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VOORWOORD VAN ROELAND

Met trots stellen wij u ons 2de duurzaam-
heidsverslag voor. 

Bij elke beslissing die binnen Group 
Renotec wordt genomen, trachten wij 
“Duurzaam Ondernemen” centraal te 
stellen. Veeleer dan een begrip is het voor 
ons een mindset geworden.

In alles wat we doen, hebben we oog voor 
een beter milieu en dit steeds met respect 
voor het welzijn van onze medewerkers en 
de maatschappij.

Dit uitgangspunt leidt elk jaar tot heel wat 
initiatieven. 

In de loop van 2017, verhuisden wij in Geel 
naar een bijna-energieneutrale (BEN) 
nieuwbouw, die werd uitgerust met 280 
zonnepanelen met een totaalvermo-
gen van 70.000 Wpiek, voldoende om dit 
gebouw van elektriciteit te voorzien.

Verder werden badgeprinters geïnstal-
leerd om het papier- en tonerverbruik 
drastisch te verlagen. Er werd een 
actieplan Healthy@Work uitgewerkt om 
de gezondheids-, welzijns- en arbeidsom-
standigheden voor alle medewerkers te 
verbeteren.

Om al onze plannen waar te maken, in-
vesteerden we fors in de projectleiders-
academie en de 6 weken opleiding voor 

1. Voorwoord

startende projectleiders. Heel belang-
rijk is dat we zijn gestart met nieuw jong 
talent, onze assistent projectleiders. In 
2017 mochten we 16 jonge en gedreven 
ingenieurs verwelkomen die we alle 
kansen zullen geven om te groeien.
 
In 2018 gaan we verder met nieuwe in-
spanningen op dit vlak.

Group Renotec staat waar het staat 
omdat we al 30 jaar lang oog hebben voor 
verbeteringen. Omdat het kan maar ook 
omdat we daartoe gedwongen worden. 
Onze klanten eisen dat en we mogen niet 
achter blijven.

We wensen u veel leesplezier,

Roeland Fraussen
Afgevaardigd Bestuurder
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4 – 5

  Soignaal

Gedrag waarbij we in een respect-
volle omgeving rekening houden 
met elkaars taken, steeds in dialoog 
en open naar elkaar.

We houden rekening met de job van 
onze collega, we hebben respect voor 
elkaar. Immers, één van de succes-
domeinen van Renotec is dat WIJ een 
sterke groep zijn. Zeven divisies en 
service units die elkaar nodig hebben, 
alleen was niemand ooit zo ver geraakt.

We zijn altijd succesvol geweest door 
ons kostenbewustzijn en ons streven 
naar tevreden klanten. Daarbij zijn wij 
het welzijn van onze mensen nooit uit 
het oog verloren.

Ons succes hadden we zonder onze 
mensen nooit kunnen bereiken! Of onze 
familie nu 7 of 700 koppen telde, we zijn 
steeds betrouwbaar, flexibel, innovatief 
en no-nonsense geweest. Niet toevallig 
onze kernwaarden. Echt iets om fier 
op te zijn!

Met Plan 2020 willen we onder de 
aandacht brengen waarom Renotec 
succesvol was en hoe we het kunnen 
blijven in de toekomst.

Wij definieerden vijf succesdomeinen 
en koppelden er een Renotec-woord 
aan.

Als WIJ allemaal onze schouders onder 
Plan 2020 zetten, altijd teruggrijpen 
naar deze vijf acties en dit dagelijks 
consequent toepassen, zal de toekomst 
van Group Renotec er eentje zijn van 
groei, voor het individu en het bedrijf.

“BIJ RENOTEC ZIJN 
WE SPECIALISTEN, 
DIE BEGINNEN WAAR 
EEN ALLEDAAGSE 
AANNEMER STOPT!”

2. Visie, missie  
& waarden

  Lean 

Continu verbeterproces waarin 
efficiënt werk en een kwaliteitsvol 
eindresultaat centraal staan.

Lean werken is slimmer werken, niet 
harder werken. Voorbereiden, kosten-
bewustzijn, verspillingen tegengaan is 
gezond verstand. Toch kunnen we hier 
beter doen. Als specialisten kunnen wij 
meer voorzien, meer vooruit denken, 
meer op de kleintjes letten. Iedereen 
kan daar aan meewerken.

Hierbij enkele essentiële tips die een 
vlottere werfuitvoering garanderen:

• Ik bereid mijn werk voor met alle 
betrokken partijen

• Ik doe de juiste dingen op de juiste 
plaats met de juiste mensen

• Ik lever mijn taak perfect op zonder 
verspilling

• Ik deel mijn ervaring

• Ik betrek de ploegbaas

Zo hielden we in november 2017 een 
Soignaalste week. Alle medewer-
kers werden verwend met een reep 
chocolade en een soignale boodschap:

• Ik zeg goedemorgen, goeiedag, aub, 
dankjewel, …. tegen elke collega

• Ik verkies dialoog boven discussie

• Ik beschouw iedere medewerker van 
Group Renotec als een collega

• Ik beantwoord elke vraag/boodschap 
van een collega

• Ik uit mij op een positieve/opbouwende 
manier

  Cliëntaal 

Gedrag waarbij tevredenheid 
centraal staat en dialoog met klant 
aan de basis ligt.

• Ik kom afspraken met de klant na

• Ik maak tijd voor mijn klant

• Ik ga voor een open dialoog met mijn 
klant

• Ik vraag feedback aan de klant

• Ik communiceer altijd op een positieve 
manier met de klant

Wij willen “cliëntaal” zijn voor onze 
klanten, intern en extern. Onze klanten 
vragen dat en terecht.
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6 – 7

3. Over  
Group Renotec

Group Renotec focust op gespecialiseerde renovatie- en restauratie-
werken en geeft gebouwen, monumenten en kunstwerken opnieuw een 

toekomst. Uitdagende projecten die ambachtelijke kennis vragen, zijn een 
kolfje naar onze hand. Met stipte aandacht voor veiligheid lost Renotec 

elk complex en buitengewoon renovatieprobleem op. Renotec houdt 
vakmanschap onder eigen vleugels. Alle nodige kennis rond onze niche-

activiteiten brengen en houden we zo veel mogelijk in eigen huis. Renotec 
investeert resoluut in de verdere uitbouw van haar knowhow. Uiteindelijk 
maken gemotiveerde en betrokken mensen het verschil. Ons menselijk 

kapitaal is onze grootste toegevoegde waarde. Onze baseline is niet 
zomaar ‘Renovating for the future’.

“ONZE BASELINE 
IS DAN OOK 
NIET ZOMAAR 
‘RENOVATING  
FOR THE FUTURE’.”

  Ma’Chique

Staat van opluchting waarin iemand 
verkeert bij het betreden van een on-
berispelijke werf met zeer verzorgd 
materiaal.

Maar net zo goed kan dit woord 
symbool staan voor de passie waarmee 
we de werf/het materiaal/werkruim-
tes opruimen en in een schone staat ’s 
avonds achter laten. In elk geval staat 
Ma’chique voor de orde en netheid die 
WIJ met z’n allen nastreven. Dit om het 
werken voor iedereen aangenaam en 
veilig te maken.

We willen bij Group Renotec dat 
iedereen zich Ma’chique gedraagt. 
Want ‘zorgen voor orde en netheid’ is 
een gedraging.

Het is concreet waarneembaar met een 
helder en duidelijk gevolg. We kunnen 
elkaar er dus op aanspreken. Een goed 
opgeruimde werkplek met overzicht 
en structuur leidt tot efficiënt werken 
en het afleveren van kwaliteit met het 
grote voordeel dat elke bezoeker van 
die werkplek er bijna zeker van is dat 
hij met 10 tenen en 10 vingers deze 
werkplek opnieuw verlaat.

  ASAP 

Deze staat voor As Safe As Possible. 
Het is onze keuze om veilig te 
werken. Veiligheid vergt de ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid 
van de leidinggevenden en van de 
medewerkers. 

Veilig werken is ook economisch werken 
(minder fouten, meer kwaliteit, …).

Group Renotec maakt dan ook werk van 
een veiligheidscultuur die zich richt op 
iedereen (afdelingshoofden, project-
leiders, calculatie, aankoop, magazijn 
& atelier, ploegbazen, arbeiders, ad-
ministratie, …). We nemen de tijd voor 
veiligheid.

• Iedere medewerker draagt de nodige 
persoonlijke bescherming

• LMRA is gekend en wordt door 
iedereen toegepast

• Onveilige situaties worden schriftelijk 
gemeld

• De risico’s van elk werk zijn gekend

• Noodprocedures zijn gekend door alle 
medewerkers

Bij aandacht voor orde en netheid gaat 
niet alleen de persoonlijke veiligheid er 
op vooruit, ook onze omgeving (milieu) 
en onze gezondheid worden er beter 
van.

• Ik sorteer afval

• Ik gebruik machines en voertuigen op 
een respectvolle manier

• Ik laat mijn werkplek ordelijk achter

• Ik houd rekening met collega’s die na 
mij komen

• Ik heb steeds water, een toilet en een 
eetplaats op de werf
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4. Historiek

1985 
Start als tijdelijke vereniging voor asbestsanering 
van de “Warande” te Turnhout

1996 
Oprichting Areno: asbestactiviteiten in Wallonië

2004 
Aanbouw atelier voor afdeling glas-in-lood

2009 
Oprichting afdeling grote renovaties

2011 
Fusie Renotec – Gebroeders Van De Velde
Meerderheidsparticipatie BDR B.V.B.A. (Sewer-Tec)

2016 
Overname Het Bourgondisch Huis

1988
Oprichting Renotec N.V.

2003
Aankoop Gebroeders Van De Velde B.V.B.A. 

2007
Oprichting Waalse exploitatiezetel Renotec S.A.

2010
Oprichting HBSC  

(Historical Building Survey & Consulting)

2015
Fusie Renotec- Sewer-Tec

2017
Intrek nieuwbouw augustus 2017  

Winkelomseheide 229, Geel

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

8 – 9

100B 700 30
mio € omzet

klasse
C1 - D - D1 - D22 - D24 - 
D29 - E - E1 - E4 - F - G1

medewerkers jaar ervaring

RENOTEC HERBERGT MEERDERE WERKMAATSCHAPPIJEN, 
 AFDELINGEN EN ONDERNEMINGEN
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5. Over  
dit verslag

Ons duurzaamheidsverslag is 
opgesteld volgens de Core-optie van de 
internationale GRI G4 richtlijnen voor 
duurzaamheidsverslaggeving van het 
Global Reporting Initiative (GRI).

Dit verslag heeft betrekking op Renotec 
NV, Acaciastraat 14C te 2440 Geel. 
Onze producten en diensten worden 
geleverd in België.

We streven ernaar om te rapporteren 
op groepsniveau, in de mate de cijfer-
gegevens bekend zijn. 

Dit duurzaamheidsverslag is de 

2de versie die door Group Renotec 

wordt uitgebracht en heeft 

betrekking op 2017 (van 1 januari 

tot 31 december).
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6. Organisatie-
profiel

WERKMAATSCHAPPIJEN

Divisie
Burgerlijke
Bouwkunde

Divisie
Riool-

renovatie

Divisie
Algemene

verbouwings- 
werken

STRUCTUUR

Divisie
Kleine  

verbouwings- 
werken

Divisie
Restauratie

Divisie
Gevel- en 
Terras- 

renovatie

Divisie
Asbest- 
sanering

Infrastructuur

Structuren Intercommunales

Industrie Vivaqua

Raamcontracten

Terrasrenovatie

Rematt

Areno

Technische 
service units

Wallonië

Schrijnwerkerij

Kleine bouwwerken

Gevelrenovatie

Monumenten  
& gebouwen

Interieurrestaura-
tie & Ambachten

Industrie & 
Aannemers

Speciale 
technieken

12 - 13

SERVICE UNITS

Finance, 
Reporting & 
Controlling

Aankoop

ICT

Preventie, 
Kwaliteit & 

Milieu

Human 
Resources
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14 – 15

DIENSTEN

Algemene  
verbouwingen

Terras- en  
gevelrenovatie

Asbestsanering

Renocom

Academy: investing  
in your future

Betonrenovatie

Rioolrenovatie

Industriële renovatie 
en onderhoud

Restauratie
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7. Stakeholders

 Systematische evaluatiegesprekken met onze medewerkers

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

 Online communicatie zoals website, e-mail nieuwsbrieven en social media

 Personeelsblad “ De Reno”: trimestrieel personeelsblad met nieuws, 

project in de kijker, talenten, … De Reno ontvangt iedereen thuis in zijn/haar 

brievenbus

 Via een klanttevredenheidsonderzoek krijgen wij feedback van onze klanten

 Overleg met onze leveranciers/onderaannemers 

 Diverse overlegmomenten op alle niveaus: directiebeoordeling, toolbox, 

planningsvergadering, …

Een goede communicatie met onze stake-

holders draagt bij tot wederzijds vertrouwen 

en een betere verstandhouding tussen alle 

partijen. Het verstevigt de positie van Group 

Renotec op termijn en leidt tot innovatie-

ve voorstellen en initiatieven. Belangrijke 

thema’s welke betrekking kunnen hebben 

op onze stakeholders zijn o.a. welzijn van 

onze medewerkers, samenhorigheidsge-

voel van onze medewerkers, klantentevre-

denheid, klantgerichtheid, …

In 2017 zette Renotec verder in op com-

municatie en werd “social media” zoals 

Facebook en LinkedIn nog meer benut. 

Projecten in uitvoering kunnen hierdoor 

goed worden gevolgd door alle betrokken 

partijen. Voor onze medewerkers werd een 

“social media beleid” uitgewerkt ter onder-

steuning. Dit wordt toegelicht tijdens het 

onthaal van nieuwe medewerkers.

Verder neemt de dialoog met onze stakehol-

ders diverse andere vormen aan:

16 – 17

FEESTELIJKE OPENING  

NIEUW KANTOORGEBOUW

Tijdens een opendeurweekend in september 

2017 kregen alle stakeholders de kans om 

de nieuwbouw te bezichtigen.

Zowel klanten, personeel en hun familie en 

vrienden, werkzoekenden, aandeelhouders, 

uiteenlopende partners zoals banken en 

verzekeraars als buurtbewoners kregen 

de kans om een blik achter de schermen 

te werpen. 

Naast een klantenevent met een inzamel-

actie voor het Kinderkankerfonds op vrijdag 

29 september ‘17, was er op zaterdag 30 

september ’17 een feest voor onze me-

dewerkers met hun familie, vrienden 

en kennissen. Op zondag 1 oktober ‘17, 

kregen we op de Voka Open Bedrijvendag 

maar liefst 1.300 bezoekers over de vloer. 

Hiermee werden fundamenten voor de 

toekomst gelegd.
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8. Waardeketen

Onze bedrijfsactiviteiten hebben impact op het milieu  

en de omgeving waarin we opereren.  

Daarom zet Group Renotec resoluut in op “duurzame 

ontwikkeling”. We willen deze impact zo laag mogelijk 

maken, door in onze waardeketen aan een duurzame 

toekomst te bouwen. Duurzaamheid creëert  

nieuwe opportuniteiten. 

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

18 – 19
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9. Doelstellingen 
& realisaties

In 2017 werd de BEN (Bijna-Energieneutraal) 
nieuwbouw in Geel gerealiseerd. 

Nieuwbouw in vogelvlucht

09-2016 
Bekisten en betonneren paalkoppen en 
funderingsbalken

03/04/05-2017 

Plaatsen ventilatie en tussenwanden in gipskarton
• plaatsen van de ventilatiekanalen voor de toevoer 

van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht
• de leidingen voor de toevoer van verse lucht worden 

geïsoleerd om condensatie te vermijden

05/06/07-2017 
Plaatsen glazen wanden en het meubilair

02-2017

Plaatsen gevelbekleding
• aanbrengen van de gevelbekleding d.m.v. Eternit 

gevelpanelen

• bovenzijde wordt afgewerkt d.m.v. zink in staande naad

Uitvoering gespoten PUR-isolatie

Plaatsen vloerverwarming
Plaatsen stalen wenteltrap
• aangezien deze trap ook dienst doet als vluchttrap werd 

deze nog voorzien van een brandwerende coating
• de trap werd eveneens voorzien van houten treden

11-2016 
Plaatsen van gevelisolatie
Plaatsen aluminium schrijnwerk

10-2016
Montage staalstructuur 

Plaatsen welfsels

03-2017
Uitvoering polybeton

• plaatsing van de nodige wapening in de vloerplaten 
waarna de beton gestort en gepolierd kan worden

• na het polieren worden de vloeren geïmpregneerd 
zodat deze beter bestand zijn tegen het indringen van 

vuil en vocht
• hierna werden de vloeren bedekt met een ademende 

doek zodat ze tijdens de verdere werkzaamheden 
beschermd bleven

05-2017
Spuiten van de akoestische isolatie  

tegen de plafonds
Om de akoestiek in het gebouw te verbeteren, worden 

de plafonds gespoten met een akoestische isolatie. 
Dit zijn papiervlokken vermengd met lijm.

06/07-2017
Buitenaanleg

• aanleg van de parkings en voetpad rond het gebouw
• plaatsing riolering en infiltratiebekken

01-2017
Plaatsen leidingen HVAC, sanitair en elektriciteit

20 – 21
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VOKA CHARTER  
DUURZAAM ONDERNEMEN

Group Renotec behaalde opnieuw het 
VOKA Charter Duurzaam Ondernemen 
(cyclus 2016-2017). 

Cyclus 2017-2018
Onder het motto stilstaan is achteruit-
gaan, ging het nieuwe actieplan voor 
cyclus 2017-2018 in voege met o.a. on-
derstaande thema’s:

• Risicobeheersing: brandpreventie & 
optimalisatie 

• Duurzame energie-opwekking: zonne- 
panelen

• Actieplan healthy@work: verbeteren 
gezondheids-, welzijns- & arbeids-
omstandigheden bouwvakkers

• Meer besparen met minder papier

• Klachten als kansen: van klachten-
beleid naar kwaliteit

• Focus op orde en netheid –  
Ma’Chique

• Promoten gezonde levensstijl

• Verbeteren psychosociaal welzijn en 
de opmaak van een welzijnsbeleid

• Opmaak business plan

Risicobeheersing:  
brandpreventie & optimalisatie 

  

In het kader van de verhuis naar het 
nieuwe gebouw, werd het brandin-
terventieplan & de alarmprocedure 
herbekeken/geoptimaliseerd. 

Duurzame energie-opwekking: 
zonnepanelen

  

In 2017 werden op locatie in Geel 280 
zonnepanelen geplaatst met een piek-
vermogen van 70.000 Wpiek. Dit zou 
ruimschoots voldoende moeten zijn 
om de ganse nieuwbouw te voorzien 
van elektriciteit.

Actieplan healthy@work:  
verbeteren gezondheids-, 
welzijns- & arbeids-
omstandigheden bouwvakkers

  

Er wordt gewerkt aan een gezond-
heidsbeleid voor onze bouwvakkers. 
Bijzondere aandacht gaat naar het ver-
beteren van de fysieke werkbelasting, 
het gebruik van ergonomische tech-
nieken en hoe kunnen wij de werkdruk 
aanvaardbaar houden? 
  
De gevolgen van niet ergonomisch 
werken zijn pas zichtbaar na jaren. 
Er dient een voorkomings- & bewust-
zijnsbeleid gevoerd te worden zodat 
goede medewerkers later niet uitvallen 
omwille van niet ergonomisch werken 
op de werf. Eén van de acties richt zich 
op de ‘bewegingen’ van, naar en in de 
camionette tijdens het laden en lossen 
van materialen en gereedschappen. 

Verbeteracties worden samen met de 
betrokken medewerkers besproken en 
uitgewerkt. Op deze manier willen wij 
goede arbeidsomstandigheden en een 
duurzame loopbaan garanderen voor 
onze bouwvakkers.

22 – 23

Meer besparen  
met minder papier

  

Om de papierberg te verkleinen, 
verkoos Renotec om het badge 
printen te implementeren. Badge 
printen geeft de eindgebruiker meer 
flexibiliteit en controle over zijn/haar 
printopdrachten. 

Er wordt geprint naar 1 printer, 
genoemd “Badgeprinter”. Deze printer 
vervangt zo goed als alle printers 
binnen onze onderneming. Elke printer 
in de buurt kan de opdracht afdrukken, 
ook indien men op één van de andere 
vestigingen werkt. Door middel van het 
gebruik van de persoonlijke pincode of 
badge, kunnen de opdrachten worden 
afgedrukt.

De badge printer staat standaard altijd 
ingesteld op: 
• Zwart-wit printen
• Recto-verso printen

In 2018 wenst Renotec een daling van 
10% inzake papierverbruik te realise-
ren, ondanks de verwachting van een 
groei in personeelsbezetting. Dit door 
middel van opvolging statistieken om 
het printgedrag per gebruiker en/of 
gebruikersgroep te analyseren. 

Klachten als kansen: van klach-
tenbeleid naar kwaliteit

  

Group Renotec stelt de klant centraal 
= CLIENTAAL.

Om Renotec “klachtvriendelijk” te 
maken, werd in maart 2017 een nieuwe 
tool - digitaal klachtenbeheersysteem 
(sharepoint) geïmplementeerd. Elke 
medewerker werd geïnformeerd en 
opgeleid inzake de nieuwe werking. 
De klant of derde (overheid, buurtbe-
woner, …) dient op gepaste en profes-
sionele manier geholpen te worden 
door antwoorden te krijgen op zijn/haar 
vragen en klachten. Een transparant & 
efficiënt klachtenmanagement en het 
continu meten van klantentevredenheid 
spelen hierin een belangrijke rol.

Trends worden besproken tijdens 
diverse overlegmomenten: directie, 
planningsvergadering divisie, …. en er 
wordt continu bijgestuurd waar nodig.
Resultaten en tendensen van 2017 
werden geanalyseerd om verbeterac-
ties op te zetten in 2018.

“IN DE NAAM  
VAN DE PRINTER,  
DE INKT EN  
HET PAPIER:  
VERLOS ONS  
VAN UW AFDRUK”!
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Focus op orde en netheid 
– Ma’Chique
 

  

Met het nieuwe woord Ma’Chique, 
trappen we de “Orde en Netheid” 
campagne binnen ons Plan 2020, 
bij Group Renotec officieel in gang. 
Iedereen wordt gevraagd om hier extra 
oog voor te hebben.

Ma’Chique wordt beschreven als: staat 
van opluchting waarin iemand verkeert 
bij het betreden van een onberispelijke 
werf met zeer verzorgd materiaal.

Er wordt vooral gefocust op:
• Propere en ordelijk ingeladen 

voertuigen
• Ordelijke en gestructureerde werven 

en ateliers
• Propere machines
• Clean desk op kantoor

Elke medewerker werd opgeroepen 
om een foto te maken indien hij/zij 
een Ma’Chique werkplaats bezocht en 
vond dat zijn/haar collega een pluim 
verdiende. 

Op deze manier wordt hieromtrent 
permanent gecommuniceerd en ge-
sensibiliseerd. Deze gedragingen 
werden ook uitgewerkt in cartoons 
omwille van het universele karakter.

Promoten gezonde levensstijl

  

Bij de intrek van de nieuwbouw 
heeft elke medewerker een nieuwe 
drinkbeker ontvangen. Elke nieuwe 
bediende ontvangt bij indiensttreding 
een exemplaar. Op deze manier wordt 
“water drinken” gestimuleerd. 

De kostprijs van frisdranken werd 
verhoogd om consumpties te reduceren 
en healthy@work en het drinken van 
water te promoten. Deze actie werd 
zeer positief onthaald door onze 
medewerkers.

Verbeteren psychosociaal 
welzijn en de opmaak van een 
welzijnsbeleid
 

  

N.a.l.v. een medewerkersbevraging 
rond psychosociaal welzijn in 2017, 
werd een actieplan opgesteld. Dit 
actieplan wordt stap per stap geana-
lyseerd, geëvalueerd en geïmplemen-
teerd. Zo werden in 2017 +/- 20 pro-
jectleiders extra aangeworven i.f.v. het 
verlagen van de werkdruk.

Opmaak business plan
 

    

De context van Group Renotec is de 
fundering van ons managementsys-
teem. Om de continuïteit te waarborgen 
en concurrentieel te kunnen zijn, is het 
belangrijk om een strategie te bepalen 
en op lange termijn te denken. Vandaar 
ons Plan 2020! Afhankelijk van de 
context, maakt Renotec keuzes inzake 
missie/visie, strategie, beleid en doel-
stellingen. Dit is van primair belang 
om inzicht te krijgen in onze sterkten 
(Strenghts) en zwakten (Weaknesses). 
Daarnaast helpt het bij de identificatie 
van kansen (Opportunities) en bedrei-
gingen (Threats), ook SWOT-analyse 
genoemd. 
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CONTINU 
VERBETERMANAGEMENT

“KWALITEIT” is bij Renotec… een 

werkwoord. Het “Lean denken” groeit en 

wordt stilaan overal een gewoonte, een 

natuurlijke reflex.

Nadenken over werkorganisatie, efficiën-

tie, over meerwaarde, begint stap per stap, 

deel uit te maken van wie we als bedrijf zijn. 

Telkens focussen op wat we nog kunnen 

verbeteren is een goede basisattitude maar 

BEHAALDE DOELSTELLINGEN 2017 – SERVICE UNITS

LEAN

1. Tevredenheid magazijn 8/10

2. Herorganisatie magazijn Geel

3. Gebruik I-Pad verhoogd naar 75%

LEGAL

1. Aanpassing algemene voorwaarden voor Renotec Group

2. Aanpassing onderaannemingsovereenkomst aan huidige (gewijzigde) wetgeving

3. Opleiding overheidsopdracht voor nieuwe projectleiders

FINANCE

1. Snellere verwerking aankoopfacturen aan de hand van opvolging (niet-) goedgekeurde inkooporders

2. Digitalisering en “Leaner” maken van diverse toepassingen zoals bijv. onkostennota-app, …

3. Verdere professionalisering van rapportering bijv. termijnanalyse, pareto-analyse, …

HR

1. Opleidingstraject nieuwe projectleiders

2. Opzet flow opleidingsplan bouwvakkers

3. Opzet flow welzijnsbeleid

KWALITEIT

1. Opzet structuur VGKM (Veiligheid, Gezondheid, Kwaliteit & Milieu) op digitaal portaal in functie van implementatie 

ISO-9001: 2015 op groepsniveau 

2. Uitbreiding intern auditteam + operationele interne audits group Renotec

3. Opmaak 1ste duurzaamheidsverslag in functie van stakeholders over prestaties 2016

PREVENTIE

1. Doelstelling arbeidsongevallencijfer frequentiegraad < 20

2. Evacuatieoefening werf riooltechnieken met RISK-team

3. Opmaak intern evacuatieplan / opleiding Brand Interventie Team

TSU (TECHNISCHE SERVICE UNITS)

1. Bemande retourzone Geel

2. Herstructurering TSU

3. Focus op efficiënt stockbeheer

IT

1. Transport optimalisatie tool (rit- en planningsoptimalisatie: efficiënter inzetten en beheren van de ritten en 

vrachtwagens)

2. Onkostennota : digitalisering van de onkostennota’s : van ingave over goedkeuring t.e.m. uitbetaling

3. Bouwvakkersportaal

ook de vele positieve realisaties en 

de vele kleine stappen vooruit die we 

elke dag zetten, willen we voldoende 

belichten.
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NIEUWE MEDEWERKERS

Het onthaal en de opleiding van nieuwe 
medewerkers is van groot belang 
binnen Group Renotec. We willen ta-
lentvolle medewerkers aantrekken 
en de kans geven zich binnen Group 
Renotec verder te ontwikkelen.

Naast een gedegen opleiding, organi-
seren wij maandelijks een introductie-
dag voor nieuwe medewerkers.

Group Renotec is voortdurend in 

beweging en onze medewerkers 

spelen hierbij een sleutelrol. 

Tevreden en betrokken me-

dewerkers zijn onontbeerlijk 

voor een gezonde, efficiënte en 

aangename werkomgeving. 

In 2017 steeg ons personeelsbestand 
binnen Group Renotec met 18% t.o.v. 
2014. Er werden vacatures bekend-
gemaakt via VDAB, uitzendkantoren 
(met het oog op vaste aanwerving op 
termijn), selectiebureaus, hogescho-
len, social media (Linkedin, facebook), 
website Group Renotec, ….

10.  
Medewerkers
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Aantal medewerkers Renotec-VTE

AANTAL VTE GROUP RENOTEC

OPLEIDING  
VAN ONZE (VAK)MENSEN

Om onze kwaliteit op alle vlakken hoog 
te houden, wordt fors geïnvesteerd in 
opleidingen voor iedereen, want de 
sterkte van Group Renotec, dat zijn wij, 
onze know-how. Door onze mensen op 
te leiden, te coachen en te helpen om 
persoonlijk te groeien.

Voor onze projectleiders werd een 
volledige carrièreplanning (zie 
piramide) uitgewerkt en werd het op-
leidingstraject volledig herschikt. Het 
nieuwe opleidingstraject (6 weken) 
voor onze projectleiders ging op de 
eerste werkdag van 2017 van start. 
Indien gewenst, kunnen ook bestaande 
medewerkers steeds aansluiten bij één 
van de geplande modules.

In 2017 werden gemiddeld 3,5 oplei-
dingsdagen voorzien voor onze bouw-
vakkers en 7,6 opleidingsdagen voor 
bedienden.

Winteropleiding  
voor een veilig Renotec
Naast een tevredenheidsenquête, een 
opleiding kleine blusmiddelen en de 
montage van een rolstelling, werd 
tijdens de winteropleiding 2017, een 
workshop “inschatten van gewichten” 
georganiseerd.

N.a.l.v. de bespreking van een ernstig 
arbeidsongeval, werd vlug duidelijk dat 
het inschatten van een gewicht van een 
voorwerp niet éénvoudig is, maar wel 
belangrijk kan zijn.

Dir.

Hoofdprojectleider

Assistent projectleider

Manager

Projectleider

Introductie 
Opleiding

Allround 

Training

Projectleiders 
Academy

Soft Skills 

Ontwikkelen

High Potentials 

Programma

Leidinggevend  

Potentieel Vormen

Management 

Programma

Strategisch 

Management

Met een 20 eurocentje werd aange-
toond dat ook een heel klein object na 
een val van hoogte een grote impact 
heeft bij het landen op de grond of op 
het hoofd van een persoon. Dragen van 
een veiligheidshelm is dan ook nood-
zakelijk op al onze werven.
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DIVERSITEIT HERKOMST NATIONALITEIT

DE SOIGNAALSTE WEEK 
(2017-34) 

Bij Group Renotec vinden wij het be-
langrijk dat medewerkers collegiaal 
en respectvol met elkaar omgaan. 
Dit ongeacht in welke afdeling/divisie 
iemand werkt of welke functie hij/zij 
uitoefent. 
 
Wij noemen dit “SOIGNAAL” gedrag. 
Om het “Soignaal” thema officieel te 
lanceren binnen onze groep, organi-
seerden wij eind november 2017 “De 
Soignaalste week”! 

Tijdens deze week gingen 39 enthou-
siaste vrijwilligers naar de werven. Zij 
gingen onze ploegen een goedemor-
gen zeggen en trakteerden hen op een 
lekkere reep chocolade. Eveneens 
deden zij samen met de ploegbaas een 
kleine interne audit op vlak van “lean, 
veiligheid, kwaliteit, welzijn & milieu”.

De reacties van de medewerkers 
waren zeer positief. Sommigen waren 
ontroerend verrast. Veel vrijwilligers 
genoten van de mogelijkheid om ook 
eens op de werf te komen en er kwam 
waardevolle feedback terug waar men 
ook mee aan de slag ging.

DIVERSITEIT

Onze bedrijfscultuur stimuleert be-
trokkenheid, omarmt diversiteit en 
iedere vorm van discriminatie is uit 
den boze. Van elke medewerker binnen 
Group Renotec wordt verwacht dat hij/
zij zich bij de uitoefening van de functie 
niet laat beïnvloeden door filosofische, 
politieke of religieuze overtuigingen, 

seksuele geaardheid, geslacht, ras of 
herkomst. Wij bieden gelijke kansen 
bij werving en selectie, opleiding, 
promotie, enz…

Group Renotec nam de voorbije jaren 
heel wat initiatieven om mensen kansen 
te geven: jongeren zonder diploma, 

mensen met een fysieke beperking, 
allochtonen en andere mensen die het 
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
In 2017 stelde Group Renotec 25 ver-
schillende nationaliteiten tewerk. 
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LEEFTIJDSPIRAMIDE RENOTEC

Leeftijdscategorie

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

ZIEKTEVERZUIM IN %

Voltijds

20162015 2017

Deeltijds

Totaal aantal  
medewerkers

VrouwenVrouwen VrouwenMannenMannen Mannen

7,18 7,26 7,87
in 2015 in 2016 in 2017

-26

2014 2015 2016 2017

26-30

31-35

36-40

... Group Renotec 11,45% dames 
en 88,54% heren tewerktstelt?

... De gemiddelde leeftijd  
bij Group Renotec 41 jaar bedraagt.

... Het goed werken is bij Group 
Renotec, gemiddeld 6,94 jaar 

anciënniteit.

... Je bij Group Renotec groeit in kennis 
en kunde want goed opgeleide mensen 

zijn een must voor een hoogkwalitatieve 
dienstverlening.

41-45

46-50

51-55

56-60

60-65

65+

MEDEWERKERS EN HUN LEEFTIJD

53 54 54 62

93 96 91 74

62 60 75 80

73 74 71 69

78 86 93 102

27 28 28 37

83 80 71 74

74 77 80 78

3 6 8 8

1 1 1 1

41
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11. Veiligheid  
& gezondheid

Bij het uitvoeren van contractorwerk 
zetten we in op ploegen met vaste 
medewerkers. Deze medewerkers 
zijn vertrouwd met de cultuur van het 
bedrijf waar ze activiteiten uitvoeren. Al 
onze werknemers zijn in het bezit van 
een VCA attest.

Communicatie op het vlak van inciden-
ten, bijna-ongevallen en ongevallen 

Veilig werken is voor Group 

Renotec een absolute noodzaak.  

Mede dankzij organisatie 

van maandelijkse toolboxen 

gegeven door IDPB1 op de werf 

en door diverse sensibilisatie-

campagnes houden we onze 

werknemers alert. 
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Renotec Eg/Tg

Renotec Fg/Tg

Renotec Ehg/Tfg Renotec Fg/Tf

Sector gem. Fg/Tg

2015

2015 2016 2017

2016 2017

OVERZICHT VEILIGHEIDSCIJFERS

OVERZICHT FREQUENTIEGRAAD TOV SECTOR GEM.

wordt gepusht naar de medewerkers 
via mobiele applicaties en via toolboxen 
(I-Pad). 

Deze inspanningen zijn merkbaar in 
onze veiligheidscijfers. We streven 
dan ook op alle vlakken naar continue 
verbetering. Dit resulteert jaar na jaar 
in betere resultaten.

1 IDPB = Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk

HEALTHY@WORK

Een gezonde geest in een gezond 
lichaam! 

Bij Group Renotec zetten wij ons in 
voor een werkbare werkomgeving. We 
willen het WELZIJN van onze mensen 
op geen enkele manier uit het oog 
verliezen. We hebben er immers alle 
belang bij om mensen gezond en gemo-
tiveerd (langer) aan de slag te houden. 
Gezonde en fitte werknemers presteren 
beter, zijn langer inzetbaar, zijn meer 
betrokken en verzuimen minder!

Sinds de verhuis naar de nieuwbouw, 
worden een aantal faciliteiten aange-
boden zoals dagelijks verse soep met 
bruin brood & fruit@work.

We bieden op de middag gezonde soep 
aan en om de afvalberg te verminde-
ren en het milieu te sparen hebben we 
voor iedereen een gepersonaliseerde 
waterfles om in de eerste plaats kraan-
tjeswater te drinken. De gepersonali-
seerde waterfles maakt nu ook deel 
uit van het onthaalpakket van nieuwe 
medewerkers. 

Nadat reeds voor onze bedienden een 
actieplan welzijn en gezondheid werd 
uitgewerkt, wordt dit doorgetrokken 
naar onze bouwvakkers: welke acties 
kunnen ertoe bijdragen dat onze 
mensen op de werven veilig, gezond 
en comfortabel kunnen werken?

“GEZONDE EN FITTE 
WERKNEMERS 
PRESTEREN BETER, 
ZIJN LANGER 
INZETBAAR, ZIJN 
MEER BETROKKEN EN 
VERZUIMEN MINDER!”
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Er werd ook een groepsactie ‘stoppen 
met roken’ georganiseerd. Stoppen 
met roken is niet gemakkelijk. De 
rokers kregen de gelegenheid om in 
groep onder professionele begelei-
ding te stoppen met roken. Indien een 
deelnemer na 6 maanden nog steeds 
‘rookvrij’ is, wordt het inschrijvingsgeld 
terugbetaald.

Een medewerker van Renotec vertelt: 
(anoniem)

“In de brief over het rookstop-programma was sprake 
van terugbetaling van het inschrijvingsgeld wanneer de 
deelnemer 6 maanden effectief gestopt is. 

Of ik dat ga halen kan ik niet beloven (al probeer ik dat 
natuurlijk te doen), maar kan je alvast noteren dat dat 
geld ipv naar mij naar de cadeautjes’kas van Renotec 
gaat, als het ooit zo ver zou zijn ? … Ik heb een zeer 
enthousiast antwoord geschreven n.a.v. het initiële idee 
van die rookstop en kan niet onder stoelen of banken 
steken hoe knap ik het vind van het bedrijf dat ze zo’n 
dingen organiseert. 

Ik draag op die manier dan ook graag een extra steentje 
bij, beschouw het als blijk van dankbaarheid voor wat we 
tegen dan gerealiseerd zullen hebben.”

12. Kwaliteit

De hedendaagse realiteit is een stuk 
complexer geworden dan ruim 20 jaar 
terug. De omgeving (context) is sterk 
veranderd en dat betekent dat Group 
Renotec veel meer dan vroeger, snel 
moet inspelen op zaken als: concurren-
tie, innovatie, marktveranderingen, … 

In 2017 is de overgang van ISO-9001 
versie 2008 naar versie 2015 succesvol 
verlopen binnen de afdeling asbest-
verwijdering Renotec & Areno. Deze 
divisie was reeds in het bezit van een 
ISO-9001 certificaat sinds 2008. 
 
In 2018 heeft Renotec als doelstelling 
om een ISO-9001:2015 certificaat te 
behalen op groepsniveau. In 2017 is 
hier heel wat voorbereidend werk 
aan voorafgegaan: opleiding interne 
auditoren, opleiding alle medewerkers, 
opmaak strategisch plan per divisie, …

De voorbije jaren heeft Group 

Renotec een heus parcours 

afgelegd om binnen diverse 

divisies een kwaliteits- 

managementsysteem op te 

zetten, te implementeren en met 

succes de nodige certificaten 

behaald.

Alle kerncompetenties (niche-activi-
teiten) werden onder de loep genomen 
om standaarden te definiëren met 
als bedoeling afgeleverd werk met 
eenzelfde kritische blik te beoordelen.

“MET DE INZET  
VAN IEDERS TALENT 
MAKEN WE DE  
VERWACHTINGEN  
VAN ONZE  
OPDRACHTGEVERS 
WAAR!”

Jaar Certificaat Divisie Kerncompetenties

2008 ISO-9001:2008 C Asbestsanering 

2008 Procescertificaat manueel betonherstel B Betonrenovatie

2009
Belac 7-05 – technisch referentieel 

asbestverwijdering
C Asbestsanering

2015
Kwaliteitsborgingssysteem inzamelaar 

gevaarlijke stoffen (asbesthoudend afval)
C & TSU 

Asbestsanering / 

Logistiek

2017 ISO-9001: 2015 C Asbestsanering 



PERIODIEK UITVOEREN 
VAN INTERNE AUDITS TER 
VERBETERING VAN HET 
VGKM-SYSTEEM 

D.m.v. “interne audits” wordt de 
“interne werking” op regelmatige basis 
geauditeerd. Hier wordt een auditrap-
port van gemaakt waarbij eventuele 
aandachtspunten worden omgezet 
in concrete acties om de manier van 
werken te verbeteren. Uiteraard komen 
hier ook “positieve observaties” of “ best 
practices” uit. In april 2017 volgden een 
25-tal collega’s een externe opleiding 
Intern auditor ISO-9001 om het interne 
auditteam binnen Group Renotec uit te 
breiden.

Actiepunten worden geregistreerd in 
de VGKM2 actielijst (oorzaak/genomen 
correctieve maatregelen/ verantwoor-
delijke/deadline/opleverdatum, …) voor 
opvolging. 

BOUWEN OP VERTROUWEN 
VAN LEVERANCIERS/
ONDERAANNEMERS

Een groot deel van de werken bij Group 
Renotec wordt uitbesteed in onderaan-
neming. Zij vertegenwoordigen dus 
mee ons imago. Uiteraard wordt van 
elke onderaannemer verwacht dat hij/
zij voldoet aan alle opgelegde kwali-
teits- en veiligheidseisen. 

Periodiek wordt per divisie een beoor-
deling uitgevoerd op diverse aspecten 
(oplevering-nazorg, veiligheidsbewust-
zijn, klantvriendelijkheid, ….). 

Op deze manier wordt de kwaliteit van 
leveranciers/onderaannemers ge-
waarborgd en wordt enkel samenge-
werkt met betrouwbare partners.

BOUWVAKKERSPORTAAL

Sinds eind 2017 kunnen onze arbeiders 
alle werkinstructies & documenten 
raadplegen op één centrale plaats. Dit 
portaal is bedoeld om alle ploegbazen 
(iPad) te ondersteunen in hun dagelijk-
se werking.

Bovendien helpt dit ook bij onze in-
spanningen om onze papierberg te 
reduceren.

2 VGKM = Veiligheid, Gezondheid, Kwaliteit & Milieu
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13. Klanten

Onze belangrijke stakeholders worden actief  

betrokken bij het bepalen van onze strategische 

doelstellingen. Op deze manier wordt ingespeeld op 

hun wensen en eisen. 

De klantentevredenheid is een zeer belangrijke 

graadmeter voor onze kwaliteit. Daarom worden 

frequent enquêtes verzonden d.m.v. specifieke criteria. 

In 2017 werden 188 enquêtes verstuurd waar 66 of 35% 

werd beantwoord.

Op groepsniveau behaalden wij in 2017 een globale 

score van 81%. In vergelijking met 2016 betreft dit voor 

2017 een stijging met 4,33%.

Indien een klant in een enquête een score geeft < 70%, 

wordt “de nood” onderzocht en worden maatregelen 

genomen om “te voldoen aan de geuite verwachtingen.
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KERNCIJFERS MILIEU – ENERGIEVERBRUIK

In onderstaande tabellen is het totaalverbruik voor 
elektriciteit en water voor site Geel weergegeven.

Het gasverbruik is sinds de verhuis naar de 
nieuwbouw niet meer relevant.

Het elektriciteitsverbruik is gestegen sinds onze 
verhuis naar de nieuwbouw. Dit is vooral te wijten 
aan de bijkomende verlichting op onze terreinen en 
het verbruik van de warmtepompen. 

Met de 280 zonnepanelen, zal een positieve trend 
waarneembaar zijn in 2018.

2014

2014

947 1676

291,96

20172016

2016 2017

1024

310,26

2107

364,45 411,11

2015

2015

Waterverbruik (stadswater)  
Renotec Geel (m³)

Elektriciteitsverbruik MWh  
net Renotec Geel

14. Milieu

ENERGIE

Group Renotec probeert haar energie-
verbruik te verlagen. Een eerste stap 
in dit proces is meten. Daarom volgen 
wij ons energieverbruik nauwlettend 
op en blijven wij ernaar streven om dit 
te reduceren.

Voor onze nieuwbouw hebben wij 
diverse doelstellingen geformuleerd 
om het energieverbruik fors te doen 
dalen (LED-verlichting in de kantoren, 
energiezuinige en milieuvriendelijke 
HVAC-technieken, plaatsing zonnepa-
nelen, oplaadpunten voor elektrische 
wagens, …).

Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen of MVO 

is een proces van continue 

verbetering en een vrijwillig 

engagement. 

Dit laatste houdt in dat wij 

als firma initiatieven nemen 

o.a. op sociaal en milieu-

vlak die verder gaan dan de 

geldende wetgeving. 

DIESELVERBRUIK PERSONENWAGENS

Binnen Group Renotec streven wij naar een zo mi-
lieuvriendelijk mogelijk wagenpark met de nodige 
aandacht voor het verminderen van de CO² uitstoot. 
Dit staat ook zo beschreven in onze carpolicy. Het 
verbruik van onze voertuigen wordt maandelijks 
opgevolgd in een dashboard.

Onze medewerkers worden gestimuleerd en gesen-
sibiliseerd om het vervoer op een milieuvriendelijke 
manier uit te voeren en “defensief” te rijden.

In de toekomst zullen wij verder bekijken welke 
wagens op termijn vervangen kunnen worden door 
benzinewagens of andere milieuvriendelijke alter-
natieven (hybride, elektrisch, …), dit afhankelijk van 
het aantal kilometers dat men aflegt.

2013

2015

2017

5,74

5,83

89

101

113

2014

2016

90

110

5,88

5,78

5,39

jaar gem. verbruik aantal BUP

Om vroegtijdig lekkage te detecteren, is het aangewezen 

om de meterstanden van het waterverbruik op frequente 

basis te registreren. Dit wordt meegenomen als actiepunt 

voor 2018.

WETGEVING

Vergunningen, controles en audits 
voeren wij uit in overeenstemming met 
de wet- en regelgeving. Zo ontvingen 
wij in 2016 een nieuw goedgekeurde 
milieuvergunning voor gans de site 
Geel inclusief voor onze nieuwbouw. 
Nieuwe vergunningsaanvraag voor 
warmtepompen nieuwbouw werd in 
2017 goedgekeurd.
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15. Financiële  
indicatoren

Als slagvaardige organisatie doen 

wij op duurzame en verantwoorde 

manier zaken met onze klanten 

en leveranciers. We beschikken 

over belangrijke certificaten en 

zijn lid van diverse verenigingen 

binnen België.

FINANCIËLE RESULTATEN GROUP RENOTEC
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Kerncijfers milieu - afval

afval / ton 2014 2015 2016 2017

afvalolie 0,85 0,205  

PCB-houdende olie   0,221

oliefilters 0,03 0,014 0,28

bouwpuin 421,38 300,72 23,94 724.44

bouw- en sloopafval  26,82 362,2 1024,45

asfalt   4,36

asbest 167,11 91,67 303,474 330.21

waterstoffluoride   11,14

hout B 88,56 109,106 168,9 137.16

klasse II 332,86 162,31 96,5 226.16

KGA industrie 
brandbaar

 0,066 2,023 2.23

laagcalorische 
vloeistoffen

  5,3

lood  0,62 1,794 0.2

metaal 60,26 120,98 39,607 3.8

aluminium 1,36 2,21 0,555 3.36

koper 0,26 0,016 1,697

zink 1,23 0,85 1,269

inox 0,31 2,2 0,06

papier karton  7,44 8,573 10.927

verf, inkt, lijm, 
oliefilters

8,27 8,18 12,11 4.98

spuitbussen 0,002 0,025 0,025

tl lampen 0,1   0.27

bruingoed 0,079 0,638 0,301 0.7

bontpapier (m³) 337,5 27,5  

plastic divers  7,68  

PMD 35,42 (m³) 0,829 0,594 0.473

grond 16,66   19.02

autobanden 0,8   

zuiver beton   96.66

ijzerschroot   37.96

2014 2015 2016 2017

Totale 
bedrijfsinkomsten

87.475.530 89.317.233 90.144.462 96.263.552

Omzet 88.092.784 88.398.508 88.880.688 95.331.334

Winstcijfer  
(na belasting)

3.031.893 2.974.243 2.583.573 3.065.133

Eigen vermogen 12.735.006 14.033.354 14.883.619 14.963.404

Andere 
bedrijfsopbrengsten

701.763 918.725 1.263.774 932.218

Bezoldigingen, 
sociale lasten & 
pensioenen

28.768.280 28.768.279 28.832.112 30.804.410



16. GRI-  
inhoudsopgave 
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1. STRATEGIE EN ANALYSE

G4-1 Verklaring onder de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

2. ORGANISATIEPROFIEL

G4-3 Naam organisatie

G4-4 Voornaamste merken, producten of diensten

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm

G4-8 Afzetmarkten

G4-9 Omvang

G4-10 Medewerkers

G4-11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

G4-12 Beschrijf de toeleveringsketen

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom

3. BETROKKENHEID BIJ EXTERNE INIATIEVEN

G4-14 Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd

G4-15 Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of ander initiatieven die de organisatie onderschrijft 

G4-16
Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen 
levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

4. MATERÏELE ASPECTEN EN AFBAKENING

G4-17 Operationele structuur, afbakening van het rapport

G4-18 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes

G4-19 Oplijsting materiële aspecten

G4-20 Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie

G4-21 Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie

G4-23
Significante veranderringen ten opzichte van vorige verslagperiode ten aanzien van reikwijdte of 
afbakening

GRI- REFERENTIETABEL

5. STAKEHOLDERBETROKKENHEID

G4-24 Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

G4-26
Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en 
groep belanghebbenden

G4-27 Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd

6. VERSLAG PROFIEL

G4-28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

G4-29 Datum van het meest recente verslag

G4-30 Verslaggevingscyclus

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

G4-32 Core/Comprehensive

G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe assurance van het verslag 

7. BESTUUR

G4-34
De bestuursstructuur van de organisatie met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste 
bestuurslichaam

8. ETHIEK EN INTEGRITEIT

G4-56
Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op 
vlak van MVO



COLOFON

RENOTEC N.V.
Adres: Acaciastraat 14 C, 2440 Geel
Tel.: 014/86.60.21
Fax: 014/86.60.16
E-mail: info@renotec.be
BTW: BE 0436.207.911
Registratienummer: 02.11.13
Website: www.renotec.be

Voor meer inlichtingen over dit duurzaamheidsverslag of indien  
u opmerkingen of suggesties heeft, kan u contact opnemen met:

Gerlinde Lauwers
Directeur Service Units
Gerlinde.Lauwers@renotec.be

Vicky Dolèzal
Manager Kwaliteit
Vicky.Dolezal@renotec.be
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