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Aperam Stainless Belgium 3 
industriële sites in België

Châtelet (Henegouwen) 
 > staalfabriek & warmwalserij

Genk (Limburg)
 > staalfabriek & koudwalserij
 > servicecentrum 

De grootste uitdagingen in 
2019 zullen zijn: 

De gelijkheid van vrouwen en mannen is 
een kernpunt voor de Groep.
Er zijn in 2018 al diverse acties ondernomen 
op de Belgische sites. Er zijn lokale werk-
groepen opgericht en er zullen concrete ac-
ties uitgevoerd worden in 2019.

Toegang tot digitale communicatie voor 
alle arbeiders 
In 2018 werd het HR systeem (MyHR) verd-
er ontwikkeld, meer bepaald in e-learning. De 
kaderleden hebben het systeem succesvol 
getest. In 2019 zullen we de toegang voor 
al het personeel uitbreiden. Een werkgroep 
onderzoekt momenteel de beste manier om 
toegang uit te breiden tot het HR systeem, 
vooral voor arbeiders direct van op hun werk-
plek, wat nu nog niet het geval is in alle werk-
plaatsen van de fabriek.
 

2018

Onze uitdaging: altijd 
verbeteren 
In 2018 hebben we ons in bijna alle domei-
nen van ons duurzaam ontwikkelingspro-
gramma verbeterd.  Dit toont aan dat we 
kunnen veranderen door continu te ver-
beteren. Performante bedrijven zijn de-
gene die zich kunnen aanpassen en altijd 
beter willen worden. We zijn die weg inge-
slagen en we moeten onze inspanningen 
voortzetten.

In 2018 hebben de Belgische sites van 
Aperam hun behoeften aan “vaardigheden” 
ingevuld door het implementeren van een 
aanwervingsstrategie waarmee we onze 
bekendheid hebben kunnen verbeteren 
evenals de rijkdom van ons vakgebied en 
de passie van onze werknemers. We heb-
ben ook onze nauwe samenwerking met 
scholen en universiteiten verstevigd om 
zodoende jongeren enthousiast te maken 
voor ons vak.

Lokale verankering is heel belangrijk voor 
onze sites en we hebben steeds de doel-
stelling om deze nog te versterken, zoals 
door het organiseren van opendeurdagen, 
door deelname aan de eerste “Warma-
thon” van Genk of door de actie “Wallonië 
zuiverder”. Een industriële site in een stad 
is niet altijd evident, zeker niet voor om-
wonenden en overheden, maar als men 
zich openstelt, als men een proces van 
voortdurende dialoog voert met respect 
voor de rechtmatige belangen van eenied-
er, dan wordt alles makkelijker. We hebben 
dit jaar meerdere initiatieven ondernomen 

en we zijn van plan in 2019 hiermee door 
te gaan.

Inzake veiligheid zijn onze wereldwijde 
resultaten de laatste 2 jaar duidelijk ver-
beterd (zie tabel op de volgende pagina). 
Helaas herinnert het tragische ongeluk 
op de Genk-site in september 2018 ons 
eraan dat niets vanzelfsprekend is en dat 
gedeelde oplettendheid een prioriteit voor 
iedereen moet blijven: we hebben geleerd 
van dit ongeval en alle Aperam-sites heb-
ben een diepgaande analyse gestart om 
te vermijden dat een dergelijk ongeval nog 
eens opnieuw kan gebeuren. 

Met betrekking tot milieu hebben we onze 
inspanningen voortgezet, met name in du-
urzame energie. Na het plaatsen van wind-
molens op de site in Genk in 2016 hebben 
we dit jaar meer dan 1000 zonnepanelen 
geplaatst op de site in Châtelet.
In ons productieproces gebruiken we 80% 
gerecycleerd schroot en we zijn van plan 
om dit verder op te bouwen om nog meer 
bij te dragen aan “zero waste”.

We begonnen het jaar 2019 dus met een 
belangrijk programma i.v.m. Gezondheid & 
Veiligheid, opleiding van onze teams, ver-
betering van onze industriële processen 
- en de wil om de dialoog met alle “stake-
holders” voort te zetten. Dit rapport is 
slechts één van de vele bewijzen hiervan!

Christophe Escoufl aire
Head HR Châtelet & 
HRBP Stainless Europe
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Mensgericht Beleid

Indicator 2018 2017 2016

Ongevallen - Frenquentie1 2.58 4.32 3.80

Ongevallen - Ernst1 0.26 0.61 0.36

Absenteïsme (%) 4.37 4.06 3.90

Opleiding (uren) 58,050 47.71 30.35

GRI-G42-LA6/LA9
1 Aperam Personeel, interims en onderaannemers
2  International Standard of Sustainability prestatie (4e editie) van 

het Global Reporting Initiative voorgesteld

Aperam Châtelet @ Talentum 

Aperam Genk wil vrouwen aanwerven voor operationele posities

A�  che nr. 9 van de veiligheidscampagne «Mijn gedragscode» voor 
de site van Châtelet. 

2018Onze werknemers
In 2018 is ons Belgisch personeelsbestand met 
meer dan 5% gegroeid. Dit is het resultaat van 
intensieve inspanning met vooral een aanwerv-
ingsstrategie die gericht is op betere zichtbaar-
heid en “employer branding”. De manier waarop 
we vacatures publiceren is herzien, evenals 
onze deelname aan jobbeurzen, vooral door 
een meer concretere aanpak voor potentiële 
kandidaten. De partnerschappen met meerdere 
scholen zijn versterkt, zoals bijvoorbeeld met de 
universiteit van Bergen.
Voor de site van Châtelet was 2018 een sleu-
teljaar omdat het 4de team van de Warmwals 
samengesteld moest worden.
Het team uit Genk heeft de opendeurdagen in 
oktober gebruikt om een jobevenement te or-
ganiseren. De mogelijke kandidaten werden dus 
meteen ondergedompeld in de werkomgeving, 
wat een groot succes was en de bekendheid 
van Aperam Genk vergroot heeft.

Gezondheid & Veiligheid In dit domein, dat de 

topprioriteit van Aperam is, gaan lokale inspanningen 

samen met door de Groep uitgevoerde projecten. 

In 2018 zijn veiligheidsopleidingen over de 7 “red 

rules” (7 red rules: regels die tot een dodelijk ongeval 

kunnen leiden als ze niet gerespecteerd worden) 

van start gegaan. Bovendien heeft de Genk site een 

werkgroep georganiseerd voor het bewust maken 

van de begeleiding mbt. persoonlijke veerkracht 

en het voorkomen van burn-out. In Châtelet is de 

gedragscode, die de 10 basisregels om veilig te 

werken bevat, verspreid door een postercampagne 

die onze arbeiders toont. Dit, samen met de de acties 

die sinds 2 jaar coherent gevoerd worden, zoals een 

deelnamepercentage van bijna 96% aan de SAFE 

opleiding (specifi eke opleiding van 40 uur gedurende 

een week, in 2018 bekroond door onze ISSF-organi-

satie), heeft de site opnieuw geholpen om 100 dagen 

zonder ongeval te bereiken.

Betrokkenheid en motivatie van het per-

soneel Inzake afwezigheid is onze prestatie in 2018 

minder goed geweest. In Châtelet en Genk zijn daarom 

specifi eke werkgroepen gestart om dit te begrijpen, te 

analyseren en oplossingen te brengen in 2019. In no-

vember 2018 hebben alle Aperam sites deelgenomen 

aan het door de Groep georganiseerde tevredenheid-

sonderzoek. Er is een specifi eke communicatiecam-

pagne gevoerd bij het personeel op de werkvloer om 

te zorgen dat dit representatief zou zijn. De Belgische 

sites hebben op alle niveaus een goed deelnamecijfer 

bereikt. In 2019 zullen de resultaten geanalyseerd 

worden op elke site en zal een actieplan opgesteld 

worden.

Betrokkenheid van het personeel - Via de 

digitale weg In 2018 heeft Châtelet in de fabriek 

computers ter beschikking gesteld voor de arbeiders 

zodat ze het tevredenheidsonderzoek konden invul-

len dat de Groep georganiseerd had. Dit heeft het 

deelname niveau opmerkelijk verhoogd. Deze ervar-

ing heeft ertoe geleid dat op dit moment nagedacht 

wordt over hoe de arbeiders permanent toegang tot 

computers kunnen hebben.

In Genk is na de wereldwijde lancering van MyHR, het 

nieuwe centrale platform voor e-learning opleidingen 

voor kaderleden, een pilootproject gestart voor de ar-

beiders en bedienden. In eerste instantie is de priorite-

it gericht op opleidingen over veiligheid.

Betrokkenheid van het personeel - Via 

opleidingen In 2018 zijn bijna 60.000 uren opleid-

ing gegeven aan het personeel. Deze uren werden 

vooral gewijd aan opleidingen voor veiligheid (SAFE, 

7 “red rules”, …) en om de aanwervingen van 2018 te 

begeleiden. Nadat de nieuwe organisatie in de staal-

fabriek van Châtelet was geïntroduceerd, zijn de 

nieuw benoemde werkleiders gecoacht en hebben ze 

opleidingen gevolgd over de basisvaardigheden van 

management. 

Betrokkenheid van het personeel - Via de 

nadruk op diversiteit In 2018 is een werkgroep 

gestart met een grondige analyse van de gelijkheid 

van vrouwen en mannen. Dit heeft geresulteerd in 

een charter en een actieplan voor de Aperam Groep. 

In Châtelet was er de eerste concrete actie om te ver-

ifi ëren of aan alle eisen werd voldaan om meer vrou-

wen te verwelkomen. In Genk is dit geïmplementeerd 

door een wervingscampagne te lanceren die gericht 

was op vrouwen voor operationele functies.

Personeelsbestand van Aperam in België - 2018

MODEL Geslacht Voltijds Deeltijds TOTAAL Voltijds Deeltijds

Arbeiders
V 0 0 0 0 0

M 1,257 19 1,276 1,148 128

Bedienden
V 34 19 54 54 0

M 339 7 347 346 1

Kaders
V 30 3 33 33 0

M 231 4 235 235 0

TOTAL 1,891 53 1,945 1,816 129

Aperam Stainless Belgium, Totaal van de voltijds equivalenten op 31/12/2018.  (GRI -102-8).
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Student Cyril Della Giustina bezocht Aperam Châtelet en als gevolg 
wou hij er werken.

Lentepoets bij Aperam Châtelet

Aperam nam deel aan de 1ste Genkse Warmathon.

1600 bezoekers ontdekten Aperam Genk

Vanuit een economisch standpunt is 
Aperam doorgegaan om aan een dyna-
mische lokale economie bij te dragen. 
We contribueerden 156 miljoen euro aan 
salarissen in 2018, betaalden 70 miljoen 
aan belastingen en 48%  van onze aanko-
pen (uitgezonderd grondsto� en) werden 
in België gerealiseerd, wat onze overtuig-
ing toont om te investeren in de streken 
waar we gevestigd zijn.

Aperam - een bedrijf middenin de 
maatschappij 
De sites van Aperam in België openen 
regelmatig hun deuren voor leerlingen. 
Aperam Châtelet en Genk organiseren elk 
gemiddeld ongeveer tien bezoeken per 
jaar voor technische scholen uit hun re-
gio en Aperam Genk organiseert elk jaar 
zijn “Junior Day”, waar jongeren de wereld 
van de staalindustrie kunnen ontdekken. 
De tijd die we aan jongeren wijden is es-
sentieel, want dit is een onderdeel van 
ons maatschappelijk ondernemen. Het is 
inderdaad onze plicht om jongeren te in-
teresseren voor de wereld van de indus-
trie en roestvast staal in het bijzonder. De 
technische scholen leren hen de theorie en 
bij ons kunnen ze zien wat dit in de praktijk 
betekent. We nemen regelmatig jongeren 
in dienst die eerst bij ons op bezoek of op 
stage waren. Deze ervaringen leiden tot 
ware interesses.

Aperam - een bedrijf dat zich integreert 
in de omgeving
Voor Aperam is het belangrijk om deel te 
nemen aan het leven in de regio waar haar 
fabrieken gevestigd zijn. Meerdere werk-
nemers van Genk hebben in 2018 deelge-
nomen aan de eerste Warmathon die door 
de stad Genk georganiseerd werd. Het be-
treft een afstand van 3,6 km die door een 
team wandelend of lopend afgelegd moet 
worden voor een goed doel. Het team 
van Genk, dat uit meer dan 90 personen 
bestond, heeft geld kunnen inzamelen 
voor een vereniging die kinderen en jon-
geren met emotionele en gedragsproble-
men steunt. 

Châtelet heeft op haar beurt een grote 
lenteschoonmaak operatie georganiseerd 
in het kader van de actie “Wallonië zuiverd-
er”, die eind maart in alle gemeenten van 
Wallonië georganiseerd werd. Deze vond 
voor het eerst plaats in 2018. In 2019 
heeft het personeel besloten dit opnieuw 
te doen en dit heeft ertoe bijgedragen dat 
1 m3 blikjes en schroot (rechtstreeks naar 
de elektrische staalfabriek overgebracht), 
1 m3 plastic, verpakkingen en karton (PMD) 
en 6 m3 klein industrieel afval verzameld 
werd.

Aperam - draag zorg voor de onderaan-
nemers
De specifi eke acties ivm. veiligheid zijn in 
2018 toegenomen voor externe bedrijven. 
Toen de installaties stil lagen voor het 
jaarlijks onderhoud heeft de site in Châte-
let een voorbereidende bijeenkomst met 
alle externe bedrijven georganiseerd om 
ze meer bewust te maken van het thema 
veiligheid. Tijdens die fase zijn afwijkingen 
opgemerkt door het veiligheidsteam. Ze 
hebben niet geaarzeld de lopende werken 
te onderbreken en een tweede keer alle 
externe bedrijven te verzamelen om de re-
gels en “best practices” inzake veiligheid te 
onderstrepen. Door deze intense begeleid-
ing van onderaannemers hebben we waar-
schijnlijk ongelukken kunnen vermijden.

Aperam - een open bedrijf 
2018 was een belangrijk jaar voor het 
personeel van Genk gezien hun deelname 
aan de Open Bedrijvendag op 7 oktober en 
de deuren dus voor het grote publiek en 
de gezinnen van de arbeiders wagenwijd 
open werden gezet. Een event dat met 
succes bekroond is, want meer dan 1600 
bezoekers hebben Aperam Genk kunnen 
ontdekken. Er zijn 102 rondleidingen ge-
geven door 73 ervaren gidsen. Laten we 
vooral niet de 52 vrijwilligers vergeten die 
ervoor zorgden dat de hele dag perfect en 
compleet veilig is verlopen. De bezoekers 
waren bij hun vertrek zeer onder de indruk 
van onze job en de imposante machines.

Bijdrage van Aperam aan de lokale economie G42-EC9

Indicator 2018 2017 2016

Totaal lonen & Voordelen Medewerkers (Mio Euro) 156 155 146

Totale fi scale Bijdragen (Taxen & Belastingen)* (Mio Euro) 70 64 57

Gedeelte van de Aankopen (zonder grondsto� en) gerealiseerd in 
België (%)

48 54 55

* Som van het totale bedrag van de he�  ngen in het kader van de vennootschapsbelasting, andere belastingen (onro-

erend, milieu, enz.), met inbegrip van sociale bijdragen (werkgever en werknemer), zichtbaar in salarissen en voordelen 

medewerkers (“Totale fi scale Bijdrage)

2018
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Installatie van de zonnepanelen door trotse teams

”Best practices” van Genk

Gemotiveerde teams tijdens de Dag “Wallonië Zuiverder” in Châtelet.

Milieu
Inzake milieu respecteren onze fabrieken 
niet alleen strikt de exploitatievergunning, 
maar ze zetten zich ook in voor de nieuwe 
objectieven  2030.
Hieronder beschrijven we de progressie die 
in 2018 is gemaakt.

Op het vlak van energie is de intens-
iteit van ons verbruik nog licht gedaald 
(-0,5%). Naast projecten voor installatie 
van LED-lampen, vooral uitgevoerd in de 
fabriek te Genk en het Service-Centrum in 
2016, en lopende energie-optimalisatie-
programma’s, zetten onze fabrieken hun 
proeven in het kader van hernieuwbare en-
ergie voort. Na de windmolens die in 2016 
in Genk zijn gebouwd, richt onze site in 
Châtelet zich op zonne-energie met 1368 
panelen die in november 2018 in gebruik 
zijn genomen. Deze zouden meer dan 421 
MWh energie moeten produceren in 2019. 
Al deze projecten zouden onze energiew-
insten in 2019 verder moeten verbeteren.

Wat afval betreft gebruiken onze fab-
rieken vanouds meer dan 80% oud schroot 
(in plaats van primaire grondsto� en) in de 
staalgieterij, terwijl ze tevens doorgaan 
met het verbeteren van het sorteren 
en recycleren van ander afval en bijpro-
ducten, hetgeen ons in een sleutelpos-
itie van de circulaire economie plaatst. 
Deze verbeteringen vertalen zich in een 
afvalafname van 5 % in 2018, maar er zal 
nog meer moeten gebeuren om ons “zero 
waste” doel te halen. Er wordt verder 
gewerkt aan de ontwikkeling van recy-
clage-oplossingen voor onze gevaarlijkste 
afvalcategorieën, zoals afgewerkte zuren. 
Dankzij een bewust gebruik van energie 
en een intensief gebruik van schroot is de 
ecologische voetafdruk van onze activitei-
ten in België 0,4tCO2/ton slab, evenwichtig 
met het jaar ervoor. Op Groepsniveau is 
onze CO2 voetafdruk één van de beste 
van onze sector.

Betre� ende water cconstateren we 
een verbetering van +0,3 punten (vooral 

dankzij Châtelet) van ons recuperatie 
niveau voor water, wat de nauwgezette 
inspanningen bevestigen die onze fabriek-
en geleverd hebben voor een minimaal wa-
terverbruik. Toch hebben twee incidenten 
met verbruikt water plaatsgevonden op 
onze site in Châtelet. Onze teams hebben 
iedere keer snel gereageerd: productie-
stop, snelle melding bij de autoriteiten, ver-
ifi catie van alle kleppen en zelfs aankoop 
van apparatuur voor een snellere schoon-
maak. De inspanningen zijn niet gestaakt 
totdat alle sporen van vervuiling volledig 
verdwenen waren. De e� ectiviteit van het 
actieplan is erkend door de Vereniging van 
de rivier Samber, die Aperam uitnodigde 
om tijdens een lezing over het onderwerp 
te getuigen. Over het geheel genomen is, 
dankzij voortdurende inspanningen, de 
zwevende materie in het water sinds 2016 
met meer dan 30 % afgenomen.

Stofemissies blijven ook een van de 
grootste uitdagingen voor onze Belgis-
che fabrieken die zich dichtbij woningen 
situeren. Onze twee staalfabrieken kun-
nen trots zijn op de solide projecten van 
continue verbetering die ze in de loop der 
jaren ontwikkeld hebben en die door onze 
industrie toegejuicht worden door oa. de 
ISSF-erkenning die Genk in 2015 ontving. 
Na jaren van voortdurende verbetering zijn 
onze stofemissies in 2018 echter gesteg-
en ten opzichte van 2017, vooral door de 
staalfabriek van Châtelet, waar we enkele 
storingen hebben gehad in het eerste tri-
mester. Na het vervangen van 300 ontst-
o�  ngsfi lters (bij de EAF en de slijperijen) is 
de normale situatie hersteld en hopen we 
dat dit zichtbaar zal worden in onze resul-
taten van 2019. De inspanningen hiervoor, 
waaronder de verdere overdekking van 
werkzaamheden in open lucht, zijn in 2017-
2019 voortgezet met het overdekken van 
de werkzaamheden in het slakkenpark van 
beide fabrieken en de installatie van een 
nieuw beschermingsscherm in Genk (zie 
foto). 
Door al deze initiatieven kunnen we onze 
wil tonen om in harmonie te leven met 
onze natuurlijke omgeving en de lokale ge-
meenschappen.

Opvolging van de industriële impact

Indicator 2018 2017 2016

Uitstoot van broeikasgassen3 (tCO2/tcs, toepassingsgebied 1 en 2) 0.40 0.40 0.41

Specifi ek Energieverbruik (GJ/tcs) 6.07 6.10 6.14

Afvalsto� en (in tons) 33.2 35.0 33.7

Verbruik van water in gesloten circuits (%) 98.6 98.3 99.1

Stofuitstoot (t) 21.2 18.0 18.0

3 Broeikasgassen: hier Koolstofdioxide (CO2)

2018
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