijn familie en kennissenkring in verschillende 

gradaties voor, vertelt hij. ‘Door een gemeenschap-

pelijke sportieve prestatie neer te zetten, heb ik het 

gevoel een kleine bijdrage te kunnen leveren aan  

een stukje kwaliteit van leven, dat door kanker wordt 

bedreigd.’  Collega Antoine van Weerden, die als 

reserve loper deelnam, heeft meegemaakt hoe 

belangrijk het is voor een gezin met een terminale 

kankerpatiënt om een laatste fijne tijd samen te 

hebben. De Duitse verkoop afdeling Ballistiek stelde 

fietshelmen ter beschikking voor de fietsers en 

reservefietsers. Ook in 2010 zullen deze medewerkers 

meedoen aan de Roparun en zal Teijin Aramid een 

bijdrage leveren. 
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 “Duurzaam ondernemen vormt een bron van 

inspiratie. Dat is verwoord in onze bedrijfs-

filosofie ‘Enhancing the quality of life in 

harmony with society’. Met passie en overtuiging werken we aan producten die maatschappelijke, 

milieu- en financiële doelen versterken van alle betrokkenen. 

Wij willen waarde creëren in verbondenheid met elkaar, onze klanten en toeleveranciers. 

Continu zoekend naar mogelijkheden en verbeteringen door onszelf te blijven ontwikkelen. 

Dat vind ik ‘Pure‘ zingeving in ons dagelijkse werk.“

Wilfried Claus, directeur HR&O
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Bijlage 1: Lijst van afkortingen
Aramide  Afkorting van ‘aromatische polyamide’;  

door de mens gemaakte hoogwaardige 

vezels. 

BRZO Besluit Richtlijn Zware Ongevallen

CIRFS   European Association of man-made fibers 

(brancheorganisatie vezelindustrie)

CEO  Chief Executive Officer

CSR  Corporate Social Responsibility

CZV  Chemisch Zuurstofverbruik

EEA Eco-efficiency analyse

EEP Energie-efficiency plan, onderdeel van MJA-3 

EEI  Energie-efficiency Index: Energieconsumptie 

ten opzichte van de geproduceerde hoe-

veelheid.

E&I Ethiek & Integriteit 

GRI   Global Reporting Initiative (internationale 

standaard voor CSR verslaglegging)

HCPX Hexachloorparaxyleen

HR&O   Human Resources & Organization  

(Personeelszaken en Organisatieontwik-

keling)

Jet-Net   Jongeren en Technologie Netwerk  

(stimuleert jongeren een bèta-georiënteerde 

vervolgopleiding te kiezen)

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

NMP  N-methylpyrrolidone (hulpstof )

Meta-aramide Benaming voor (poly-)metafenylene  

  isofthalemide, merknaam Teijinconex.   

Heeft uitstekende hitteresistente 

 eigen schappen.

MJA-3  Meerjarenafspraak met de overheid op het 

gebied van energie-efficiëntie

MTC  Medical Treatment Case (incident waarna 

medewerker – na behandeling door arts –  

zijn eigen werkzaamheden kan hervatten)

OR  Ondernemingsraad

Para-aramide  Hoogwaardige aramidevezel met unieke 

combinatie van eigenschappen wat betreft 

o.a. sterkte in verhouding tot gewicht. 

Bestand tegen chemicaliën en thermisch  

stabiel. Merknamen: Twaron en Technora 

PPD  Parafenyleendiamine (basisgrondstof Twaron)

PPTA   Polyparafenyleenteraftal-amide  

(het aramidepolymeer)

PURE  Passion, Unity, Respect, Excellence  

(onze kernwaarden)

QHSE   Quality (kwaliteit), Health (gezondheid),  

Safety (veiligheid), Environment (milieu)

REACH   Europese verordening inzake Registratie,  

 E valuatie en Autorisatie van Chemische 

 stoffen

RWC  Restricted Work Case (incident waarna  

slachtoffer tijdelijk zijn eigen werk niet kan 

doen, maar wel aangepast werk)

TDC  Tereftaloyldichloride (basisgrondstof Twaron)

TFA Technical Fibers Application institute 

TR Total Recordable = LTI + RWC + MTC

TRM  Total Risk Management

2VA-training  Veiligheid Voor Alles, Teijin Aramid benaming  

van een specifieke veiligheidstraining
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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 samen-

werkingsverband tussen bedrijven en universiteiten. DPI is  

een Technologisch Top Instituut dat zich richt op lange termijn  

onderzoek 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
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2004

2005

2003
Vóór 2003
•  2001 ondertekening van Convenant Benchmarking 

Energie.

•  Ondertekening Responsible Care programma van   

VNCI.

2003
•  Publieksmilieuverslag dat primair is gericht op de 

milieueffecten van de productie.

•  We onderschrijven de strategie van Teijin Ltd. en laten 

ons voor de lange termijn primair leiden door de focus 

op 1. ‘Uitdaging Nul’ – minder afval en minder emissies 

en 2. Bevorderen recycling – terugwinnen van grond-

stoffen uit gebruikte producten.

•  Voor de komende vijf jaar zijn onze doelen:

 1.  Halveren van de emissie van schadelijke    

chemische stoffen;

 2. Verbeteren van de energie-efficiency met 1%   

  per jaar;

 3. Halveren van de hoeveelheid industrieel afval;

 4. Bevorderen van recycling.

• Opstelling van een gedragscode.

•  € 15 miljoen R&D-investeringen, wat overeenkomt met 

5% van de netto-omzet.

•  Ontwikkeling van een recyclingtechniek om Twaron te 

scheiden van het eindproduct (kogelwerende vesten).

•  Ontwikkeling en bouw van een indampinstallatie,  

waarmee zwavelzuur kan worden ingedampt. Een  

aanzienlijke reductie in inkoop van zwavelzuur is  

hierdoor mogelijk gemaakt. De investering hiervoor 

bedroeg € 6,6 miljoen.

•  Besparing in gebruik van grondwater op productie-

locatie Arnhem van >50% gerealiseerd door ontwikke-

ling van circulatiesysteem.

2004
•  Verslag duurzaam ondernemen waarin opgenomen  

het publieksmilieuverslag.

•  Installatie van Raad van Commissaris en benoeming 

commissarissen.

• Start recyclingactiviteiten.

•  We geven invulling aan de Green Purchasing richtlijn 

van Teijin Ltd. door onze leveranciers naar ISO14001  

(of vergelijkbaar) te vragen.

• In Emmen wordt gestart met 2VA (Veiligheid Voor Alles).

•  Verdere besparing van het gebruik van grondwater tot 

70% (Arnhem).

•  R&D zoekt naar tetravrij proces en aandacht voor uitfa-

sering Freon22 en dichloormethaan (DCM).

•  Innovatiemanagers gaan dialoog aan met stakeholders 

over de rol die ons product kan spelen bij het beperken 

van natuurrampen.

•  Ontwikkeling van de innovatie-award voor medewer-

kers met beste ideeën.

2005
•  Verslag duurzaam ondernemen waarin opgenomen  

het sociaal jaarverslag.

•  Verslag is verbreed door ook de milieueffecten geduren-

de de levenscyclus van het product te beschrijven.

• Verslag is opgesteld volgens de GRI richtlijnen.

•  Per januari 2005 hebben we een meetprotocol ‘lekverlie-

zen’ ingevoerd. Hierdoor zijn de emissies van tetra en 

DCM niet langer vergelijkbaar met voorgaande jaren.

•  Instelling van Betriebsrat (OR) voor onze vestiging   

in Wuppertal.

•  Onze CSR speerpunten voor 2005 zijn chain manage-

ment (het doorlichten van alle schakels in het productie-

proces, van de inkoop van grondstoffen tot en met het 

vervoer van de stoffen naar de klant) en HSE accounting 

(per schakel moeten de duurzame prestaties concreet 

meetbaar zijn);

• AWVN-innovatietrofee gewonnen.

•  Eerste samenwerking met Jet-Net, een programma dat 

jongeren stimuleert een opleiding in de chemische 

industrie te kiezen.

• Invoering van competentiemanagement.

Bijlage 3:  
CSR door de jaren heen
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2006 2007

2008

2006
• Verslag heeft voor het eerst een thema: Duurzame Groei.

•  Verslag is ingedeeld naar de 3 P’s en is opgesteld vol-

gens GRI-G3 richtlijnen.

•  De strategische doelstellingen worden geïntegreerd met 

CSR: er wordt een nieuwe positioneringstrategie gefor-

muleerd.

•  Met Teijin Ltd. zijn de volgende middellange termijn 

doelen overeengekomen:

 1.  Jaarlijks een energie-efficiencyverbetering met 1% 

per jaar vanaf 2005;

 2.   Emissie van chemische stoffen (PRTR-lijst) moet in 

2011 30% lager zijn dan in 2005;

 3.  Hoeveelheid niet-recyclebare afvalstoffen moet in 

2011 zijn gehalveerd ten opzichte van 2005;

 4.  Frequentie van LTI’s (ongelukken met verzuim) moet 

dalen tot 0,3 (per miljoen gewerkte uren) in 2009.

•  Voor het eerst in zes jaar is de winst lager dan   

verwacht.

• Proeffabriek voor jetspinnen is in aanbouw.

• Bouw van de recyclingfabriek is gestart.

• Invoering van Total Risk Management (TRM).

•  Eerste Decagon team, een groep van tien veelbelovende 

medewerkers, gaat van start met een schets hoe Teijin 

Twaron er in 2015 uit zal zien.

•  Green Purchasing breidt uit met het opvragen van een 

‘declaration on CSR’ aan de grootste leveranciers.

• Compensatie van het vlieggedrag via Trees for Travel.

2007
• Thema verslag: Sterkte In De Breedte.

•  Naam van Teijin Twaron verandert in Teijin Aramid met 

bijbehorende huisstijlwijziging.

•  Resultaten zijn voor tweede jaar lager dan verwacht 

door onder meer hoge energieprijzen, hoge grondstof-

prijzen en lage dollarkoers.

•  Vanwege concurrentiegevoeligheid rapporteren wij 

vanaf dit jaar omzetcijfers aan de hand van een index.

•  Arbeidsmarktcommunicatie start met campagne:  

’Hoe ga jij met ons product de wereld verbeteren?’

• Organisatiebreed programma Ethiek & Integriteit.

• Introductie kritische prestatie indicatoren (KPI’s).

•  Proeffabriek voor jetspinnen is opgestart met ambitie 

om capaciteit in 2008 te verdrievoudigen.

• Eind 2007 worden de recyclingactiviteiten opgestart.

• Introductie Sulfron 3001.

2008
• Thema verslag: Samen Sterk.

• R&D investeringen zijn meer dan € 150 miljoen.

•  CSR maakt integraal onderdeel uit van de nieuwe strate-

gie met een horizon van 10 jaar.

•  Toekenning European Growth Strategy Leadership 

Award.

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

onze ambitie is opgehoogd naar 2% efficiëntie-

verbetering per jaar in plaats van de overeengekomen 

1% met Teijin Ltd.

• Instelling van een eigen Commissie Ethiek.

•  Afname van de emissie van Freon22 met 91% ten 

opzichte van 2005.

•  Start met eco-efficiency analyses in de vorm van een 

pilot voor Sulfron.

• Actieve stakeholderdialoog.
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Bijlage 4: GRI-index
Bij het schrijven van dit CSR-verslag 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

GRI indicator Omschrijving Pagina / Toelichting

Strategie en analyse
1.1 Statement van de CEO over de CSR-visie en -strategie 1, 19, 55

1.2 Beschrijving van de belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijk-
heden voor CSR

1, 4-5, 22-25

Organisatieprofiel
2.1 Naam van de (verslaggevende) organisatie 1

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten 8, 11

2.3 Operationele structuur van de organisatie 12, 14

2.4 Locatie van het hoofdkantoor 10

2.5 Landen waar de organisatie actief is 10

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 8, achterkant

2.7 Afzetmarkten 8, 11

2.8 Omvang van de organisatie 5, 10-11

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft 
omvang, structuur en eigendom

12-13, 16, 18

2.10 Onderscheidingen toegekend tijdens de verslagperiode 13

Verslagparameters
Profiel

3.1 Verslagperiode 1 jan. 2009 t/m 31 dec. 2009

3.2 Datum meest recente verslag 4 juni 2009

3.3 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag Colofon

Reikwijdte en afbakening

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag 2

3.6 Afbakening van het verslag 2
De HR-data in dit verslag zijn incl. TFA, 
omdat we 100% eigenaar zijn geworden. 
Hierop vooruitlopend is dezelfde bereke-
ningsgrondslag in het CSR-verslag 2008 
gehanteerd.

3.7 Specifieke beperkingen n.v.t.

3.8 Basis voor verslaglegging over entiteiten die de vergelijkbaarheid 
tussen verschillende verslagperioden aanzienlijk beïnvloeden

De relatieve milieuprestaties op totaal-
niveau (omgerekend naar hoeveelheid 
 product) zijn in dit CSR-verslag niet 
 gerapporteerd (zie pag. 48).

3.9 Technieken en berekeningsmethodieken voor gegevensmetingen 2

Werkgroep, intranet, milieuverslagen van 
productielocaties

3.10 Herformuleringen van eerder verstrekte informatie n.v.t.

3.11 Verandering in reikwijdte Zie 3.8

GRI-inhoudsopgave

3.12 Tabel met de standaardonderdelen van de informatievoorziening 
van het verslag

Inhoudsopgave

Assurance

3.13 Externe validatie van het verslag 2
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GRI indicator Omschrijving Pagina / Toelichting

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
Bestuursstructuur

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie 12-13

4.2 Onafhankelijkheid van voorzitter hoogste bestuurslichaam 12

4.3 Onafhankelijkheid enkelvoudige bestuursstructuur n.v.t.

4.4 Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers om aan-
bevelingen te doen of medezeggenschap uit te oefenen

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 Beloning topkader (koppeling met sociale en milieu prestaties) 13

4.6 Controle op belangenverstrengeling Mochten er strijdige belangen voorkomen, 
dan worden deze voorgelegd aan de 
 commissie Ethiek, pag. 23.

4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van 
de leden van het hoogste bestuurslichaam

Met een (pre-) employment screening wordt 
de integriteit van kandidaten getoetst.

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes 
en uitgangspunten 

4-5, 9

4.9 Controleprocedures 13

4.10 Evaluatieprocessen voor prestaties van hoogste bestuursorgaan 22, 24-26

Verplichtingen i.v.m. externe initiatieven

4.11 Toepassing van het voorzorgsprincipe 13, 38, 42-43

4.12 Extern ontwikkelde initiatieven die de organisatie onderschrijft 2, 30, 39, bijlage 2

4.13 Lidmaatschap van verenigingen en/of belangenorganisaties Bijlage 2

Overleg met belanghebbenden

4.14 Overzicht van relevante stakeholders 2, 4, 24, 26-27

4.15 Inventarisatie en selectie van relevante stakeholders 2, 5, 26

4.16 Benadering, aard en frequentie van de stakeholderdialoog 26-27

4.17 Resultaten van de stakeholderdialoog en de hierop volgende 
 activiteiten

27

Economische aspecten
Economische prestaties

EC1 Directe economische waarden 5, 16-17, 62

EC2 Financiële implicaties, risico’s en kansen klimaatverandering 40-42

EC3 Dekking van vastgestelde uitkeringsplannen TA heeft een gegarandeerde pensioen-
toezegging, gemaximeerd op € 55.000. 
Daarboven draagt TA bij via een defined 
 contribution systeem. 

EC4 Significante financiële overheidssteun n.v.t.

Marktaanwezigheid

EC5 Verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale 
minimumloon

Het minimum aanvangssalaris op alle 
 locaties (in Nld.) ligt 30% boven het 
 Nederlandse minimumloon.

EC6 Beleid, methoden en uitgaven aan lokale leveranciers 39

EC7 Procedures voor lokale personeelswerving 13

Indirecte economische aspecten

EC8 Investeringen in infrastructuur en diensten voornamelijk voor 
algemeen nut

61-62

EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische 
gevolgen

18, 61
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Milieuaspecten
Materialen

EN1 Hoeveelheid gebruikte materialen 54

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit 
externe bronnen

*

Energie

EN3 Direct energieverbruik 48

EN4 Indirect energieverbruik naar bron zie EN3

EN5 Gerealiseerde energiebesparingen en efficiëntie verbeteringen 48-49

EN6 Initiatieven t.b.v. energie-efficiëntie of op duurzame energie 
 gebaseerde producten en diensten

47-48, 59

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en 
gerealiseerde verlaging

47-48

Water

EN8 Wateronttrekking per bron 53

EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen 
heeft

53

EN10 Gerecycled en hergebruikt water *

Biodiversiteit

EN11 Locatie en oppervlakte van land in of grenzend aan beschermde 
gebieden

25

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten, 
en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden

50

EN13 Beschermde of herstelde habitats n.v.t.

EN14 Strategieën en maatregelen voor het beheersen van de gevolgen 
van de biodiversiteit

*

EN15 Aantal beschermde soorten met habitats in gebieden binnen de 
invloedsfeer van bedrijfsactiviteiten

*

Luchtemissie, afvalwater en afvalstoffen

EN16 Directe en indirecte emissie van broeikasgassen 50-51

EN17 Andere relevante emissie van broeikasgassen 50

EN18 Initiatieven om broeikasemissies te reduceren en gerealiseerde 
verlagingen

50-51

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen 50

EN20 Andere significante luchtemissies 50-51

EN21 Waterafvoer naar kwaliteit en bestemming 52

EN22 Totaalgewicht afval naar type 54

EN23 Significante lozingen 52-54

EN24 Gewicht van getransporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk 
geldt

53-54

EN25 Benoeming van wateren en gerelateerde habitats die significante 
gevolgen ondervinden van de waterafvloeiing

50

Producten en diensten

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van produc-
ten en diensten

24, 40-43, 46-47

EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is 
ingezameld

*

Naleving

EN28 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-nale-
ven van milieuregelgeving

Geen boetes ontvangen

Transport

EN29 Significante milieu-impact van het transport van producten en 
medewerkers

3, 25, 41

Algemeen

EN30 Uitgaven aan en investeringen in milieubescherming 5, 24
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Sociale aspecten
Werkgelegenheid

LA1 Personeelsbestand 5, 10

LA2 Personeelsverloop 5, 10, 18, 33, 61
Instroom 38, uitstroom 59

LA3 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor 
deeltijdmedewerkers

*

Verhouding tussen werkgever en werknemer

LA4 Medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst 
 vallen

5, 10

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele 
 veranderingen

*

Gezondheid en veiligheid

LA6 Percentage van het personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in 
formele gezamenlijke arbo-commissies

*

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en werk-
gerelateerde sterfgevallen

33-34
Geen werkgerelateerde sterfgevallen

LA8 Programma’s t.b.v. personeelsleden en hun familie i.v.m. ernstige 
ziekten

35

LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele 
 overeenkomsten met vakbonden

60-61

Opleiding en onderwijs

LA10 Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker per jaar *

LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren 9, 60

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht over 
prestatie- en loopbaanontwikkeling

100%

Diversiteit en kansen

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen 5, 33
11% van de vaste medewerkers heeft een 
nationaliteit anders dan de Nederlandse.

LA14 Verhouding tussen beloning van mannen en vrouwen Vrouwen en mannen met gelijke werk-
ervaring, niveau en potentieel worden 
gelijkwaardig beloond.

Mensenrechten
Investerings- en inkoopbeleid

HR1 Percentage en totaal aantal investeringsovereenkomsten waarin 
clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan nale-
ving is getoetst

Ruim 60% van het inkoopvolume wordt 
centraal ingekocht. Dit komt overeen met 
circa 45% van alle leveranciers. Van deze 
groep staat het percentage getoetste 
 leveranciers gemeld op pag. 39.

HR2 Toetsing van belangrijke leveranciers en aannemers op naleving 
van de mensenrechten en getroffen maatregelen

39

HR3 Aantal opleidingsuren over beleid en procedures betreffende 
mensenrechtenaspecten die relevant zijn voor het werk van 
medewerkers

*

Verbod op discriminatie

HR4 Aantal gevallen van discriminatie en getroffen maatregelen Geen

Vrijheid van vereniging en collectieve arbeids-
onderhandelingen

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk 
 risico kan gelden m.b.t. vrijheid van vereniging en collectieve 
onderhandelingen

Geen

Kinderarbeid

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk 
 risico kan gelden m.b.t. kinderarbeid

Geen

Gedwongen arbeid

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk 
 risico kan gelden m.b.t. gedwongen arbeid

Geen
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Veiligheidsbeleid

HR8 Percentage van beveiligingspersoneel dat opgeleid is over 
 aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor hun 
 werkzaamheden

*

Rechten van de inheemse bevolking

HR9 Aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse 
bevolking

*

Maatschappij
Gemeenschap

SO1 Aard en effectiviteit van programma’s die de effecten van de 
 activiteiten op gemeenschappen bepalen

*

Corruptie

SO2 Percentage bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptie-
gerelateerde risico’s

Binnen de TRM-sessies zijn corruptie 
 gerelateerde risico’s opgenomen.

SO3 Percentage van personeel dat training in anticorruptiebeleid van 
de organisatie heeft gevolgd

Alle medewerkers dienen zich te houden 
aan onze gedragscode.

SO4 Getroffen maatregelen n.a.v. corruptie n.v.t.

Publiek beleid

SO5 Standpunten betreffende publiekbeleid en deelname aan de 
 ontwikkeling ervan, evenals lobbyen

TA is lid van diverse organisaties, zoals 
 brancheverenigingen, die gezamenlijk de 
belangen van onze industrietak behartigen.

SO6 Financiële en in-natura-bijdragen aan politieke partijen en politici Geen bijdragen.

Concurrentiebelemmerend gedrag

SO7 Aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag Geen

Naleving

SO8 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet- 
naleven van regelgeving

*

Productverantwoordelijkheid
Gezondheid en veiligheid van consumenten

PR1 Beoordeling van gevolgen voor gezondheid en veiligheid van 
 producten en diensten

43

PR2 Aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige 
codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van 
producten en diensten

*

Etikettering van producten en diensten

PR3 Producten en diensten onderhevig aan procedures over verplichte 
informatievoorziening

48

PR4 Aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige 
codes betreffende informatie over en etikettering van producten 
en diensten

*

PR5 Beleid t.a.v. klanttevredenheid 38-39

Marketingcommunicatie

PR6 Programma’s voor naleving van wetten en vrijwillige codes m.b.t. 
marketingcommunicatie

61-62

PR7 Aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige 
codes betreffende marketingcommunicatie

Geen

Privacy van klanten

PR8 Aantal gegronde klachten over inbreuken op privacy van klanten Geen

Naleving

PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet- 
naleven van regelgeving betreffende de levering en het gebruik 
van producten en diensten

Geen

||||



CSR  VERSLAG  66

||||

Colofon
Projectgroep
Marcel Werner, Judy van der Lijke-van Veen, Caroline Mackay, 
 Marten Dijkstra, Ernstjan Krüger, Harrie Bosman,  
Maarten van der Made en Sander Rijerse.

De teksten van dit verslag kwamen tot stand dankzij 
 inspanningen  van 
•   Leden management team: Eiso Alberda van Ekenstein,  

Gert Frederiks, Shigeru Hayashida, Wessel Bruining, Jan Föllings, 
Jan Roos, Wilfried Claus en Mark Claassen.

•   CSR-ambassadeurs: Frank de Nobel, Karin Schreuder,  
Chris Scholtens, Toni Pili en Esther Kalsbeek.

•   Leden leadership team: Peter ter Horst, Philip Altena,  
Juergen Rothe, Saskia Verhoeven, Edward Groen,  
Con van Regteren, Frans Verbruggen en Han Veldman.

•   Overige medewerkers: Coen Moolhuizen, Paul Hoyer,  
Heidi Beers, Monique van Hoorn, Hanneke van Dorst, Bob Uffen, 
Danny Wilms Floet, Richard Weits, Sita Drost, Dennis te Riele, 
Hedzer Rozeboom, Ben Koenders, Evelien Hamelink,  
Hanneke van Dorst en Frans van Huizen.

De data en grafieken kwamen tot stand dankzij 
 ondersteuning van
Aad Vrij, Hans Porre, Ruud van Brunschot, Maarten Schuit,  
Theo Scheers en Lise (Teddy) Glaudemans.

Redactie
Taalbox, Friederike Kleijn

Fotografie
Met dank aan North Sails Inc. (pag. 37)

Ontwerp & 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, dat bestaat voor 60% uit 
gerecycled papier en voor 40% uit FSC vezel.
© Teijin Aramid BV, 4 juni 2010.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de 
stand van kennis bij publicatie (juni 2010). Alle vermelde handels-
merken zijn eigendom van Teijin Ltd. of Teijin Aramid BV.

Uw mening telt!

Tips, suggesties en vragen zijn 

van harte welkom. 

U kunt uw reacties sturen naar: 

csr@teijinaramid.com

Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking.

http://www.taalbox.nl/
http://www.coersenroest.nl/
http://www.marcomprint.nl/amerongen/
mailto:information@teijinaramid.com


TEIJIN ARAMID BV

Velperweg 76

Postbus 5153

6802 ED Arnhem

T +31 (0)88 26 88 888

F +31 (0)88 26 89 181

information@teijinaramid.com

www.teijinaramid.com

Wij zijn Teijin Aramid, een dochteronderneming van de Teijin Groep met een passie voor 

aramide. Onze toewijding aan zowel ons product als onze klanten heeft ons een wereld-

leider in aramide gemaakt. Daar waar sterkte, duurzaamheid, veiligheid, warmtebestendig-

heid of een laag gewicht nodig is, is ons Twaron ®, Sulfron ®, Teijinconex ® of Technora ®  

aanwezig. Onze producten zijn wereldwijd te vinden in veel verschillende toepassingen  

en markten zoals automotive, ballistische bescherming, marine, civiele techniek, bescher-

mende kleding, optische kabels en olie & gas. Met onze vier hoogwaardige aramide vezels  

- geproduceerd in onze fabrieken in Nederland en Japan - bieden wij een breed pallet aan 

producten. En met onze ongekende kennis en ervaring zijn wij in staat continu te werken 

aan nieuwe innovaties. Vaak in samenwerking met klanten en partners via onze wereldwijde 

sales & marketing organisatie. Dat is ‘The power of Aramid’. Als u meer wilt weten over de 

wereld van aramide of als u ideeën wilt uitwisselen over nieuwe oplossingen, bezoek dan 

onze website www.teijinaramid.com.  

mailto:information@teijinaramid.com
http://www.teijinaramid.com
http://www.teijinaramid.com
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