Ondernemen met het
oog op de toekomst...

De winst van duurzaamheid

Numatic en MVO
Als ‘De winst voor duurzaamheid’ de pay-off onder je logo is, zul je dat wel waar moeten maken.
Numatic International is vanaf 2001 actief bezig om alle processen binnen de fabriek in Engeland
en bij haar dochterorganisaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zuid-Afrika tegen het licht
houden en te handelen naar het ‘MVO’ gedachtengoed.
Hieronder beschrijven we een aantal voorbeelden van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Numatic betekent. In Engeland wordt MVO beschreven door middel van de 3 P’s:
Planet, People en Profit.

Planet
Numatic International neemt haar verantwoordelijkheid als producent zeer serieus. Op diverse fronten maakt Numatic keuzes
voor duurzame en milieuvriendelijke processen en verpakkingen.
Wetgeving is slechts een eerste stap in het streven naar een beter
milieu. Daarnaast stelt Numatic alles in het werk om:
- De impact van al haar bedrijfsprocessen op het milieu te
analyseren.
- Jaarlijks milieutargets vast te stellen en te evalueren.
- Haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu naar
iedereen binnen de organisatie te communiceren
- Te voldoen aan de internationale regels van RoSH1.
In de praktijk betekent dit het afschaffen van schadelijke
materialen als verfpigmenten, voorbehandelingsmiddelen voor
staal, verfthermometers, grondstoffen voor mallen, batterijen,
kabels en chroom.
De grootste voordelen zijn te halen op het gebied van afvalverwerking, verpakkingen, energieverbruik en waterverbruik. Dit kan
zijn tijdens het productieproces maar ook op de buitenterreinen
en fabriekshallen.
In het beleid van Numatic is opgenomen dat de organisatie een
voorkeur heeft voor leveranciers en afnemers die in hun organisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot een kernactiviteit benoemen.
Binnen Numatic is een grote stuurgroep aangewezen, met
personen uit diverse bedrijfssegmenten, die zich bezighouden
met milieumanagement. Numatic heeft een proactieve houding
in de deelname van ICER en ICMMA2.
Numatic International Ltd. is ISO14001 gecertificeerd sinds juni
2001 en ISO9001 gecertificeerd sinds januari 2004.
1 RoSH, Restriction of Selective Hazardous Substances - cadmium, lood, kwik, zeswaardig chroom. polybroom bifenyl (PBB) en
polybroom bifenyl ethers (PBDE).
2 ICER = International Council for Electronic Equipment Recycling
ICMMA = International Cleaning Machine Manufacturers Association

People
Numatic International hecht veel waarde aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de praktijk brengen we dat op
een aantal manieren naar voren. Personeel van Numatic werkt
volgens de hoogste standaarden op het gebied van personeelsbeleid. We streven naar diversiteit en gelijke mogelijkheden voor
het individu, ongeacht huidskleur, ras, religie, etnische afkomst,
geslacht, burgelijke staat, seksuele geaardheid, handicap of
leeftijd.
Daarnaast hechten we veel waarde aan klanten en leveranciers die bewust omgaan met vraagstukken rondom opleiding,
coaching en loopbaanplanning. Hierin staan respect voor alle
werknemers, gelijke mogelijkheden voor het individu en een
uitdagende werkomgeving hoog in het vaandel.
Numatic ondersteund op diverse manieren een aantal goede
doelen zoals bijvoorbeeld Pink Ribbon en Ronald McDonald met
acties, giften of awareness-campagnes.

Profit

Onder de noemer profit beschrijven we de belangen van de
onderneming op commercieel gebied en de wijze waarop we op
productniveau omgaan met thema’s als duurzaamheid, milieubewust en energiebesparing.
Duurzaamheid is een thema waaraan reeds vanaf de beginjaren
van Numatic veel waarde wordt gehecht. Immers, producten die
langer meegaan, belasten in mindere mate het milieu. Natuurlijk hechten de gebruikers van Numatic producten inmiddels ook
grote waarde aan de betrouwbaarheid van onze producten. Een
eigenschap waarop we best trots op mogen zijn.
Onlangs introduceerde Numatic de AutoSave functie op de
stofzuigers voor voornamelijk huishoudelijk gebruik. Door deze
functie start de stofzuiger automatisch op met een laag wattage
van slechts 600 Watt. Door vervolgens alleen wanneer dat nodig
is de Hi-power knop in te drukken, schakelt de stofzuiger over
naar 1200 Watt. Nog steeds een zeer acceptabel laag wattage in
vergelijking met concurrerende producenten. Met alleen al deze
functie is een energiebesparing mogelijk van ca. 50% waardoor
de consument de stofzuiger in twee tot drie jaar terugverdient en
het milieu veel minder wordt belast.
Tot voor kort werd de productkeuze van gebruikers voornamelijk beïnvloed door prijs, opinie van anderen en de doelmatigheid
van het product. Hieraan voegen we in onze marketinggedachte
nu ook milieu-aspecten en duurzaamheid toe. Het product van
de toekomst is gemaakt volgens energiebesparende methoden,
maakt gebruik van gerecyclede of recyclebare grondstoffen en
werkt met een laag energiegebruik en een hoog rendement.
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