MVO beleid Deli Home

Zoals je kunt lezen in het MVO jaarverslag is Deli Home op alle vlakken van MVO in beweging en op zoek naar mogelijkheden om hierin
verder te ontwikkelen. Hieronder worden de belangrijkste maatregelen om onze doelstellingen te realiseren samengevat, met de stand
van zaken eind 2018. In ons volgende verslag rapporteren wij de resultaten die zijn geboekt in 2019.

Doelstellingen

Vitaliteit medewerkers

Maatregelen 2017-2019

Status 2018

Opleiden en inzetten van ergo coaches
per unit of cluster in magazijnen en
productie

In 2018 is een pilot gerealiseerd. Dit is
goed bevallen en in 2019 zal het project
verder uitgerold worden in Gorinchem.
Daarna wordt het mogelijk ook ingevoerd
in Zevenaar

Herinrichten magazijn Skantrae

Gerealiseerd in 2018

Updaten RI&E (Risico-Inventarisatie en
-Evaluatie) na herinrichting magazijn
Skantrae

Na de herinrichting is een nieuwe RI&E
uitgevoerd eind 2018. Er kwamen hieruit
enkele kleine aandachtspunten naar
voren, die grotendeels in 2018 afgerond
zijn. Fysieke belasting blijft een continu
aandachtspunt (zie hiervoor ook ergo
coaches)

PEOPLE
Capaciteiten medewerkers
beter ontplooien

Updaten RI&E op deelonderwerpen die
niet meer actueel zijn in Gorinchem

Er zijn RI&E’s uitgevoerd op het gebied
van machineveiligheid en houtstof. In
2019 zal er een RI&E op het gebied
van gevaarlijke stoffen uitgevoerd
worden, waaronder schoonmaak-/
ontvettingsmiddelen

Opleiden (jonge) mensen voor technische
functies in de werkplaats en het magazijn

Er zijn zowel in Gorinchem als Zevenaar
in 2018 mensen opgeleid voor deze
functies. Het blijkt moeilijk de categorie
‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’
te behouden. Er zijn nog meer
medewerkers nodig

Promotie van oplossingsgericht gedrag

Bij Deli Home Gorinchem is in 2018 een
andere wijze van werkoverleg uitgerold
met ‘whiteboard sessies’. In Zevenaar
wordt dit traject in 2019 ingezet onder de
naam ‘Focus’

Opleidingsbeleid verder uitbouwen

Is verder uitgewerkt en zal in 2019
geformaliseerd worden op beide locaties

Doelstellingen

Maatregelen 2017-2019
Uitvoeren energie-audits in Gorinchem
en Zevenaar

Status 2018
Deze zijn gerealiseerd in 2017 en 2018, op
basis waarvan een PvA is opgesteld

Herzien verlichting

Gerealiseerd in 2017 en 2018

Groene energie inkopen/opwekken

Gerealiseerd in 2018 in Zevenaar. In 2018
is de installatie van zonnepanelen in
Gorinchem voorbereid om dit in 2019 te
gaan realiseren. Er wordt voor Gorinchem
nog nagegaan of aanvullend het inkopen
van groene energie realiseerbaar is

Zorgen dat natransport van aanvoer over
zee volledig met binnenvaart gerealiseerd
wordt

In Gorinchem is de pilot in 2017
uitgevoerd en geslaagd. Vanaf 2018
wordt vrijwel alle natransport uitgevoerd
via de binnenvaart, tenzij dit door
omstandigheden niet lukt. Zowel in kosten
als in emissies uitgedrukt was dit een zeer
positieve business case. In Zevenaar is
er een pilot in 2018 uitgevoerd welke is
gestopt. . De aanvoer duurde te lang, het
was inefficiënt en de kosten te hoog

CO2-reductie

PLANET
In kaart brengen van CO2-uitstoot
van transport; vanaf leveranciers en
naar klanten toe, met behulp van
levenscyclusanalyses (LCA’s) voor de
belangrijkste producten uit Zevenaar

Gerealiseerd voor de grootste
leverancier. In 2019 zullen de andere
grote leveranciers volgen

Doorzetten vermindering van gebruik van
verpakkingsmateriaal in eigen proces

In Gorinchem is hiertoe een project
gestart in 2016. Er zijn in 2018 weer
diverse maatregelen gerealiseerd,
waaronder het invoeren van gebruik van
bandjes of tape i.p.v. plasticfolie, printen
van barcodes op het product in plaats van
op een sticker en zelf maken van ‘onderen dekplaten’ op basis van hout uit het
eigen productieproces. In Zevenaar zal
er in 2019 een onderzoek naar mogelijke
nieuwe maatregelen uitgevoerd worden

Circulair inzetten van verpakkings- en
transportmateriaal van leveranciers

Deze maatregel is ook uitgevoerd in het
kader van het project eerdergenoemde
project omtrent het terugdringen van
verpakkingsmateriaal. Naast pallets
worden ook hout en karton van diverse
formaten weer ingezet voor transport,
waaronder kartonnen hoekprofielen.
Daarnaast zijn we in Gorinchem
overgestapt naar het inkopen van
gebruikte pallets in plaats van nieuwe.
Hierdoor wordt ook CO2-uitstoot
bespaard

Reductie verpakkings- en
transportmateriaal

Doelstellingen

Verminderen afwijkingen
producten

Maatregelen 2017-2019

Status 2018

Retourreductieproject in Zevenaar

In 2018 heeft er een onderzoek
plaatsgevonden naar afwijkingen. Op
basis hiervan is eind 2018 een project
gestart dat doorloopt in 2019 om beter
te controleren op producten met
afwijkingen en deze retour te sturen naar
leveranciers. De verwachting is dat op
basis hiervan het aantal afwijkingen gaat
verminderen en daarmee materiaal en
energie bespaard wordt

Verder specificeren MVO aspecten in
Leveranciershandleidingen en Business
Ethics voor alle locaties

Wordt in 2019 gerealiseerd

PROFIT
Duurzaam inkopen

Verder vergroten aandeel hout met
FSC- of PEFC- certificaat uit duurzaam
beheerde bossen

In 2018 is gestart met de ontwikkeling
van een nieuwe buitendeur op basis
van plaatmateriaal dat gecertificeerd is.
Daarnaast is in Zevenaar in 2018 het hele
portfolio geëvalueerd om de enkele
producten die nog niet FSC of PEFC
gecertificeerd zijn te vervangen door
gecertificeerde alternatieven, indien
mogelijk. Dit heeft voor een aantal
producten tot vervanging geleid

