PAGINA 1

MVO-jaarverslag ’17-’18 gAvilar B.V.

Documentgegevens
Bedrijf
Adres
Opgesteld
Functie

: gAvilar B.V.
: Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht
: R. ten Hove
: QHSE-coördinator

Gecontroleerd
Functie

: P. Klijs
: Directeur

Akkoord
Functie

: A. Visser
: Directeur

Datum
Versie

: 16 juli 2018
: 1.1

Pag. 1 van 16

PAGINA 2

Inhoudsopgave

Pag.

1.

Bedrijfsprofiel

3

2.

MVO beleid

4

2.1. MVO-principes

4

2.2. MVO-kernthema’s

5

2.3. Productveiligheid

7

3.

MVO-maatregelen

8

4.

Certificaten

12

5.

FIRA MVO-scorecard

13

6.

Verbeterplannen

13

7.

Verificatieverklaring

14

Dit rapport is opgesteld op basis van de MVO-informatie van gAvilar BV uit het
FIRA platform. De informatie in dit rapport is door FIRA geverifieerd.
De verificatieverklaring is opgenomen in dit rapport en is tevens te vinden op
onze website www.gavilar.nl.

Pag. 2 van 16

PAGINA 3

1. Bedrijfsprofiel
gAvilar is een jong bedrijf met een rijke historie. De wortels van het bedrijf liggen bij de
Meterfabriek Dordrecht, welke zijn oorsprong kent in 1858. Door middel van een
Management Buy Out heeft gAvilar begin 2012 de productie van gasdrukregelaars,
gasmeterbeugels en gasstations overgenomen van Itron Inc. en heeft zodoende de
opgedane jarenlange ervaring gecombineerd met de slagkracht van een compacte
en dynamische onderneming.
gAvilar is specialist in regelapparatuur voor gasdistributie. Voor de huishoudelijke markt
produceren wij op een volautomatische robotlijn de WM-serie huisdrukregelaar,
combinatieregelaars en gasgebrekbeveiligingen. Een kwalitatief hoogwaardig en zeer
betrouwbaar product met een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar. Voor
aansluiting van een huishoudelijke gasmeter maken wij de gasvoerende meterbeugel
die als compleet aansluitpakket kan worden geleverd. Daarnaast produceren we
diverse gasstations voor het distribueren, meten en afleveren van aardgas en biogas.
Voor levering van (aard)gas apparatuur hebben wij de Nederlandse vertegenwoordiging van de porfolio’s van Sperryn, Madas, Itron en FMG . Recent hebben we ons
productenpakket uitgebreid met Volume Herleidings Instrumenten (EVHI'S) en
aanverwante communicatie apparatuur.

Visie
gAvilar richt zich primair op de markt voor gasdistributie. Onze kernactiviteit is het
ontwikkelen, produceren en verkopen van regelapparatuur. Wij behoren tot de
marktleiders op dit gebied en behouden deze positie door continue innovatie en
efficiëncy verbetering.
Missie
gAvilar streeft naar absolute klanttevredenheid. Wij leveren producten en kennis aan
onze klanten om op efficiënte en verantwoorde manier om te gaan met het regelen
van de diverse netdrukken. Veiligheid in alle geledingen (producten, diensten,
medewerkers, ...) staat te allen tijde voorop en wordt compromisloos nagestreefd.
Ons motto is "goed geregeld", in alle opzichten voor onze klanten, partners en
medewerkers.
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2. MVO-beleid
Het lange termijn succes van gAvilar hangt af van ons vermogen om continu onze
producten en diensten te verbeteren op basis van de wensen van de klant, waarbij we
de medewerkers beschermen en werken aan de verduurzaming van onze
bedrijfsvoering. Dit is een verplichting die in het belang is van onze medewerkers, onze
klanten en onze aandeelhouders.
gAvilar B.V. omarmt de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wil
waarde creëren op economisch (Maatschappij), ecologisch (Milieu) en sociaal (Mens)
gebied. Wij respecteren niet alleen wet en regelgeving maar gaan verder en
conformeren ons tevens aan de eisen van de normen die gecertificeerd zijn, t.w. ISO
9001, ISO 14001, VCA en SCIOS. Eind 2015 is een volgende stap gemaakt door het
certificaat te behalen van de C02 prestatieladder trede 3 en in juni 2016 hebben wij ons
aangesloten bij het FIRA-platform. Op dit platform zijn onze MVO-inspanningen en MVO
scorecard vermeld en inzichtelijk voor klanten en leveranciers.
2.1 MVO-principes


Afleggen van rekenschap;
gAvilar neemt verantwoordelijkheid voor de impact van haar activiteiten op de
maatschappij en het milieu. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van
al haar stakeholders, zoals klanten, leveranciers, medewerkers, omgeving en
aandeelhouders.



Transparantie;
gAvilar is open en transparant over haar besluiten en activiteiten die een impact
hebben op de maatschappij en het milieu. Wij doen dit met name via onze website
waar onder meer onze activiteiten, certificeringen, nieuwsbrieven en CO2-footprint
zijn vermeld.



Ethisch gedrag;
Alle activiteiten van gAvilar zijn te allen tijde gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit zowel richting het eigen personeel als naar de externe
stakeholders. Belangenverstrengeling wat zou kunnen leiden tot onethisch gedrag
zal worden voorkomen. Het melden van onethisch gedrag zal altijd mogelijk zijn
zonder dat dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de melder.



Respect voor stakeholderbelangen;
gAvilar respecteert de belangen van al haar stakeholders en houdt hier rekening
mee bij al haar beslissingen. Om dit te kunnen doen heeft gAvilar al haar
stakeholders geïdentificeerd.
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Respect voor rechtsorde;
gAvilar accepteert alle lokale, regionale, landelijke en internationale wet- en
regelgeving en zal er alles aan doen om deze wet- en regelgeving na te leven.
In samenwerking met externe adviesorganisaties wordt regelmatig onderzocht of
wet- en regelgeving nog actueel is. Medewerkers worden op de hoogte gehouden
over van belang zijnde wet- en regelgeving via de voor handen zijnde
communicatiemiddelen zoals het publicatiebord, werkoverleg, nieuwsbrieven en
email.



Respect voor internationale gedragsnormen;
gAvilar respecteert geldende internationale gedragsnormen in gebieden waar
wettelijke eisen aan bescherming van mens en milieu ontbreken of waar nationale
wet- en regelgeving botst met internationale gedragsnormen. In principe zal gAvilar
geen zaken doen in gebieden waar onvoldoende aandacht is voor mens en milieu.



Respect voor mensenrechten;
gAvilar erkent en respecteert de universele rechten van de mens. Ook hiervoor geldt
dat gAvilar geen zaken zal doen met organisaties die deze rechten niet respecteren
en misbruik maken van of voordeel halen uit dergelijke situaties.

2.2 MVO- kernthema’s
gAvilar conformeert zich aan de onderstaande kernthema’s:


Eerlijk zaken doen
gAvilar respecteert en volgt de Mededingingswet, derhalve maken wij geen
afspraken met concurrenten over prijzen, leveringscondities, boycotten van
leveringen en marktverdeling.
gAvilar wil niet worden betrokken bij wat voor vorm van omkoping dan ook.
Daarom
• Bieden wij geen steekpenningen aan en accepteren die ook niet;
• Bieden wij geen relatiegeschenken aan om beslissingen te beïnvloeden;
• Weigeren wij relatiegeschenken om beslissingen te beïnvloeden;
• Accepteren en geven wij alleen relatiegeschenken die vallen “binnen alle
vormen van redelijkheid”.



Respect voor mensenrechten
gAvilar
• Bevordert gelijke kansen voor werknemers, ongeacht huidskleur, ras,
nationaliteit, sociale achtergrond, eventuele handicap, seksuele geaardheid,
politieke of religieuze overtuiging, geslacht of leeftijd;
• Respecteert de persoonlijke waardigheid/integriteit, privacy en rechten van
elk individu;
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Weigert mensen tegen hun wil in dienst te nemen of aan het werk te zetten;
Weigert onaanvaardbare behandeling van werknemers te tolereren, zoals
geestelijke mishandeling, seksuele intimidatie of discriminatie;
Verbiedt seksueel getint gedrag of gedrag dat gepaard gaat met dwang,
bedreiging, misbruik of uitbuiting, daaronder begrepen gebaren, taalgebruik
en lichamelijk contact;
Biedt een eerlijke beloning en garandeert minstens het wettelijk minimumloon;
Leeft het maximum aantal arbeidsuren na zoals bepaald in de geldende
wetgeving;
Erkent, voor zover de wet dit toestaat, het recht van werknemers op vrijheid
van vreedzame samenkomst en vereniging en bevoordeelt of discrimineert
leden van werknemer organisaties of vakbonden niet;
Respecteert het Verbod op kinderarbeid (VN Conventie Rechten van het
Kind, ILO Conventies 79, 138, 182, ILO Aanbeveling 146)

Gezondheid en veiligheid werknemers
gAvilar
• Neemt verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van de
werknemers;
• Beheerst risico's en treft zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot ongevallen en beroepsziekten. Hiertoe is een recente RI&E
met een bijbehorend plan van aanpak aanwezig;
• Biedt training aan en zorgt ervoor dat werknemers worden geïnstrueerd ten
aanzien van gezondheid en veiligheid;
8
• Heeft inzicht in de aanwezige chemische
stoffen en kent de gevaren hiervan.
Waar nodig biedt gAvilar PBM’s aan.



Bescherming van het milieu
gAvilar
• Handelt in overeenstemming met de geldende wettelijke en internationale
normen op het gebied van milieubescherming;
• Minimaliseert milieuvervuiling en verbetert continu de bescherming van het
milieu; Hiertoe zijn er verschillende afvalstromen aanwezig waarbij materialen
zowel mogelijk worden gescheiden, waarbij hergebruik het uitgangspunt is;
• Treft maatregelen om CO2-emissies te reduceren;
• Gebruikt 100% groene stroom, opgewekt door Hollandse windmolens
• Is gestart met het opstellen van grondstofpaspoorten voor haar producten en
zal dit de komende jaren verder uitbreiden;
• Houdt bij het (her)ontwerpen van bestaande of nieuwe producten rekening
met het toepassen van recyclebare materialen en de mogelijkheid om
producten aan het eind van hun levensduur op een eenvoudige manier te
kunnen demonteren (circulaire economie);
• Laat tijdens de productie uitgevallen regelaars demonteren, zodat de meeste
onderdelen kunnen worden hergebruikt.
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Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling
gAvilar
• Informeert via de website, nieuwsbrieven en mailings werkrelaties zoals
klanten, leveranciers en bevoegde instanties dat er geopereerd wordt
volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
• Heeft zijn financiën ondergebracht bij een verantwoorde bank, de RABObank;
• Biedt transparantie in financiële verantwoording door het deponeren van
de balans en resultatenrekening bij de Kamer van Koophandel;
• Draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door bij
voorkeur medewerkers uit de regio aan te trekken hetgeen ook voordelen
voor het milieu oplevert. Tevens is er voor het uitvoeren van de meeste
productieactiviteiten geen specifieke kennis nodig, waardoor deze functies
kunnen worden ingevuld door mensen zonder opleiding of met een mentale
of fysieke beperking (social return);
• Levert waar mogelijk een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het
vakgebied en de overdracht van kennis aan anderen die het vak willen
leren; Hiertoe biedt gAvilar stageplaatsen aan MBO en HBO studenten en
geeft middelbare scholen de mogelijkheid om leerlingen in korte sessies
kennis te laten maken met een productiebedrijf (Jinc-project);
• Ondersteund het KWF door het storten van een jaarlijkse bijdrage.



Behoorlijk bestuur
De aandeelhouders van gAvilar hebben in de aandeelhoudersovereenkomst
bepalingen opgenomen die belangenverstrengeling voorkomen.
Medewerkers van gAvilar zorgen ervoor dat zakelijke en privé belangen strikt
gescheiden blijven.
Ook in het personeelsbeleid zal hiermee rekening worden gehouden bijvoorbeeld
door terughoudendheid te betrachten bij het aannemen van familieleden van
medewerkers.

2.3 Productveiligheid
gAvilar produceert voornamelijk producten die gebruikt worden in aardgas netwerken.
Hierdoor is het van groot belang dat de producten gasdicht zijn als ze worden
geïnstalleerd en dat ze voldoen aan de eisen die horen bij de toegepaste werkdrukken.
Alle samengestelde producten zoals gasdrukregelaars, gasstations en veiligheden
worden bij gAvilar 100% getest op goed functioneren en op lekkage. De testrapporten
worden digitaal opgeslagen. Daarnaast is er een register waarin klachten van klanten
worden verzameld en de afhandeling, waaronder corrigerende maatregelen, wordt
beschreven. Tijdens de management review (3x per jaar) worden de belangrijkste
bevindingen geëvalueerd en waar nodig worden verdere corrigerende maatregelen
afgesproken en vastgelegd.
Middels deze procedures streven wij ernaar dat alle producten gasdicht aan onze
klanten worden geleverd, waardoor wordt voorkomen, mits de producten volgens de
voorschriften worden geïnstalleerd, dat in het veld gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld
ontploffingsgevaar kunnen ontstaan.
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3. MVO-maatregelen
De hieronder vermelde MVO-maatregelen dragen bij aan de MVO-ambities en
-prestaties van gAvilar. De Impact illustreert hoe de maatregel bijdraagt aan de
realisatie van onze MVO-ambities.



Aanbieden van bronwater en werkfruit
gAvilar biedt aan haar medewerkers gratis (gekoeld) bronwater en werkfruit aan.
Impact: Voldoende water drinken en fruit eten heeft een positief effect op de
gezondheid.



Afvalscheiding
gAvilar draagt zorg voor het zo veel mogelijk scheiden van haar afval in diverse
afvalstromen zoals papier/karton, (lege verpakkingen van) gevaarlijke stoffen,
(TL)lampen, batterijen, metalen, lege koffiebekers en transparant kunststof
verpakkingsafval. Ook afvalmetaal wordt gescheiden in o.a. staal, messing, RVS en
Aluminium. Door deze scheiding wordt voorkomen dat alle materialen als restafval
worden afgevoerd en dus bij de standaard afvalverwerking terecht komt. De meeste
gescheiden materialen kunnen hierdoor worden hergebruikt of gerecycled.
Impact: In 2017 heeft de afvalscheiding ruim € 13000,- opgebracht aan rest metalen. We
zijn vorig jaar gestart met het demonteren van afkeurproducten bij een PI waardoor de
producten beter in de diverse basis metalen gescheiden worden en hierdoor recycling
wordt vereenvoudigd. Bijkomend voordeel is dat de kg-prijs voor schoon metaal hoger is
dan van gemengd metaal. Eind 2017 zijn we gestart met het inzamelen van klasse A
hout. De afvoerkosten van dit hout is aanzienlijk lager als die voor huisvuil en het hout
kan makkelijker gerecycled worden.



Banden op spanning
Begin 2018 is er een voorziening bij het bedrijf aangebracht voor het meten en
corrigeren van de bandenspanning van personenauto's. Deze voorziening is
beschikbaar voor alle medewerkers.
Impact: Door de banden op de juiste spanning te houden wordt het brandstofverbruik
lager, is er minder uitstoot van CO2, fijn stof en uitlaatgassen, wordt de remweg korter en
de grip op de weg beter, waardoor de banden minder snel slijten.



CO2-reductie
gAvilar is al sinds zijn oprichting in mei 2012 bezig met het reduceren van zijn CO2uitstoot. In de aflopen jaren is er geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur voor zowel
gas als elektriciteit, LED-verlichting, hybride personenwagens, groene energie en diverse
kleinere maatregelen. Omdat de herverdeling van het pand eind 2013 gereed is
gekomen hebben we 2014 als basisjaar gesteld.
De doelstelling was om in 2017 het verbruik van elektriciteit en gas respectievelijk te
reduceren met 10% en 15%. Nu 2017 achter ons ligt hebben we de balans opgemaakt
en hebben we een verlaging van 30% op elektriciteit verbruik (kWH/productieuur) en
12% op gasverbruik (m3/graaddag) gerealiseerd. Inmiddels hebben we voor de
komende 5 jaar een nieuwe reductie-doelstelling geformuleerd en wel een reductie van
3% op het elektriciteit verbruik en 5% op het gasverbruik.
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Impact: Ondanks een forse verhoging van onze productieaantallen bij gasdrukregelaars
hebben we in de periode van 2014 tot 2017 een reductie behaald van 103 ton CO2.
Dit resultaat is mede gerealiseerd door de inkoop van groene stroom afkomstig van
Hollandse wind.



Deelname aan het JINC project
gAvilar organiseert in samenwerking met JINC Rotterdam korte introductie sessies
(bliksemstages) voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdens deze sessies komen
o.a de beroepen aan bod die bij gAvilar aanwezig zijn en kunnen de leerlingen
praktisch aan de slag in onze productieafdelingen.
Impact: Door leerlingen op jonge leeftijd kennis te laten maken met o.a. de techniek en
de mogelijkheden in deze branche kunnen ze gestimuleerd worden om in deze richting
of andere richtingen door te leren.



Deelname aan het Westland CO2-project
Sinds 2005 levert gAvilar (voorheen Itron) gasstations voor het meten en afleveren van
CO2 aan de tuinders in het Westland. Deze CO2 is afkomstig van bedrijven uit de Botlek
zoals de Shell raffinaderijen. Voorheen kwam deze CO2 in de lucht terecht. Tevens werd
de, voor de groei benodigde CO2 in de kassen, geproduceerd door het verbranden
van aardgas. gAvilar heeft momenteel ruim 500 gasstations voor CO2 operationeel in
het land die per jaar ca. 0,6 Megaton aan CO2 afleveren aan de tuinbouw.
Impact: Door het gebruiken van de door industriële processen veroorzaakte CO2 voor
de groei van groenten en planten wordt de uitstoot van CO2 naar de lucht
gereduceerd hetgeen ten goede komt aan het verminderen van het broeikaseffect.
Ook wordt er, met name in de zomermaanden, een besparing gerealiseerd op het
verbruik van aardgas.



Deelname aan een keteninitiatief CO2-reductie
Wij nemen actief deel aan het keteninitiatief NL CO2-neutraal door het participeren in
de werkgroep E&G en het bijwonen van seminars waar bedrijven en personen worden
gepresenteerd die bezig zijn met CO2- reductie, MVO en de energietransitie.
Impact: In de werkgroep worden ervaringen uitgewisseld op het gebied van reductiemogelijkheden voor het verbruik van elektriciteit en gas. Daarnaast wordt er tijdens de
seminars updates gegeven over maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten op
het gebied van CO2-reductie, MVO en de energietransitie. De gastsprekers zijn meestal
direct betrokken bij deze onderwerpen. Voor 2018 hebben we als werkgroep een
gemeenschappelijke reductiedoelstelling met elkaar afgesproken voor met name het
gasverbruik, met als ultieme vraag; hoe komen we los van het aardgas?



Deelname in het toepassen van biogas
Door vergisting van organische producten wordt biogas geproduceerd en toegevoegd
aan het bestaande aardgasnetwerk. Hierdoor is er minder gewonnen aardgas nodig en
wordt organisch afval hergebruikt. gAvilar heeft een gasstation ontwikkeld waarmee de
kwaliteit van biogas wordt gemeten en het gas met de vereiste kwaliteit in het gasnet
wordt gevoerd. Dit gasstation wordt bij onze klanten geplaatst tussen de vergister en
het openbare gasnetwerk.
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Impact: gAvilar heeft dergelijke gasstation inmiddels bij 15 klanten geplaatst waarmee
jaarlijks ca. 55 miljoen m3 gas in het netwerk wordt ingevoerd. gAvilar draagt hiermee
bij aan een meer duurzame energievoorziening. In 2018 worden 3 nieuwe stations in
gebruik genomen.



Gelijkwaardigheid (social return)
Het in dienst nemen van mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt
heeft nog geen langdurig resultaat opgeleverd. Daar staat tegenover dat wij wel werk
uitbesteden aan sociale werkvoorzieningen zoals het terrein- en groenonderhoud en
het uitvoeren van een bewerking op onze regelaarkappen.

Impact: Omdat bij de sociale werkvoorziening mensen werken met een afstand tot de
arbeidsmarkt dragen we indirect toch ons steentje bij aan het gelijkwaardigheidsprincipe.



Grondstoffenpaspoort (circulaire economie)
gAvilar is recent gestart met het in kaart brengen van de grondstoffen van de
onderdelen die in onze producten zitten. Het is een eerste aanzet om te inventariseren
welke grondstoffen worden toegepast en welke impact deze hebben op het milieu.

Impact: Doel van deze inventarisatie is om te onderzoeken in hoeverre onze producten
of onderdelen hiervan geheel of gedeeltelijk kunnen worden gefabriceerd met
gerecyclede materialen en aan het eind van hun technische levensduur opnieuw
kunnen worden hergebruik of gerecycled.



Inkoop groene stroom
gAvilar gebruikt 100% groene stroom geleverd door de firma Engie.
Impact: De groene stroom wordt voor 100% opgewekt met behulp van Hollandse
windmolens. Bij de opwekking worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen
gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij.



Ondersteuning KWF
gAvilar is zakenvriend van het KWF en ondersteund het KWF met een jaarlijkse bijdrage
van € 2400,-.
Impact: Ondersteuning aan het KWF draagt bij aan het onderzoek naar het genezen
van kanker.



Productveiligheid
gAvilar produceert voornamelijk producten die gebruikt worden in aardgas netwerken.
Hierdoor is het van groot belang dat de producten gasdicht zijn als ze worden
geïnstalleerd en dat ze voldoen aan de eisen die horen bij de toegepaste werkdrukken.
Alle samengestelde producten zoals gasdrukregelaars, gasstations en veiligheden
worden bij gAvilar 100% getest op goed functioneren en op lekkage. De testrapporten
worden digitaal opgeslagen. Daarnaast is er een register waarin klachten van klanten
worden verzameld en de afhandeling, waaronder corrigerende maatregelen, wordt
beschreven. Tijdens de management review (3x per jaar) worden de belangrijkste
bevindingen geëvalueerd en waar nodig worden verdere corrigerende maatregelen
afgesproken en vastgelegd.
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Impact: Middels deze procedures streven wij ernaar dat alle producten gasdicht aan
onze klanten worden geleverd, waardoor wordt voorkomen, mits de producten volgens
de voorschriften worden geïnstalleerd, dat in het veld een gevaarlijke situatie kan
ontstaan zoals ontploffingsgevaar.



Retourverpakkingen toegeleverde onderdelen
Voor de levering van verschillende toegeleverde onderdelen zoals draaidelen,
pijpdelen en stansdelen worden verpakkingen gebruikt die kunnen worden hergebruikt
zoals kunststof kratten of pallets met randen. De komende jaren zullen we de
mogelijkheid onderzoeken of voor meerdere toegeleverde onderdelen retourverpakkingen gebruikt kunnen worden en of er mogelijkheden zijn voor retourverpakkingen bij
klanten.

Impact: Door verpakkingen meerdere malen te gebruiken wordt voorkomen dat o.a.
kartonnen verpakkingen, die slechts eenmalig worden gebruikt, bij het afval terecht
komen. Nieuwe project met hergebruik van kartonnen dozen afkomstig van leverancier
l'Insigne. Voor het verzamelen is een speciaal rek gemaakt. Onze verwachting is dat het
aantal dozen zal afnemen van 850 naar ongeveer 100 dozen op jaarbasis.



Stageplaatsen voor scholieren
gAvilar biedt sinds 2016 technische scholen de mogelijkheid om MBO- of HBO-studenten
stage te laten lopen of een afstudeeropdracht uit te voeren. Momenteel hebben we 1
student die bezig is met zijn stage bij ons.
Impact: Door stageplekken aan te bieden draagt gAvilar bij aan het ontwikkelen en het
opdoen van ervaring van studenten die een technische opleiding volgen.



Studiemogelijkheden
gAvilar biedt haar personeel de mogelijkheid om studies te volgen. Deze worden
afhankelijk van de aard van de studie (werkgerelateerd of niet) geheel of gedeeltelijk
vergoed door het bedrijf.
Impact: Door het aanbieden van deze studie-mogelijkheid wordt de ontwikkeling van
het personeel gestimuleerd. In 2018 zijn in totaal 15 opleidingen gevolgd met een
urentotaal van 134.



Veiligheid voor het personeel
gAvilar investeert veel tijd en geld aan veiligheid voor haar personeel. Dat uit zich in het
verstrekken van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld
veiligheidsschoenen, handschoenen, filtermaskers, (aangemeten)gehoorbeschermers
en bedrijfskleding. Daarnaast worden er trainingen gevolgd op het gebied van BHV/
EHBO en intern transport. Ook de veiligheid van machines, apparaten en gereedschap
heeft continu de aandacht. In 2017 is er een nieuwe RI&E uitgevoerd in samenwerking
met de BMD Advies Rijndelta. De bevindingen en actiepunten zijn opgenomen in het
software pakket Sufficio.
Impact: Door goede voorlichting en bescherming is er de afgelopen 6 jaren slechts 22
dagen verzuim geweest t.g.v. kleine bedrijfsongevallen
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Certificaten
De productie van en het onderhoud aan gas technische producten moet voldoen aan
hoge kwaliteit- en veiligheidseisen. Voor deze bedrijfsactiviteiten is gAvilar in het bezit
van de onderstaande certificaten;
o
o
o
o
o

ISO 9001 (kwaliteitszorgsysteem)
ISO 14001(milieuzorgsysteem)
CO2-prestatieladder
VCA* (veiligheid checklist voor onderaannemers)
SCIOS (onderhoud en inspecties aan stookinstallaties)

Daarnaast heeft gAvilar voor zijn producten diverse product- en productiecertificaten die
gebaseerd zijn op nationale en internationale standaarden;
o
o
o
o
o
o
o

PED (richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU)
GAR (richtlijn gasverbrandingstoestellen 2009/142/EC)
Gastec QA keuringseis 11 (gasdrukregelaars tot 200mbar)
Gastec QA keuringseis 88 (gasgebrek beveiligingen)
Gastec QA keuringseis 165 (gasmeterbeugels)
MID (richtlijn meetinstrumenten 2014/32/EU)
ATEX (richtlijn explosieveiligheid 2014/34/EU)
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FIRA MVO-scorecard
De MVO Scorecard geeft een samenvatting van de MVO-prestaties van gAvilar. De
gepresenteerde onderwerpen (met uitzondering van Maatschappelijke betrokkenheid
en Mensenrechten) zijn door FIRA geselecteerd op basis van marktanalyse en deskundig
oordeel. Verklaring van de scores:

Tastbare
Impact

Doelen &
KPI’s

Beleid
Certificaten

Maatregelen

Hoofd
thema

- Er is een duidelijke ambitie op het onderwerp en de
benoemde aspecten, geïllustreerd door verbeterplannen, beleid of certificaten.
- Er zijn concrete maatregelen die een positieve bijdrage
leveren aan benoemde aspecten.
- De ambitie is geconcretiseerd met doelstellingen die
periodiek worden gemeten en geëvalueerd.
- Op de benoemde aspecten van dit onderwerp is
substantiële MVO-impact.
MVO aspect

Score

Gezondheid en Veiligheid op het werk

ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

Vervuiling door productie

ISO 26000 klasse: Voorkomen van milieuvervuiling

*

Circulaire Economie

ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van hulpbronnen

Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Energie transitie

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Duurzame inkoop

ISO 26000 klasse: Promotie maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veilige producten

ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid van de consument

Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden

*

Gelijkwaardigheid

*

ISO 26000 klasse: Maatschappelijke betrokkenheid
ISO 26000 klasse: Mensenrechten

* niet geverifiëerd door FIRA

6

Verbeterplannen
gAvilar heeft de ambitie om de scores op de diverse MVO-thema’s waar mogelijk te
verbeteren. Om dit te realiseren worden er jaarlijks nieuwe doelstellingen geformuleerd
en acties uitgevoerd. Voor 2018/2019 zijn de volgende acties gedefinieerd;





Installatie van zonnepanelen op het dak i.o.m. de eigenaar van het pand
Uitbreiden van het aantal grondstoffenpaspoorten van onze producten
Meer aandacht besteden aan MVO-thema’s tijdens leveranciersbezoeken
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Ten aanzien van de energietransitie het nauwlettend volgen van de
ontwikkelingen ten aanzien van het toepassen waterstofgas.
Het in samenwerking met de klant Enexis reduceren van verpakkingsafval.

Verificatieverklaring
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Specialist in
regelapparatuur
voor gasdistributie
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