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Onze toewijding aan een betere wereld
Ik deel u graag een samenvatting mede van
onze duurzame activiteiten in België. In het
jaar 2017 maakten we een grote stap
voorwaarts in het waarderen van onze
mensen en hun dagelijkse inzet voor een
betere Aperam. Deze wordt verwezenlijkt in
een nieuwe, voorwaartse beweging in onze
ecologische voetafdruk en in positieve en
respectvolle
interacties
met
onze
belangrijkste stakeholders. Echter, bovenal
hielden we gezondheid en veiligheid als onze
belangrijkste prioriteit en we hebben iedereen
nodig om bij te dragen aan de inspanningen
op dit gebied, want 2017 zag een duidelijke
verhoging in de frequentie van ongevallen.
We zullen doorgaan met al onze
inspanningen om een nul-ongevallenbedrijf
te worden. We geloven sterk in een VEILIGE
training die we hebben uitgerold, en dankzij
deze training zien wij een positieve stimulatie
in veiligheidsgedrag van onze medewerkers.
We sloten 2017 af met 64% van onze
medewerkers die trainden voor de Châtelet
site en de Genk-site is gelanceerd begin
2018.
In 2017 zijn onze units blijven bouwen aan
een grotere nabijheid tussen onze interne
medewerkers en externe gemeenschappen
en belanghebbenden.

Om dit te illustreren, hebben we veel
voorbeelden: in Genk met de "Open
huisdag" in de fabriek en een 'familie dag '
in het Service Center, zoals in Châtelet, die
nationale televisiezenders had uitgenodigd
voor het opstarten van zijn nieuwe
HSM-motoren.
Dit zijn gelegenheden die een goed
voorbeeld zijn van de punten die we
meenamen
uit
onze
globale
Klimaatenquête, welke bevestigde dat er
een uitzonderlijke kracht ligt in de sterke
emotionele binding tussen Aperam en haar
medewerkers, en de trots die ze voelen
over ons bedrijf.
Naast de introductie van trainingen in het
gebied van veiligheid (altijd in lijn met onze
Klimaatenquête), hebben we geïnvesteerd
in leiderschap en het ontwikkelen van de
competenties van medewerkers. Wij
vertaalde het kader leiderschap van
Aperam in actieplannen, voor beide de
Genk- en Châtelet-sites. Speciale aandacht
is besteed aan veiligheid, communicatie en
het veranderingsbeheer. In 2018 wordt
actie
gevoerd
om
leiderschapscompetenties te versterken.

Aperam Stainless Belgium 3 sites
in België Châtelet (Henegouwen)
> smeltwinkel & warmwalserij Genk
(Limburg)
> smelt winkel en koude walserij
> servicecentrum

De belangrijkste uitdagingen
voor 2018 zullen worden:
De constante investering in
competentie
ontwikkeling.
We zullen blijven investeren in de
training en ontwikkeling van acties
van onze leiders evenals van
werknemers
en
blue-collar
werknemers,
door
on-the-job
training en specifiek gerichte
programma's. Deze doorlopende
programma's
zullen
ons
voorbereiden voor de nieuwe
vaardigheden die nodig zijn voor de
toekomst.

Het beste talent aantrekken
We zullen onze werving aanpak,
methoden en acties consolideren
om onze proactieve positionering te
verbeteren en employer branding
op de markt te verbeteren, met
enige aandacht voor de jonge
afgestudeerden. Ook zullen we
rekruteren door interne mobiliteit en
externe kanalen naar 60 blue-collar
werknemers, die zich bij het 4e
team zullen voegen op de Hot Strip
Mill-productielijn
in
Châtelet.
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Onze Mensen
In 2017 nam ons Belgisch personeelsbestand met
4% toe en telde het 1845 eigen fulltimemedewerkers.
Deze
positieve
toename
illustreert
de
aantrekkingskracht van ons bedrijf. Een van onze
belangrijkste aandachtspunten in de ontwikkeling van
ons werkgeversimago, is het creëren van een veilige
werkomgeving. Dit betekent onder meer dat we onze
werknemers een werkplek willen bieden waar hun
volledige inzet tot zijn recht komt en waar zij, onder
begeleiding van hun meerderen, hun expertise en
competenties kunnen ontwikkelen.
Om ervoor te zorgen dat wij op de goede weg zijn en
alle nodige juiste stappen ondernemen, hebben wij
een anonieme vragenlijst omtrent de werksfeer
afgenomen (Global Climate Survey). In de
Aperamlocaties in Genk en Châtelet, hebben wij via
werkgroepen voorgestelde actieplannen uitgewisseld.
Zodoende zijn we in 2017 met de volgende
belangrijke initiatieven gestart, die we in 2018 zullen
voortzetten:

Gezondheid & Veiligheid
Naast onze intensieve uitrol van Health &
Safety-trainingen (SAFE), hebben we speciale
aandacht besteed aan de gezondheid en het welzijn
van onze medewerkers. Vorig jaar heeft Genk een
leasefietsplan geïntroduceerd. Medewerkers kunnen
voor een periode van drie jaar een bedrijfsfiets
leasen, inclusief verzekering en onderhoud, in ruil
voor een kleine ‘salarisofferande’. Dit plan wordt
geformuleerd
binnen
een
groter
gezondheidsprogramma. In Châtelet organiseerden
we een wandelcampagne, waarbij we op strategische
oversteeklocaties banners en bewustmakingsposters
plaatsten. We hebben ook drie veiligheidscoaches
ingehuurd. Hun rol is om alle collega's te begeleiden
in het verkrijgen van de juiste veiligheidsmentaliteit,
en alle veiligheidsgerelateerde kwesties die kunnen
bijdragen
aan
onze
nulrisicobenadering,
te
rapporteren en ons te ondersteunen bij de praktische
implementatie ervan.

Werknemersbetrokkenheid - Door nabijheid
(communicatie).
In 2017 zette de Genk-locatie de eerste stap naar
directe communicatie door "Plant-tv's" in te zetten.
Op strategische locaties zijn meerdere tv-schermen
geplaatst, zodat de communicatie sneller en directer
wordt. Allerlei soorten relevante informatie kan op
deze manier rechtstreeks naar de werkvloer worden
gebracht. Op de Châtelet-locatie toverden we
werkplaatsen om in ontmoetingsplaatsen om Sint
Eloy te vieren, de beschermheilige goudsmeden,
mijnwerkers en metaalarbeiders.

Alle teams hebben van een goede maaltijd
kunnen genieten en tegelijkertijd teamgeest en
nabijheid
opgebouwd.

Werknemersbetrokkenheid - Door
competentieontwikkeling
In 2017 investeerden wij ongeveer 42.000 uur in
training, waarbij speciale aandacht werd besteed
aan veiligheidstrainingen. We investeerden ook
in leiderschapscompetenties en persoonlijke
ontwikkeling door middel van een participerende
samenwerking met lijnmanagement. Dit heeft
geresulteerd in een leiderschapsprofiel dat
duidelijk aangeeft welke competenties van een
lijnmanager in de productieomgeving worden
verwacht. In 2018 zullen er trainings- en
coachingactiviteiten plaatsvinden om managers
te helpen bij het concreet omzetten van
competenties in juist gedrag.

Werknemersbetrokkenheid - Door een
betere werkomgeving
Tweeëntachtig arbeidskrachten namen op
vrijwillige basis deel aan 6 focusgroepen, waarin
zij discussieerden over 'werkbaar werk en langer
werken'.
Uit de antwoorden en voorstellen kwamen
verschillende onderwerpen naar voren, waarvan
de belangrijkste gerelateerd waren aan
leiderschap, communicatie, werkgereedschap,
werklast, werk-privébalans, werksystemen en
training. Sommige maatregelen zijn al getroffen
en andere actiepunten zullen worden uitgewerkt
in nauwe samenwerking met onze sociale
partners.

Werknemersbetrokkenheid
diversiteit
te

Door
bevorderen

Om diversiteit te bevorderen en in de praktijk te
brengen, nam Aperam in Genk deel aan de
'DUO-dag'. Dit initiatief maakte het voor
personen met een arbeidsbeperking mogelijk om
stage
te
lopen
bij
de
Centrale
Laboratoriumdienst. Het leek voor beide partijen
een vruchtbare ervaring te hebben opgeleverd en
toonde aan wat inclusie betekent.

Teamactiviteit op Sint-Elooi te Châtelet.

Promotiecampagne voor
veilige
verplaatsingen
te voet in
Châtelet.

Opleiding SAFE in Genk.
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Openstaan voor de Wereld
Ook in 2017 blijft Aperam bijdragen aan de
economische vitaliteit van onze regio’s.
In 2017 hebben wij 155 miljoen euro
uitgegeven aan lonen en salarissen
(vergeleken met 146 miljoen in 2016), 64
miljoen aan belastingen en hebben wij een
stabiele 54% (exclusief grondstoffen) van
onze aankopen in België gedaan, wat
aantoont dat wij ons steentje bijdragen aan
het leven van de nationale gemeenschap.

Open discussies - open huis
Onze sites hebben de gewoonte, om een
sterke band met de lokale gemeenschap op
te bouwen, voortgezet. Onze fabriek in Genk
heeft
haar
jaarlijkse
Juniors’
Day
georganiseerd om jongeren kennis te laten
maken met de wereld van de industrie door
middel van een bezoek aan de fabriek,
inclusief
veiligheidsvoorschriften
en
groepsactiviteiten. In 2017 heeft ons
Servicecentrum in Genk de gezinnen van alle
93 werknemers uitgenodigd. Onze openheid
beperkt zich echter niet alleen tot
familieleden.
In Châtelet kreeg de burgemeester een
rondleiding in de fabriek door een ambtenaar
van de plaatselijke Milieudiensten. Hierdoor
ontstond de gelegenheid om openlijk over de
onderlinge
relatie
en
eventuele
verbeterpunten te praten. Tijdens dit gesprek
werd medegedeeld dat “een bedrijf
als
Aperam een geschenk voor de stad is”, iets
waar we heel trots op zijn. Wij zien dit als de
beloning
voor
onze
lange
termijn
inspanningen
om
ons
als
een
verantwoordelijke buurman te gedragen.
In 2017 hebben we deelgenomen aan
verschillende,
door
externe
partijen
georganiseerde initiatieven, waardoor wij de
band tussen het bedrijf en lokale
gemeenschappen hebben versterkt. Een
ander belangrijk evenement is de inmiddels
bekende Levensloop. Dit evenement brengt
duizenden mensen bijeen ter ondersteuning
van de Belgische Kankerstichting. Alle
deelnemers hebben hetzelfde doel: “Het
inzamelen van geld voor kankeronderzoek
door 24 uur lang te wandelen of te lopen”.
Onze werknemers van Aperam in Genk
deden mee met een team bestaande uit 176
leden.

Focus op Gezondheid & Veiligheid
Bij Aperam vinden we dat Veiligheid onze
belangrijkste verantwoordelijkheid is. We
beginnen daarom elke interactie met een
derde partij door ons te focussen op dit
onderwerp. Vorig jaar meldden we dat onze
fabriek in Genk ervoor heeft gezorgd dat
alle onderaannemers zich houden aan de
veiligheidsvoorschriften. De fabriek gaat nu
één stap verder om ervoor te zorgen dat
iedereen die de locatie betreedt voldoende
op de hoogte is: zij heeft een nieuwe
interactieve test ontwikkeld met 17 vragen
in vier talen. Er is een digitale versie
beschikbaar die respondenten bij twijfel
kunnen raadplegen. In 2017 lukte het, voor
meer dan 600 aannemers, om voor de test
te slagen in gemiddeld 27 minuten. Het is
voor ons een goede manier om ervoor te
zorgen dat iedereen met wie wij werken,
goed is opgeleid.

Jaarlijkse Juniors’ Day in Genk

Onze bedrijfsethiek
De interactie met onze leveranciers beperkt
zich niet enkel tot veiligheid. Aperam heeft
bedrijfsethiek hoog in het vaandel staan en
streeft hierin naar een voorbeeldfunctie. In
2017 namen wij een eerste online enquête
af over de ‘Gedragscode Aperam’ met als
doel onze positie hierin te bevestigen,
bewustzijn te creëren en werknemers op te
leiden van werkvloer tot en met managers.
De onderwerpen die aan bod kwamen,
varieerden
van
anti-corruptie
en
belangenverstrengeling
tot
anti-discriminatie.
Onze Belgische vestigingen blonken uit
door hun uitstekende respons, dankzij de
actieve opvolging van onze lijnmanagers.
Dit initiatief werd afgesloten met een plan
voor een nieuw beleid ten aanzien van
groepsgeschenken hetgeen ook naar al
onze externe partners verstuurd werd. Er
werd nadien ook een speciale boodschap
naar alle werknemers gestuurd in het kader
van de Anti-corruptiedag van de Verenigde
Naties, waarin werd opgeroepen om zowel
individueel als gezamenlijk een vuist te
maken tegen deze bedreiging voor
Duurzame ontwikkeling.

Familiedag in S&S Genk site

Deelname Aperam Genk Levensloop 2017

Burgemeester Vanderlick van
Châtelet’bevestigde “Een bedrijf als Aperam
in onze stad hebben is een geschenk voor
onze stad”.
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Milieu
Op het vlak van Milieu, voldoen onze
sites
niet alleen strikt aan de
vergunningsvoorwaarden,
maar
houden zij ook gelijke tred met onze
doelstellingen voor 2020. De gemaakte
vooruitgang in 2017 is hieronder te
zien.
Op het vlak van energie is onze consumptie
licht gedaald (-0,7%) en staan er verschillende
projecten op de planning om dit resultaat te
verbeteren.
In
aanvulling
op
grote
LED-projecten, die voornamelijk worden geleid
vanuit de Genk-site en het Servicecentrum,
kunnen er belangrijke verbeteringen in
motoren
worden
gemeld,
zoals
de
warmwalserijmotoren die in 2017 in Châtelet
zijn geïnstalleerd en veelvuldig in de media
aan bod zijn gekomen. Al deze projecten
zouden in 2018 meer energiewinst moeten
opleveren.
Op het vlak van water stond het jaar in het
teken van de grote werkzaamheden die bij het
waterbehandelingsstation van de warmwalserij
in Châtelet plaatsvonden. Met een gemiddelde
recyclingratio van 98% deed de locatie het al
goed, maar onderging de installatie toch een
grote opknapbeurt in 2017. De leidingen
werden vernieuwd, de filters en tanks
schoongemaakt, en de pompen gecontroleerd.
Dit alles resulteerde in een drastische daling in
lekkages, waardoor de afname van het
riviervolume verminderd en een vermindering
van het energieverbruik!
Wat afval betreft, blijven onze sites doorgaan
met het hergebruiken van zoveel mogelijk
schroot en het verbeteren van de sortering en
recycling van andere afvalstoffen. Vorig jaar is
Châtelet gestart met een nieuw proces, waarbij
zorgvuldig geleegde blikjes rechtstreeks in de
smelterij worden geladen.

In 2017 zorgde de site in Châtelet voor
nieuwe opslagruimtes voor allerlei soorten
batterijen, plastic bekers en flessen. Dit zou
de verzending naar de aangewezen
verwerkingsinstallaties
voor
recycling
moeten bevorderen. Tegelijkertijd streeft
onze site in Genk ernaar om de beste
oplossing te vinden voor één van de
moeilijkste problemen op het gebied van
recycling: afgewerkt zuur.
Stofemissies blijven de grootste uitdaging
voor onze Belgische fabrieken, die zich in de
buurt van woonhuizen bevinden. Onze twee
staalfabrieken kunnen trots zijn op het feit
dat zij, tot ieders tevredenheid, de afgelopen
jaren voortdurend verbeteringsprogramma’s
hebben ontwikkeld die gebaseerd zijn op
systematische
controles
en
concrete
actieplannen.
Neem
bijvoorbeeld
de
stagsgewijze verdere afscherming van
openluchtoperaties,
met
twee
grote
realisaties op de slakkenparken van zowel
Châtelet als Genk, in 2017. Deze
inspanningen worden beloond met een
duidelijke vooruitgang in de laatste 10 jaar.
Bovendien is in 2017 onze emissie-inte
nsiteit opnieuw afgenomen, waarbij het
totaal volume van stofemissies stabiel is
gebleven, ondanks de groeiende productie.
Ook willen we stilstaan bij de inspanningen
die onze sites hebben geleverd om het
lawaai van lokale operaties te verminderen.
Zo hebben Châtelet en Genk in 2017 nieuwe
geluidsreducerende
wanden
geplaatst.
Daarnaast maakt Genk tegenwoordig
gebruik van continu toezicht, zodat bij
onregelmatigheden
snel
kan
worden
gereageerd doordat er een onmiddellijk
signaal
uitgaat
naar
operatoren
of
kraanmachinisten. Al deze initiatieven maken
het voor ons mogelijk om harmonieus te
functioneren met onze natuurlijke omgeving
en nabijgelegen gemeenschappen.

Sensibilisatiecampagne van de Groep gelanceerd
tijdens de wereld Milieudag in 2017.

Foto’s boven en onder: Onze Belgische sites
kunnen trots zijn op het gebruik van grote
hoeveelheden schroot en in onze Genk site komt
een gedeelte van de energie van windmolens.
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