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AVK NEDERLAND BV
DUURZAAMHEIDSVERSLAG

INTRODUCTIE DOOR NIELS AAGE KJÆR (AVK’S CEO)

Met genoegen brengen wij u de tweede editie van het duurzaamheidsverslag van AVK 
Nederland BV. In deze editie kunt u lezen over onze initiatieven die een verantwoorde en 
duurzame ontwikkeling ondersteunen en tegelijkertijd bijdragen aan het helpen oplossen 
van een aantal uitdagingen van onze samenleving.

De gegevens in dit verslag zijn van het boekjaar 2021/22 en omvatten alle activiteiten van 
AVK Nederland BV. Het duurzaamheidsverslag geeft details over initiatieven, eventuele 
nieuwe initiatieven en de resultaten die we hebben bereikt in het afgelopen jaar.

Met genoegen presenteer ik u ons duurzaamheidsverslag voor het 
boekjaar 2021/22. Het afgelopen jaar bood uitdagingen in de vorm 
van transport, energie- en grondstofprijzen, covid-19 en wereldwijde 
logistiek. Desondanks heeft de AVK Groep een mooi resultaat behaald 
dat zal bijdragen aan onze toekomstige ontwikkeling met een focus op 
lange termijn en duurzame investeringen ten gunste van het bedrijf, onze 
medewerkers klanten en het milieu. 

AVK werd in 1941 opgericht door Aage Valdemar Kjær en is gebaseerd 
op de fundamentele waarden kwaliteit, innovatie, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en klantenservice. Duurzame ontwikkeling is altijd onderdeel 
geweest van het DNA van AVK, en onze vijf fundamentele waarden zijn ons 
kompas om de AVK organisatie aan te sturen.

Vandaag de dag is AVK een wereldwijde bedrijvengroep die vele, zeer 
verschillende bedrijven omvat die oplossingen leveren in verschillende 
werkgebieden. Het doel van AVK is het ontwikkelen, produceren en op de 
markt brengen van hoogwaardige producten met een lange levensduur, 
die deel uitmaken van vitale infrastructuur, waaronder watervoorziening, 
afvalwaterverwerking en energievoorziening en diverse industriële 
toepassingen die samen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling, de 
gezondheid van mensen en een beter milieu.

Vanaf het begin hebben wij ons gericht op innovatie en de ontwikkeling van 
hoogwaardige producten met een lange levensduur om tegemoet te komen 
aan de behoeften van onze klanten. In dit verslag kunt u meer lezen over 
de manier waarop wij verschillende innovatieve producten en oplossingen 
hebben ontwikkeld die een verschil maken voor duurzame ontwikkeling, 
zoals Smart Water, intelligente irrigatie, afsluiters voor toepassing binnen 
afvalwaterbehandeling, behandeling van grote volumes van regenwater, 
distributie van stadsverwarming productie van biogas en hydro-elektrische 
energie en producten gemaakt van herbruikbare materialen. 

Naast investeringen in productontwikkeling en nieuwe activiteiten, blijven 
we aandacht besteden aan het voortdurend verbeteren van onze processen 
en het verminderen van klimaateffecten. Wij hebben een milieu- en 
klimaatstrategie ontwikkeld die draait om de vermindering van de CO2-
uitstoot en de analyse van de levenscyclus van onze producten. 

Wij zetten ons in om het energieverbruik te minimaliseren en het gebruik 
van groene energiebronnen te verhogen, door middel van investeringen in 
zonnepanelen. We werken ook aan de manier waarop we met afval omgaan 
en passen gerecycleerde materialen toe bij de productie van nieuwe 
kwaliteitsproducten. U kunt meer lezen over onze inkoop van gerecycleerde 
materialen, waaronder gerecycleerde kunststoffen, wat een kernonderdeel 
is van onze bedrijfsstrategie.

De AVK Groep heeft bedrijven in veel verschillende landen en onze 
medewerkers hebben verschillende nationaliteiten en achtergronden. We 
respecteren de verschillen van onze werknemers en beschouwen diversiteit 
als een kracht in onze lokale verankering en wereldwijde ontwikkeling. 
Werken over geografische en culturele grenzen heen creëert een 
interessante en zich ontwikkelende werkomgeving. AVK wil een gezonde, 
professioneel uitdagende en veilige werkplek zijn, wat ook inhoudt dat op 
een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het terugdringen van het 
aantal arbeidsongevallen.

AVK is actief binnen verschillende bedrijfssectoren die een interessante 
ontwikkeling doormaken. De laatste jaren is er meer aandacht gekomen 
voor de omgang met drinkwater en afvalwater, iets wat een enorme 
invloed heeft op de gezondheid en de kwaliteit van leven, maar ook op het 
energieverbruik en het klimaat.

Water speelt een cruciale rol bij het oplossen van de problemen die ten 
grondslag liggen aan de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). SDG 6 
over schoon water en sanitaire voorzieningen en SDG 9 over infrastructuur, 
duurzame industrie en innovatie zijn bijzonder relevant voor AVK.

Wij vinden ook SDG 17 over partnerschappen voor duurzame ontwikkeling 
doorslaggevend voor het succes van de andere SDG’s. Wij werken 
samen met lokale, nationale en internationale autoriteiten, organisaties 
en bedrijven die zich richten op SDG 6. Daarnaast draagt AVK bij aan de 
verwezenlijking van andere SDG’s. Meer hierover in dit verslag.

Niels Aage Kjær
CEO en eigenaar van de AVK Groep
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ONS BEDRIJF  
ACTIVITEITEN,
MISSIE 
EN BEDRIJFSONDERDELEN
Onze activiteiten
AVK is een familiebedrijf met hoofdkantoor in Galten, Denemarken. Het is 
gebouwd op het fundament van een 80 jaar oude machinewinkel die in 
1941 werd opgericht door Aage Valdemar Kjær, vandaar de naam AVK. 
Vandaag de dag heeft de wereldwijde groep meer dan 4.800 mensen in 
dienst en bestaat uit meer dan 100 productie- en verkoopbedrijven.

Bedrijfsonderdelen
AVK is onderverdeeld in drie business units: AVK Water, AVK Industrial en 
AVK Advanced Manufacturing. Alle drie de eenheden bestaan uit bedrijven 
met sterke product- en productiecompetenties die worden gebruikt binnen 
verschillende bedrijfssegmenten over de hele de wereld. Om tegemoet 
te komen aan de wensen van onze klanten, ontwerpen, produceren en 
verkopen wij onze eigen producten.

AVK Water
De belangrijkste activiteiten van AVK Water zijn watervoorziening en 
afvalwaterzuivering. Daarnaast omvat het bedrijfsonderdeel distributie 
van aardgas en biogas, irrigatie, brandbestrijding en HVAC (Heat, 
Ventilation, Aircondition, Control). HVAC omvat technische specialisaties 

binnen verwarmingssystemen, ventilatie, koeling, elektrische bedrading, 
automatisering en regeling.
Elementen zoals water, koeling en verwarming zijn cruciaal voor de 
samenleving en wij kunnen unieke oplossingen aanbieden, op maat 
gemaakt voor lokale omstandigheden en eisen volgens lokale normen en 
certificeringen.
AVK Water is verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet.

AVK Industrial
AVK Industrial bestaat uit bedrijven die een brede selectie afsluiters 
ontwikkelen, produceren en verkopen aan industriële segmenten. Veel 
van de producten zijn onderdelen voor toepassingen die bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling binnen diverse industrieën. Specifieke voorbeelden 
zijn water- en luchtzuiveringssystemen, koeling en verwarming op afstand, 
energievoorziening, mijnbouw, pulp en papier, dammen en reservoirs, 
waterkracht, alsook oplossingen voor waterbeheer om overstromingen 
tegen te gaan. 

AVK Industrial is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de omzet. 

Onze missie
Het is ons doel om producten van hoge kwaliteit en met een 
lange levensduur te ontwikkelen, produceren en op de markt 
te brengen. De producten maken deel uit van een vitale 
infrastructuur, waaronder watervoorziening, afvalwaterzuivering en 
energievoorziening, evenals verschillende industriële toepassingen 
die bijdragen aan een meer duurzame ontwikkeling, de gezondheid 
van mensen en een beter milieu.
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AVK Advanced Manufacturing
AVK Advanced Manufacturing produceert onderdelen uit staal, gietijzer, 
aluminium, brons, rubber en kunststof. Deze onderdelen maken deel 
uit van het brede assortiment afsluiters en appendages van AVK Water 
en AVK Industrial, en op deze manier ondersteunen de business units 
elkaar. Ook worden ze toegepast in bepaalde industriële toepassingen. 
Bewerkte onderdelen van staal, ijzer, aluminium en brons maken deel uit 
van bepaalde segmenten binnen de transport- en windmolenindustrie. 
Rubbersamenstellingen en -oplossingen worden gebruikt in de voedings- en 
gezondheidsindustrie. Kunststofbedrijven produceren ook afvalcontainers en 
pallets waarbij de nadruk ligt op het gebruik van gerecycleerde kunststoffen. 

AVK Nederland BV
De Nederlandse vestiging is in 1980 opgericht als eerste niet Deense 
verkoopvestiging en is onderdeel van de wereldwijde AVK Groep. Ons 
productprogramma bestaat uit een grote diversiteit aan afsluiters, 
brandkranen, koppelingen, straatpotten en accessoires die allemaal voldoen 
aan de hoogste normen qua veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Productielocatie
In onze eigen productielocatie AVK Rewag worden jaarlijks 
tienduizenden RVS reparatieklemmen, koppelingen, Repico® buis- 
en reparatiekoppelingen, ondersteuningsbussen en aanboorzadels 
geproduceerd.

Industrie
AVK Industrial Nederland BV is een dochteronderneming van AVK Nederland 
BV en richt zich op de verkoop van hoogwaardige producten voor de 
industriële markt.

Onze kernwaarden
AVK heeft vijf kernwaarden die als leidraad dienen voor hoe we ons bedrijf 
runnen. Deze waarden houden ons bedrijf gezond en zorgen ervoor dat we 
toonaangevend blijven binnen onze sectoren. 

Kwaliteit
Kwaliteit zit in alles wat we doen en we focussen op kwaliteit gedurende 
het hele proces, van eerste idee tot uiteindelijke uitvoering. Kwaliteit zit in al 
onze activiteiten en ons gedrag - zowel tussen collega’s als in de omgang 
met klanten en leveranciers. Het zit in onze producten, processen, levering, 
service, communicatie en begeleiding. Deze onbuigzame benadering van 
kwaliteit heeft de basis gelegd voor onze positie als marktleider. Onze 
kwaliteit is wat ons onderscheidt van de massa.

Innovatie
Innovatie is essentieel voor ons bedrijf. We richten ons op de innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe en geoptimaliseerde producten van hoge kwaliteit 
en met een lange levensduur. Met deze innovatieve benadering van de 
ontwikkeling en het ontwerp van onze producten en oplossingen, blijven we 
ons aanpassen aan de huidige en toekomstige markteisen. 

Door continu onderzoek en optimalisatie zorgen we ervoor dat onze 
producten en oplossingen altijd zo efficiënt mogelijk zijn. Daarnaast 

concentreren we ons op het investeren in nieuwe technologieën en 
bedrijfsgebieden die een meer duurzame ontwikkeling bevorderen.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is voor ons cruciaal. We streven ernaar een betrouwbaar 
en geloofwaardig bedrijf te zijn dat langdurige resultaten en relaties creëert 
tussen ons, onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. 
Betrouwbaarheid is daartoe de sleutel, en het is daarom belangrijk 
voor ons om onze betrouwbaarheid en geloofwaardigheid als bedrijf te 
documenteren. We zijn dan ook trots om gecertificeerd te zijn volgens 
de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement, de ISO 14001 voor 
milieumanagement en het MVO prestatieladder niveau 4 certificaat.

Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft altijd deel uitgemaakt van ons DNA en we werken 
met duurzaamheid op verschillende niveaus. Vanaf het begin hebben we 
een sterke focus gehad op innovatie en ontwikkeling van hoogwaardige 
producten met een lange levensduur. Tegelijkertijd werken we continu 
aan het verminderen van onze impact op het milieu en het klimaat bij 
de productie van onze producten. We willen investeren in innovatieve 
technologie n en bedrijfsgebieden die allemaal bijdragen aan de groene 
transitie.

Klantenservice
Bij AVK meten we onszelf aan de vooruitgang en tevredenheid van onze 
klanten - niet alleen met onze producten, maar ook met de manier waarop 
we hun behoeften, vragen en verzoeken kunnen behandelen. We geloven 
in partnerschappen voor de lange termijn, staan dicht bij onze markten en 
hebben de behoeften van onze klanten altijd centraal staan
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AVK WATER

AVK INDUSTRIAL

AVK ADVANCED 
MANUFACTURING

BESCHIKBARE MIDDELEN

SAMENLEVING: 
AVK ontwikkelt, produceert en verkoopt producten van hoge kwaliteit en 

met een lange levensduur. Deze zijn onderdeel van een vitale infrastructuur 
zoals watervoorziening, afvalwaterzuivering, energievoorziening en een 

verscheidenheid aan industriële toepassingen die samen bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling, de gezondheid van mensen en een beter milieu. 

KLANTEN:
We optimaliseren de klantoplossingen 
voor een zo hoog mogelijk rendement.

PRODUCTIE: 
We betrekken onze grondstoffen bij 

lokale en internationale leveranciers op 
een verantwoordelijke manier.

MEDEWERKERS: 
Onze gekwalificeerde medewerkers zijn 
in staat om de organisatie te dragen. 
Tegelijk focussen we op langdurige 

relaties, diversiteit en ontwikkelingen.

INNOVATIE EN ONTWIKKELING: 
We hebben een voortdurende focus op 
innovatie en ontwikkeling van nieuwe 
producten, oplossingen en markten.

AC
TI

VI
TE

IT
EN

ONS BUSINESS MODEL
Ons business model geeft weer hoe wij onze bedrijfsvoering hanteren. Het is ons doel 
om dit op een duurzame manier te doen ten gunste van de klanten, medewerkers, 
samenleving en het milieu.  

WAARDE CREATIE
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Omzet: 1.020 miljoen Euro

 Medewerkers: 4.886

Bedrijven: 106 

Vertegenwoordigd in 37 landen

AVK GROEPSGEGEVENS
2021/2022

AANDEELHOUDER WAARDE: 
Wij creëren waarden voor onze 

aandeelhouders, maar geven prioriteit 
aan herinvesteringen en een actief 

eigenaarschap.

MEDEWERKERS: 
Wij streven naar een gezonde 

en veilige werkplek voor al onze 
medewerkers evenals het creëren van 
aantrekkelijke banen en economische 

groei.

STAKEHOLDER BETROKKENHEID:
De relatie met onze stakeholders is 

gestoeld op vertrouwen en langdurige 
relaties. Altijd met gezamenlijke 
waarde creatie in gedachten.

VERANTWOORDELIJKHEID: 
We besturen onze organisatie op een 
verantwoordelijke manier met focus 
op duurzaamheid en zorg voor het 

milieu.

AC
TI

VI
TI

ES

AVK is een wereldwijd opererende organisatie. 
Wij zijn ons zeer bewust van de risico’s 
die verbonden zijn aan het feit dat wij een 
wereldwijde groep bedrijven zijn. Daarom 
houden wij toezicht op onze eigen en externe 
productie-eenheden om ervoor te zorgen dat 
de gespecificeerde criteria voor milieu en 
mensenrechten worden nageleefd.
Onze grondslag is verantwoord handelen 
tegenover onze werknemers, het milieu en de 
samenleving die ons omringt.

WAARDE CREATIE
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Bij AVK erkennen we dat we de 
verantwoordelijkheid hebben om bij te 
dragen aan verantwoorde en duurzame 
ontwikkeling, en dat doen we op 
verschillende manieren. AVK ondersteunt 
de UN Global Compact en internationale 
principes voor verantwoorde bedrijfsvoering 
en draagt bij aan de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de VN. 
AVK heeft groepsbeleid opgesteld, dat 
bepaalt hoe onze bedrijven zich inspannen 
om onze sociale verantwoordelijkheid 
na te komen binnen de gebieden 
‘’medewerkers’’, ‘milieu’’, ‘’ethiek’’, 
‘’veiligheid en kwaliteit’’ net als duidelijk 
omschreven principes en instructies voor 
de naleving van mensenrechten. Kwesties 
met betrekking tot anticorruptie en 
omkoping zijn gekoppeld aan ons beleid 
voor werknemers en leveranciers.

Het beleid van de Groep is beschikbaar op intranet (Expect…AVK) in het 
kwaliteitsmanagementsysteem (QEMS) en wordt daardoor aan al onze 
bedrijven gecommuniceerd. Het geïmplementeerde beleid onderstreept 
dat AVK een geloofwaardige en ethisch verantwoorde zakenpartner is 
voor klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Als wereldwijd 
bedrijf is AVK actief in landen waar de benadering van mensenrechten, 
werknemersrelaties en anticorruptie een groter risico met betrekking tot de 
naleving van de waarden van de Groep met zich meebrengt.

De belangrijkste risico’s binnen de verschillende gebieden zijn als volgt:

Milieu en klimaat: Wij denken dat het grootste risico binnen het klimaat 
het gebrek aan aandacht voor het minimaliseren van de hoeveelheid 
verbruikte energie is. Ook moeten wij aandacht blijven besteden aan 
recycling van materialen en verwerking van afval om te voorkomen dat het 
lokale milieu meer wordt belast dan nodig is, en aan circulaire economie. 

In ons streven naar een minimale impact op het milieu hebben wij 
een milieu- en klimaatstrategie ontwikkeld. Ook voldoen wij aan ons 
milieubeleid door voortdurend te proberen de milieu- en klimaateffecten 
van onze Groep en onze leveranciers tot een minimum te beperken.  

Mensenrechten: Wij zijn van mening dat het risico van niet-naleving van 
de mensenrechten ligt bij onze onderaannemers, waaronder dwangarbeid 
en gebrek aan gelijkheid. Daarom werken wij systematisch aan het 
registreren, controleren, opvolgen en ontwikkelen van de samenwerking. 

Anticorruptie en omkoping: Als wereldwijde groep zijn wij van mening 
dat er een risico van corruptie bestaat in sommige landen waar wij 
aanwezig zijn. AVK aanvaardt geen enkele handeling die als corruptie 
of omkoping kan worden beschouwd. Wij hanteren een nultolerantie 
ten aanzien van dergelijke incidenten en beschouwen deze als grove 
misdragingen die tot disciplinaire maatregelen kunnen leiden. Wij hebben 
een nalevingsovereenkomst met eisen inzake de naleving van nationale en 
internationale wetgeving inzake anticorruptie en omkoping. 

Medewerker relaties: Als industrieel concern met talrijke 
productiefaciliteiten beschouwen wij arbeidsongevallen een belangrijk risico 
en daarom is het een gebied met hoge prioriteit. Bovendien hebben de 
afzonderlijke bedrijven aandacht voor geestelijke gezondheid en veiligheid.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID- 
EN DUURZAAMHEIDSBELEID
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ONZE CIJFERS OVER 
2021/2022
Tabel 1: Overzicht van cijfers van AVK Nederland

Milieu gegevens Unit 2018/19 2019/20 2020/21 2021/2022 Toelichting

Elektraverbruik Productie kWh 118.471 116.767 112.225 119.545 Verbruik is in verhoudig gestegen met toename van productie.

Elektraverbruik Verkoop kWh 60.708 59.763 54.707 56.902 Verbruik gestegen door gebruik airco-systeem voor koelen  
      en verwarmen.

Gasverbruik Productie m3 11.110 9.216 9.976 9.694 Geen gasverbruik in processen.

Gasverbruik Verkoop m3 20.842 22.055 24.965 22.843 Gasverbruik sterk afhankelijk van temperatuur.

Waterverbruik Productie m3 214 249 255 213 Kleine daling in verbruik.

Waterverbruik Verkoop m3 135 151 132 158 Alleen consumptief verbruik.

Sociale gegevens 

FTE Aantal 44.6 48.4 51.2 51,9 

Medewerkers Aantal 49 53 56 57

Vrouw Aantal 8 9 12 14 

Man Aantal 41 44 44 43 

Ongelukken met verzuim Aantal 0 0 0 0

Het duurzaamheidsbeleid van AVK:

We erkennen dat onze wereldwijde aanwezigheid hoge ethische 
normen vereist in onze hele organisatie en in onze acties. We willen 
een verantwoordelijk en geloofwaardig bedrijf zijn dat een evenwicht 
kan vinden tussen economische, ecologische en sociale aspecten. Dit 
betekent dat:

• De AVK Groep ondersteunt de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s). Voor de AVK Groep zijn SDG 6 (schoon water en sanitaire 
voorzieningen) en SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) 
relevant, maar de AVK Groep draagt ook bij aan de SDG’s 3, 7, 8 ,11, 
12 en 13. SDG 17 wordt als cruciaal gezien om een succes te maken 
van de andere SDG’s. 

• Voor AVK Nederland BV zijn de SDG’s 3, 9, 10 en 12 zeer relevant en 
onderdeel van de strategische doelstellingen, maar wij dragen ook bij 
aan de SDG’s 5, 6, 7, 8, 11 en 13. Ook SDG 17 wordt door ons als 
cruciaal gezien om een succes te maken van de andere SDG’s.

• We zorgen ervoor dat duurzaamheid het fundament is van onze 
productie en dat we een gezonde en veilige werkomgeving hebben. 
We richten ons op het milieu en duurzame oplossingen, en hebben 
certificeringen behaald waar we trots op zijn:

 * ISO 9001 – kwaliteitsmanagement 
 * ISO 14001 – milieubeheer
 * MVO Prestatieladder niveau 4 
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ONZE BIJDRAGE AAN DE
DUURZAME ONTWIKKELINGS-
DOELSTELLINGEN

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van 
de VN zijn het kader voor de wereldwijde inspanningen 
voor duurzame ontwikkeling. De doelstellingen erkennen 
dat sociale, economische en milieuontwikkeling 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat er een 
gemeenschappelijke, wereldwijde inspanning nodig is 
om blijvende resultaten te bereiken. Wij zijn ons bewust 
van onze medeverantwoordelijkheid. SDG’s 6 en 9 zijn 
bijzonder relevant voor ons bedrijfsmodel, maar wij werken 
ook aan andere doelen, hetzij strategisch, hetzij via 
gedecentraliseerde activiteiten zoals hieronder beschreven.

Onze productportefeuille 
in het bedrijfsonderdeel 
AVK Water is een directe 
uitbreiding van de VN SDG 6 
die gericht is op toegang tot 
schoon water en sanitaire voorzieningen en een 
duurzaam beheer hiervan.

Onze afsluiteroplossing helpen schoon 
drinkwater te garanderen in gevestigde 
watervoorzieningssystemen, omdat ze zorgen 
voor een betrouwbaar, duurzaam en stabiel 
waterbeheer en helpen zo waterverlies en 
energieverbruik te verminderen. Onze producten 
maken ook deel uit van afvalwaterzuivering. 
De producten en oplossingen van AVK worden 
toegepast in verschillende processen die gericht 
zijn op verantwoord omgaan met afvalwater 
en het vermijden van risico’s voor het milieu 
en de gezondheid. Ze worden ook toegepast 
in processen die het gebruik van energie in 
afvalwater benutten.

VN SDG 9 gaat over het 
ontwikkelen van betrouw-
bare infrastructuur, het 
bevorderen van duurzame 
industrieën en het investeren 
in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Alle 
drie bedrijfs-onderdelen van AVK dragen bij aan 
dit doel, aangezien wij innovatieve producten 
ontwerpen en produceren, waarvan sommige 
worden gebruikt in recyclinginitiatieven en 
-processen of voor oplossingen op het gebied 
van energie, water en infrastructuur.
Water is van grote invloed op de gezondheid 
en de kwaliteit van het leven. Aangezien wij 
actief zijn in de water en afvalwater industrie, 
dragen we indirect bij aan VN SDG 3 die 
betrekking heeft op gezondheid en welzijn. 
Watergerelateerde ziekten zijn wereldwijd 
een groot probleem, en afvalwater kan veel 
drinkwaterbronnen vervuilen.
 
Duurzame energie vormt de 
kern van VN SDG 7. Deze 
doelstelling is gericht op 
toegang voor iedereen tot 
betrouwbare, duurzame en 
moderne energie in 2030 en 
tegen een redelijke prijs. Er wordt aangegeven, 
dat het aandeel van hernieuwbare energie in de 
mondiale energiemix enorm moet stijgen voor 
2030. Onze afsluiters voor afvalwaterzuivering, 
voor de distributie van verwarming, en voor 
de productie van biogas en hydro-elektrische 

energie dragen bij tot een
groter aandeel van her-nieuwbare energie.
improve our competitiveness and maintain our 
market shares.
 
Wij werken met de VN SDG 8 
die gaat over over fatsoenlijk 
werk en economische 
groei. Dit betekent dat we 
zorgen voor gezonde en 
veilige werkplekken voor 
onze werknemers, zowel in Denemarken als 
daarbuiten, en we respecteren hun recht op 
gelijke en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Wij willen alleen samenwerken met 
leveranciers die naleving van de wetgeving voor 
mensenrechten en naleving van onze ethische 
standaard, onze gedragscode, garanderen.
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ONZE BIJDRAGE AAN DE
DUURZAME ONTWIKKELINGS-
DOELSTELLINGEN

Wij zijn een financieel 
robuust en verantwoordelijk 
bedrijf, en aanzienlijke 
investeringen helpen ons 
concurrentievermogen te 
verbeteren en onze marktaandelen.
Ons productaanbod draagt bij tot schoon 
water en sanitaire voorzieningen, die de 
basis vormen voor duurzamere steden en 
lokale gemeenschappen. Ook kunnen onze 
oplossingen steden helpen zich aan te passen 
aan extreme regenval en overstromingen te 
voorkomen. Zo ondersteunen wij VN SDG 11 
over duurzame steden en gemeenschappen.

VN SDG 12 gaat over 
verantwoorde consumptie en 
productie. Wij ondersteunen 
dit doel door het ontwikkelen 
van levenscyclus analyses 
en door methoden en processen vast te stellen 
waarmee wij materialen uit onze fabrieken 
kunnen recyclen. Wij passen ook grote 
hoeveelheden gerecycleerde materialen toe in 
onze productie, zowel metalen als kunststoffen.

VN SDG 13 over klimaatactie 
betreft het verminderen van 
de stijgende wereldwijde 
gemiddelde temperatuur en 
het versterken van veerkracht 
en klimaataanpassing.

Als speler binnen de water en de afvalwater 
industrie, dragen wij bij aan dit doel aangezien 
het verbruik van water invloed heeft op het 
verbruik van energie. Het energieverbruik 
verbruik dat nodig is om water te pompen wordt 
verminderd wanneer onze afsluiteroplossingen 
waterverlies verminderen en efficiënt omgaan 
met drukregeling in het distributienetwerk.

Binnen de energiesector kunnen onze afsluiters 
deel uitmaken van de waterdistributie voor 
stadsverwarming productie van biogas, hydro-
elektrische energie, en omzetting van afvalwater 
in hernieuwbare energie. 

Om de samenleving aan te passen aan extreme 
regenval is klimaat aanpassing noodzakelijk 
om overstromingen te voorkomen. Dit is een 
ander gebied waar AVK bedrijven bijdragen met 
oplossingen voor afsluiters.

Daarnaast hebben we een milieu- en 
klimaatstrategie ontwikkeld met als belangrijkste 
doel is om de CO2-uitstoot te verminderen 
door energiebesparing in de levenscyclus van 
van onze producten en door investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen.

Wij beschouwen VN SDG 
17 van cruciaal belang voor 
het succes van de andere 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
In AVK willen we deel 
uitmaken van het creëren van 
een duurzame water- en energievoorziening en 
bouwen aan een gemeenschap waar circulaire 
economie een grotere rol speelt. Samenwerking 
tussen lokale, nationale en internationale 
organisaties, overheden, industrieën en 
beroepen is noodzakelijk, en dit is wat wij doen 
via onze partnerschappen.

Sculpture: Annie Hjort Glaskunst
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ONZE MILIEU- EN 
KLIMAATACTIES

We zijn ons bewust van de impact die onze producten en productieafdeling 
kunnen hebben op het milieu. Onze producten maken deel uit van verschillende
oplossingen / toepassingen en hebben daarbij een positieve impact op 
het milieu, zowel vanwege hun levensduur als vanwege hun operationele 
eigenschappen. Tegelijk willen we ook zekerstellen dat de productie en 
logistieke processen zo min mogelijke impact hebben op het milieu.

Om dit te monitoren verzamelen we maandelijks verschillende gegevens, Met 
deze gegevens maken we ons verbruik inzichtelijk en dit communiceren we 
maandelijks naar onze eigen medewerkers om de bewustwording te vergroten.

Doelen voor 2023
• Reductie van CO2 uitstoot oa. door te investeren in zonnepanelen
• Vergroten van toepassing van hernieuwbare energiebronnen 
• In kaart brengen, volgen en meten van de CO2-uitstoot in onze 

bedrijfsvoering 
• Zorgen voor een positieve communicatie tussen onze medewerkers, onze 

klanten en overige belanghebbenden, om de inzet te bereiken die nodig 
is om te slagen.

Het volgen en meten van CO2 uitstoot van de gehele 
productlevenscyclus 
Bij het analyseren, volgen en meten van de CO2 uitstoot in relatie tot onze 
producten, processen, gebouwen en waardeketens kijken we zowel naar de 
CO2 uitstoot van de bedrijfsvoering als per individueel product. Wat onze 
producten betreft, zullen we de hele levenscyclus van de wieg tot het graf 
behandelen in overeenstemming met SDG 12 van de VN inzake duurzame 
productie. 

Werken met gevaarlijke stoffen:
Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben in hun werk te maken met gevaarlijke 
stoffen. Als je blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen kun je een 
allergische reactie krijgen, een ernstige longziekte of kanker. Elk jaar 
overlijden 3.000 mensen in Nederland aan ziekten veroorzaakt door het 
werken met gevaarlijke stoffen op het werk.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook hebben de meeste chemicaliën een zeer negatief effect op het milieu 
wanneer het milieu hieraan blootgesteld wordt.  Bij AVK Nederland BV 
hebben we hierom de volgende acties volgens de arbeidshygiënische 
strategie uitgevoerd om de risico’s en effecten voor Mens en Milieu te 
beperken. 

We hebben alle in het bedrijf aanwezige stoffen opnieuw beoordeeld 
en daarbij een opschoning gehouden waarbij we ook zoveel mogelijk 
chemicaliën vervangen hebben door een mens- en/of milieuvriendelijker 
alternatief.

Daar waar mogelijk hebben we procedures aangepast en/of maatregelen 
getroffen om de blootstelling aan of effecten op mens en milieu te beperken.

Door taakroulatie proberen wij de individuele belasting zoveel mogelijk te 
beperken.

Voor elke overgebleven stof hebben wij bepaald welke PBM’s bij welke 
werkzaamheden het beste geschikt zijn, en deze daarop aangeschaft en 
voorgeschreven.

Bij AVK Nederland zijn wij sterk milieubewust en voortdurend bezig om onze impact op het 
milieu en het klimaat te minimaliseren. Deze voortdurende verbeteringen worden bereikt 
door het bijhouden van gegevens en het stellen van doelen ter verbetering.

Aantal bomen dat een jaar lang moet groeien om de totale CO2-uitstoot in hun biomassa op te nemen.

Aantal uren dat een 2.3 Megawatt windmolen moet draaien om de totale uitstoot van CO2 te voorkomen.

Uren

          Milieurapportage AVK Nederland

Doelstelling: in 2022 de CO² uitstoot t.o.v. de omzet gelijk te houden aan 2021.   Index YTD = 94

Jaar
2021 7.793 Bomen Jaar 

2022 7.632 Bomen

2021 624 Uren 2022 611

De CO² uitstoot in 2022 absoluut gezien t.o.v. 2021:                                                    Index YTD = 98
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DUURZAME MATERIALEN 
IN ONZE PRODUCTIE
Bij AVK heeft de duurzaamheid van 
onze productie een grote focus. Zowel in 
het inzichtelijk maken van de gebruikte 
materialen (grondstoffenpaspoort) als het 
vervangen van schadelijke stoffen door 
milieuvriendelijke varianten. Restmaterialen 
worden strikt gescheiden en ter recycling 
aangeboden.

Afval en recycling 
Als onderdeel van het milieumanagementsysteem ISO 14001, houdt de 
organisatie een overzicht bij van alle reststromen. 
De doelstelling blijft om, waar mogelijk, afval te voorkomen en de 
restmaterialen op een correcte manier te scheiden en af te voeren. Bij 
de ontwikkeling van nieuwe producten/verpakkingen is het percentage 
gerecycled materiaal een wegingsfactor naast de recyclebaarheid van het 
materiaal bij beëindiging van de levensduur. 
Ook het achterblijven van kunststofmaterialen na montage is een 
aandachtspunt geweest in 2022. Daarom leveren we de reparatieklemmen 
nu zonder plastic kapjes en vragen we afnemers om de flenskappen retour 
te sturen zodat deze, na reiniging, hergebruikt kunnen worden.

Reductie gebruik chemicaliën
De hulpstoffen die nodig zijn in de verschillende processen zijn zoveel 
mogelijk vervangen door stoffen van natuurlijke oorsprong die een minder 
grote impact hebben op het milieu en minder risico opleveren voor onze 
medewerkers. Al deze materialen worden jaarlijks beoordeeld en vervangen 
als er een duurzamer alternatief beschikbaar is gekomen.

Lasrookafzuigingen 
De afzuigingen bij de verschillende lasstations hebben een filterinstallatie 
waarmee de lucht gefilterd terug het pand in gaat. Hierdoor is er geen 
warmteverlies in de winter en wordt onnodig gasverbruik voorkomen. Door 
de filterunits worden alle schadelijke deeltjes uit de lucht gehaald en die 
kunnen vervolgens correct verwerkt worden.

Reparatieklemmen 
Om een meer   duurzamere footprint te creëren en bij te dragen aan 
een beter milieu met de productie van onze roestvast stalen producten 
heeft AVK Nederland BV in 2022 besloten om de reparatieklemmen te 
vernieuwen door de groene PTFE (Teflon) coating op onze RVS bouten te 
verwijderen en zijn we over gegaan op het elektrolytisch verzinken van de 
moeren. 

Een belangrijke reden voor deze aanpassing is de milieuontwikkeling in
relatie tot de aanwezigheid van PTFE (Teflon) coating op onze RVS bouten.
Teflon coating behoort tot PFAS; PFAS zijn allemaal per- en polyfluor-
alkylstoffen. De algemene verwachting is dat er binnen 5 jaar een totaal 
Europees verbod komt op het gebruik van PFAS voor alle niet-essentiële 
toepassingen. Dit is inclusief de PTFE-coating van onze RVS bouten.

Kunststof straatpotten
AVK heeft een breed assortiment kunststof straatpotten. Ze zijn 
gebruiksvriendelijk, onderhoudsvrij, volledig recyclebaar, geluids-

absorberend en hebben als voordeel dat ze niet vastvriezen in de winter. 
Het lage gewicht van de kunststof straatpotten zorgt voor een eenvoudige 
installatie. De straatpotten zijn goedgekeurd volgens DIN/EN normen, maar 
kunnen ook ontworpen worden volgens lokale normen of klantspecificaties. 
Momenteel is AVK bezig om ook de kunstof straatpotten te voorzien van 
een kunststof deksel. Hierdoor zal de ecologische voetafdruk (CO2-uitstoot) 
van kunststof straatpotten, gemeten van grondstof tot einde levensduur, 
aanzienlijk lager worden in vergelijking met gietijzeren straatpotten, 
waardoor AVK straatpotten ecologisch verantwoord zijn. 

Grondstoffenpaspoort 
AVK Nederland BV heeft als doel om samen met onze klanten, leveranciers, 
medewerkers en andere stakeholders een duurzamere wereld om ons 
heen te creëren. Een grondstofpaspoort geeft bijvoorbeeld inzicht in de 
samenstelling en herkomst van producten en toegepaste materialen. Met 
dit inzicht kunnen producenten en afnemers bewuste keuzes maken over 
bijvoorbeeld recycling en herkomst van materialen. Hiermee proberen we 
invulling te geven aan een circulaire economie. 
Samen met Alliander en AVK Plastics hebben wij de eerste aanzet 
gegeven voor een  grondstoffenpaspoort voor kunststof straatpotten 
en alle toebehoren zoals ondertegels en tussenstukken. AVK zal dit 
grondstoffenpaspoort de komende tijd verder gaan uitrollen over andere 
producten. Bijkomende wens voor de toekomst is dat elke leverancier gaat 
werken met een grondstofpaspoort om een halt toe te roepen aan het 
toekomstig tekort aan delfstoffen in de wereld en om uiteindelijk bij de bron 
te komen waarmee we tevens de mogelijkheid hebben om kinderarbeid 
tegen te gaan in de lage lonenlanden.    
Sinds enige tijd is AVK Nederland BV onderdeel van een pilotgroep waarbij 
ook alle waterleidingbedrijven uit Nederland “de Blauwe Netten” zijn 
aangesloten. Met deze pilot wordt een eerste aanzet gegeven om per 
leverancier grondstofpaspoorten voor diverse producten op te stellen en in 
te voeren in een centraal systeem.

AVK Nederland blijft aandacht besteden aan aan het terugdringen van 
het materiaalgebruik om daarmee de CO2 footprint in de gehele keten te 
reduceren. Dit heeft een positief effect op onder andere het transport en de 
chemische behandeling na het lassen. Dit natuurlijk zonder in te leveren op 
de kwaliteit en het gebruiksgemak van onze producten.
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AVK SMART WATER 
EEN INTELLIGENTE OPLOSSING 
VOOR HET MONITOREN EN 
CONTROLEREN VAN 
WATERDISTRIBUTIENETWERKEN

De belangrijkste taak van een waterleidingbedrijf 
is om te zorgen voor een veilige en betrouwbare
drinkwatervoorziening voor consumenten. 
Daarom moeten zij zorgen voor een betrouwbare
werking van het waterdistributienetwerk en 
moeten ze snel kunnen reageren wanneer 
ongewenste veranderingen zich voordoen.

In veel landen gebruiken waterbedrijven, die 
verantwoordelijk zijn voor het leveren van 
schoondrinkwater aan gebruikers, data om 
hun distributienetwerk te controleren en te 
monitoren. Ze hebben bijvoorbeeld in de meeste 
huishoudens slimme meters geïnstalleerd, zodat 
ze consumenten kunnen factureren op basis van 
het werkelijke verbruik.

Tussen de slimme meters en het waterbedrijf zijn 
echter weinig of geen sensoren geplaatst voor het 
verzamelen van data, waardoor dit gebied vaak 
als een zwarte doos wordt beschouwd. In dat 
gebied is het bijna onmogelijk voor waterbedrijven 
om precies te weten wat er gaande is, omdat het 
gebied enorm groot is en de meeste assets in de 
grond zijn geïnstalleerd. Dit zorgt voor onzekerheid 
over de open/dicht positie van afsluiters, 
problemen met het lokaliseren van lekkages en 
moeilijkheden bij het verkrijgen van data van 
voldoende kwaliteit.

Maar in het netwerk zijn duizenden afsluiters, 
fittingen en brandkranen geïnstalleerd, en elk 
van deze assets zijn ideale punten om data te 
verzamelen. AVK Smart Water maakt het mogelijk 
om deze data te verzamelen met onze intelligente 
VIDI sensoren die in het distributienetwerk 
kunnen worden geïnstalleerd. Dit betekent dat het 
waterbedrijf data uit hun assets kan verkrijgen 
en van de zwarte doos een transparanter 
waternetwerk kan maken.

Met een transparant waternetwerk is het mogelijk 
om lekkages sneller te lokaliseren, de levensduur 
van assets te verlengen en te besparen op 
energie door alleen de benodigde capaciteit te 
pompen. Dit zijn slechts enkele voordelen van het 
toepassen van de AVK Smart Water oplossing in 
het waternetwerk.

Waardevolle gegevens verzamelen
AVK Smart Water is een innovatief concept dat 
bestaat uit slimme draadloze sensoren voor het 
verzamelen van data en een softwareplatform 
voor datavisualisatie, waaruit waardevolle inzichten 
verkregen worden. 

De sensoren zijn ontwikkeld voor AVK 
kernproducten zoals schuifafsluiters, fittingen 
en brandkranen. Na installatie verzamelen de 
sensoren, die op duurzame lithium batterijen 
werken, data rechtstreeks van de bron in het 
waterdistributienetwerk en verzenden deze naar de 
AVK VIDI Cloud of, via een API, naar elk gewenst 
IT-systeem. Deze digitale monitoringoplossing 
maakt het mogelijk om het onderhoud, beheer 

en conditie van een waterdistributienetwerk 
te optimaliseren en hiermee bij de bronnen 
te besparen, waterverlies te reduceren en de 
exploitatie te verbeteren. 

Monitoring met state-of-the-art technologie
Door AVK Smart Water sensoren in het 
waterdistributienetwerk te installeren, kunnen 
waterbedrijven een transparant netwerk 
realiseren waarbij het mogelijk is om op afstand 
problemen te monitoren en te diagnosticeren, 
onderhoudsproblemen te prioriteren en te 
beheren, om zo de efficiency van het volledige 
netwerk te optimaliseren. 

Het AVK Smart Water sensor assortiment bestaat uit: 
• VIDI Positioners voor schuifafsluiters en 

brandkranen
• VIDI Flow, VIDI Pressure, VIDI Temperature
• VIDI Open/Close
• VIDI Level
• VIDI Cap voor bovengrondse brandkranen 

De sensoren sturen de data naar VIDI Cloud, 
een softwareplatform ontwikkeld en geleverd 
door AVK Smart Water. Via een API kunnen de 
sensoren de data ook sturen naar een door u 
gekozen IT-systeem. Dit maakt het eenvoudiger 
om data te vergelijken en een compleet overzicht 
van het distributienetwerk te verkrijgen. 

Door middel van digitale monitoring maakt 
AVK Smart Water de weg vrij voor minder 
waterverlies door lekkages, verhoogde workflow 
efficiency en een duidelijker overzicht van 
netwerkomstandigheden. 
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AVK SMART WATER 
EEN INTELLIGENTE OPLOSSING 
VOOR HET MONITOREN EN 
CONTROLEREN VAN 
WATERDISTRIBUTIENETWERKEN

Effectief minder waterverlies
Drukbeheer wordt beschouwd als de meest doel-
treffende en kosteneffectieve manier voor lekkage-
management. VIDI Pressure sensoren leveren de 
data die nodig zijn om de druk efficiënt te beheren,
waardoor lekkages in het hele distributienetwerk 
tot een minimum beperkt kunnen worden. 

Bovendien kunnen, met de lekkage detectie 
feature in VIDI Cloud, de data van de VIDI Flow 
sensoren worden gebruikt voor de geavanceerde 
algoritmen om het lekkage niveau te monitoren. 
Hiermee is het mogelijk om beter te prioriteren en 
de duur van een lekkage te verminderen. 

Met VIDI Caps op brandkranen en VIDI 
Positioners op afsluiters, krijgen waterbedrijven 
direct een alarm wanneer deze assets worden 
bediend. Hiermee kunnen ze het waterverlies 
door sabotage en diefstal van brandkranen en 
openbaar toegankelijke schuifafsluiters beperken. 

Efficiëntere workflow
Doordat met de VIDI Pressure sensoren de 
druk in het netwerk efficiënt beheerd kan 
worden en lekkages beperkt kunnen worden, 
wordt er bespaard op reparatiekosten en het 
energieverbruik van pompen en zal de levensduur 
van assets worden verlengd. 

VIDI Pressure en VIDI Temperature zorgen voor de 
transparantie die nodig is om klantvragen efficiënt 
te beantwoorden, aangezien alle relevante 
netwerkinformatie binnen handbereik is. Hiermee 
kunnen waterbedrijven hun klantenservice 
verbeteren terwijl dit tegelijkertijd minder tijd kost. 

VIDI Positioners en VIDI Caps elimineren 
tijdverspilling bij het onderzoeken van de 
status van afsluiters en brandkranen, terwijl ze 
het onderhoudswerk stroomlijnen. Deze VIDI 
oplossingen houden automatisch het laatste 
gebruik bij en verhogen de efficiency van het 
gehele distributiebeheer. 

Beter overzicht van de netwerkcondities
Er zijn veel risico’s verbonden aan de 
waterdistributie. Lage druk brengt een risico van 
binnendringen van vervuild water met zich mee 

en dit vormt een ernstig gezondheidsrisico voor 
de consument. De VIDI Pressure sensoren geven 
een waarschuwing als de druk onder een bepaald 
instelpunt daalt. 

Brandkranen en openbaar toegankelijke schuifaf-
sluiters zijn potentiële ingangen voor verontreinigende
stoffen, hetzij per ongeluk of opzettelijk. VIDI Caps
voor bovengrondse brandkranen en VIDI Positioners
voor schuifafsluiters helpen dit risico te beheersen 
door direct te waarschuwen als brandkranen of 
afsluiters worden geopend. 

De totaaloplossing van AVK Smart Water houdt 
de actuele situatie bij van het waternetwerk. 
VIDI-sensoren registreren veranderingen in de 
hydraulische installatie, bijvoorbeeld wanneer een 
afsluiter wordt geopend of gesloten of wanneer de
druk, temperatuur of stroom afwijkend is in het net-
werk. Na analyse van de afwijking(en) kan een wel-
overwogen beslissing worden genomen op basis 
van feiten om de efficiency van het netwerk verder 
te optimaliseren.

Interessante data voor PWN met AVK Smart 
Water VIDI Positioners
AVK heeft als pilot een aantal VIDI Positioners 
geïnstalleerd op afsluiters van PWN om meer infor-
matie te verzamelen over de stand van de afsluiters.

PWN levert drinkwater aan ruim 800.000 
huishoudens, bedrijven en instellingen in de 

provincie Noord-Holland. De klanten gebruiken 
jaarlijks zo’n 110 miljard liter drinkwater. PWN 
zuivert oppervlaktewater tot drinkwater. PWN 
staat voor duurzaamheid en maakt veelvuldig 
gebruik van data en nieuwe technologieën. 
AVK Nederland heeft een jarenlange uitstekende 
samenwerking met PWN en levert producten zoals
afsluiters, brandkranen, straatpotten en koppe-
lingen. PWN heeft in Noord-Holland 33.000 
afsluiters in haar leidingnetwerk om het drinkwater 
te sturen. Van de belangrijkste afsluiters is het 
voor PWN van toegevoegde waarde om zeker te 
weten of de afsluiters open of dicht staan. Zodat 
ze bij calamiteiten, maar ook bij onderhoud snel 
kunnen beschikken over de juiste informatie.

AVK heeft als pilot bij PWN 3 afsluiters mogen 
voorzien van VIDI positioners. Voor het monitoren 
van de positioners is een testomgeving gebouwd. 
De VIDI postioners hebben hun werk gedaan en 
na een half jaar is de pilot met succes en naar 
tevredenheid van PWN afgerond. De komende tijd 
worden verdere vervolgstappen besproken.

CASE STORY
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ONZE SAMENWERKING 
MET LEVERANCIERS EN 
MANAGEMENT

Op basis van de uitdagingen van het boekjaar 2021/22 op 
het gebied van aanvoer van materialen, energiebronnen 
van onze leveranciers, covid-19, en niet in de laatste plaats 
de enorme wereldwijde logistieke uitdagingen, is onze 
leverancierslijn een belangrijk aandachtsgebied geweest. 
Het nakomen van bestaande afspraken en het zorgen voor 
een tijdige en verantwoorde levering aan onze klanten is 
onze topprioriteit geweest.

Op dit gebied waren extra inspanningen 
nodig om ervoor te zorgen dat zowel 
bestaande als nieuwe leveranciers in staat 
waren om producten te leveren die aan de 
overeengekomen eisen en normen voldeden. 

Ondanks grote uitdagingen in onze 
toeleveringsketen zijn we erin geslaagd onze 
goederen aan onze klanten te leveren, nieuwe 
leveranciers te vinden en goed te integreren. 
Deze leveranciers zijn onderworpen aan onze 
reguliere goedkeuringsprocessen, waaronder 
leveraciersbeoordelingen om verantwoord 
gedrag te waarborgen.

Kwaliteit en verantwoordelijkheid 
Kwaliteit en verantwoordelijkheid zijn altijd 
doorslaggevend in ons leveranciersmanagement 
en onze samenwerking. We werken alleen 
samen met leveranciers die garanderen dat ze 
voldoen aan alle wetgeving op het gebied van 
veiligheid, milieu, klimaat en mensenrechten. 
We kiezen altijd leveranciers die voldoen aan 
de lokale milieu- en arbeidswetgeving en ze 
moeten voldoen aan onze ethische norm, onze 
Gedragscode, om te worden goedgekeurd als 
AVK leverancier. 
We werken consistent en systematisch aan het 
registreren, controleren, opvolgen en ontwik-
kelen van onze leverancierssamenwerking om 
ervoor te zorgen dat ons Groepsbeleid, inclusief 
de Gedragscode, altijd wordt nageleefd.

Gedragscode 
Met de gespecificeerde leverancierseisen en de 
Gedragscode willen we ervoor zorgen dat hun 
milieu-impact niet groter is dan nodig, dat
ze mensenrechten respecteren en dat ze geen
gebruik maken van dwangarbeid of kinder-
arbeid. De AVK gedragscode is een integraal
onderdeel van onze inkoop-overeenkomsten 
met leveranciers, maakt deel uit van onze 
standaard inkoopvoorwaarden en moet worden 
geaccepteerd voor alle inkooporders. 

Als een AVK leverancier of AVK medewerker 
onze Gedragscode niet naleeft, zullen we ze 
in eerste instantie berispen en een dialoog 
aangaan om te verbeteren. 

Auditing 
Leveranciersaudits worden volgens een 
vast programma uitgevoerd. De frequentie 
van audits is gebaseerd op een landen- en 
productgebaseerde risicobeoordeling die wordt 
beschreven en beheerd in onze interne QHSE-
documentatie. 

Interne AVK auditors voeren de audits 
uit en verifiëren altijd de ISO- en externe 
certificeringen die we van onze leveranciers 
eisen. We gebruiken een checklist die 
verschillende onderwerpen en gebieden 
behandelt en die we voortdurend verbeteren. 
Uiteraard besteden we bijzondere aandacht 
aan landen met een verhoogd risico op 

het schenden van sociale en ecologische 
verantwoordelijkheid. 

In het boekjaar 2021/22 hebben we 24 
leveranciersaudits uitgevoerd. Er waren 
geen incidenten bij de gecontroleerde AVK 
leveranciers die om berispingen of andere 
maatregelen vroegen.

Doelen en activiteiten 
We handhaven ons doel om de activiteiten van de
Gedragscode verder te implementeren met be-
trekking tot leveranciers in nieuwe landen en 
regio’s. 

We hebben nieuwe middelen toegevoegd aan
de Deense en wereldwijde kwaliteits- en duur-
zaamheidsfuncties en dus zullen we in de 
komende jaren onze inspanningen op het gebied
van verantwoorde leveranciersselectie en bena-
dering van de gedragscode kunnen versterken. 

De komende jaren zullen onze milieueisen aan 
de leveranciers toenemen
en ons werk met productverklaringen zoals EPD 
(Environmental Product Declaration) en LCA 
(Life Cycle Analyse). Dit jaar is de AVK Groep 
begonnen met deze initiatieven.
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ONZE TOEKOMSTIGE 
ACTIVITEITEN

Dat wij onze omgeving en het milieu respecteren, en onze impact zo klein 
mogelijk willen maken, heeft er toe geleid dat we ons een aantal jaar 
geleden hebben laten certificeren op ISO 14001. Bij deze certificering ligt 
de focus op milieuaspecten. Met dit certificaat willen we laten zien dat het 
ons niet alleen gaat om mooie doelen op het gebied van milieu, maar dit 
ook in concreet beleid hebben omgezet.

Een hoge kwaliteit is wat onze afnemers van ons mogen verwachten. Zowel 
in de producten die wij leveren als in de service en ondersteuning in het 
komen tot een goede oplossing voor de vraagstukken van de afnemer. 
Als logisch gevolg van deze wens om te streven naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit hebben wij ons ook laten certificeren volgens de ISO 9001 norm.
Ook hierbij willen we aan al onze stakeholders laten zien dat onze kwaliteit 
geborgd is en dat wij streven naar continue verbetering.

In 2022 heeft AVK Nederland BV het MVO Prestatieladder niveau 
4 certificaat behaald. Het is een overkoepelende certificering die 
raakvlakken heeft met beide ISO certificaten die wij al hebben behaald.  
Als AVK Nederland vinden wij het van groot belang om samen met onze 
toeleveranciers en afnemers te werken naar een duurzame keten.
We zien onszelf als onderdeel van de keten waarbij een goede onderlinge 
samenwerking een groot positief effect kan hebben op alle schakels in 
deze keten.

Verduurzaming van de keten door samenwerking
We zien er naar uit om, samen met onze stakeholders, verder te werken 
aan het verduurzamen van onze keten. Om samen met onze medewerkers 
te groeien op het gebied van kennis en in de bewustwording van onze rol 
en verantwoordelijkheid.
Als onderdeel van de AVK groep weten we dat we hier niet alleen in staan. 
Alle AVK vestigingen wereldwijd hebben deze doelen voor ogen. En dat 
geeft ons vertrouwen in de toekomst.
Als AVK groep willen wij uw verwachtingen overtreffen! Ook op het gebied 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in ons DNA. Wij willen onze bedrijfsvoering op 
zo’n manier inrichten dat die getuigd van onze overtuiging dat ieder mens gelijk is en dat 
wij verantwoordelijk zijn voor onze omgeving en het welzijn van het milieu.

ONZE SAMENWERKING 
MET LEVERANCIERS EN 
MANAGEMENT



20 | AVK Duurzaamheidsverslag 2021/2022

ONZE MEDEWERKERS EN 
MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
Als bedrijf wil AVK Nederland, naast economische groei, ook een bijdrage leveren door 
het creëren van aantrekkelijke banen. Ook willen we een veilige werkplek bieden met 
de mogelijkheid voor medewerkers om zich te ontwikkelen. Gezondheid en een veilige 
werkplek, zowel fysiek als mentaal, zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen de AVK 
groep en dus ook bij AVK Nederland. Veel van de medewerkers zijn al lange tijd in dienst 
bij AVK Nederland en hebben in de loop van de jaren zeer waardevolle kennis vergaard van 
zowel de producten, processen en de markt/toepassingsgebieden. Vanuit AVK willen we 
deze medewerkers graag een uitdagende werkplek blijven bieden waarin een voortdurende 
ontwikkeling mogelijk is.

Alle AVK vestigingen houden zich aan de Universele verklaring van de 
rechten van de mens zoals deze is opgesteld door de verenigde naties. 
Hieronder vallen gelijke rechten voor iedereen, ongeacht je geslacht, religie 
en politieke overtuiging. Als ook het voorkomen van gedwongen arbeid.  

Anti-corruptie 
Als AVK Nederland distantiëren we ons van alle vormen van corruptie, 
uitbuiting en omkoping. De directeur van AVK Nederland heeft, samen 
met alle directeuren van de verschillende AVK vestigingen, een document 
ondertekend waarin hij aangeeft zich te zullen houden aan deze universele 
verklaring van de rechten van de mens.  

Onze medewerkers 
Bij AVK Nederland werken mensen uit verschillende culturele 
achtergronden, met verschillende religies en geaardheden. Het is een 
diverse groep zeer toegewijde medewerkers met elk hun eigen behoeftes 
en ideeën. Iedereen wordt gerespecteerd, welke achtergrond of overtuiging 
je ook hebt. We werken aan de gezamenlijke doelen waarbij de persoonlijke 
ontwikkeling van elke medewerker een belangrijk aandachtsgebied is. 

Gelijkheid op basis van geslacht 
AVK is werkzaam in een technische markt. Dit maakt dat er verhoudings-
gewijs meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn. In de productie is er 
zelfs sprake van een volledige afwezigheid van vrouwen. Desondanks 
blijven we proberen om ook hierin steeds meer een afspiegeling te worden 
van de samenleving. Bij AVK Nederland BV is de verhouding man/vrouw in 
2021/22 verder verbeterd.

Fysieke/mentale werkomgeving en veiligheid 
Een veilige werkplek is een vereiste om goed te kunnen functioneren. Dit is
zowel voor het fysieke als voor het mentale werk het geval. Het uitgangs-
punt van de AVK groep is ‘safety first’ en ook AVK Nederland werkt volgens
deze gedachte. Er is een getoetste RI&E waarin alle risicovolle werkzaam-
heden en situaties zijn opgenomen en waarmee actief gewerkt wordt aan 
verbetering. 

Bij AVK Nederland is 1 medewerker aangesteld als QHSE Coordinator. Hij is 
fulltime bezig met het opstellen, bewaken en uitvoeren van het beleid in het 
kader van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. 

In 2022 is 1 medewerker bij AVK Nederland aangesteld als HR Coördinator 
en deze medewerker is tevens vertrouwenspersoon binnen onze organisatie.

In 2022 heeft AVK Nederland BV aan al haar medewerkers een 
reanimatiecursus aangeboden.

In 2023 worden bij AVK Nederland alle bestaande bureaus vervangen door 
sta-zit bureaus, als onderdeel van de strategische doelstelling vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid. 

Opleidingen en training 
De persoonlijke ontwikkeling door het volgen van opleidingen en trainingen 
is een aandachtspunt dat elk jaar met alle medewerkers wordt besproken 
tijdens het beoordelingsgesprek en eventuele functioneringsgesprekken. 
AVK wil graag dat de medewerkers zich ontwikkelen en hiervoor opleidingen/
trainingen volgens. Deze worden in veel gevallen dan ook volledig vergoed 
door AVK.  

Er is ook een hele E-learning module opgestart om alle AVK medewerkers 
de mogelijkheid te bieden zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Deze 
modules zijn gratis beschikbaar voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Diverse medewerkers zijn afgelopen boekjaar gestart met een opleiding/
training en hiervan zijn er ook al diverse afgerond.  De HR-coördinator heeft 
als doel om komend boekjaar een overzicht te maken van alle gestarte en 
afgeronde opleidingen en trainingen.

18 medewerkers zijn gestart met een cursus Engels, deze wordt intern 
gegeven. Alle BHV’ers zijn op herhaling geweest en de lassers worden elk 
half jaar opnieuw gecertificeerd.

Goede doelen en sponsoring
AVK Nederland vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van groot belang. Graag doen we als AVK organisatie iets 
terug voor de maatschappij. 
Bij AVK Nederland hebben we een regionaal en lokaal sponsorbeleid. 
We investeren graag in een duurzame toekomst en ondersteunen af en toe 
lokale initiatieven, ondernemers, sportieve activiteiten en de natuur. 
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Partner van Nationaal Park de Hoge Veluwe
AVK Nederland is partner geworden van Stichting Nationaal Park de Hoge 
Veluwe. Een prachtig park met een grote biodiversiteit en verschillende 
oud-Veluwse landschappen. Op de Hoge Veluwe bevinden zich het 
befaamde Kröller-Müller Museum, met veel werk van Vincent van Gogh, 
Jachthuis Sint-Hubertus en het bezoekerscentrum Museonder. Naast mooie 
wandelingen kunt u door gebruik te maken van de Witte fietsen, prachtige 
fietstochten maken in het park. Ook vindt er veel wetenschappelijk 
onderzoek plaats. 

Lokale initiatieven
Regelmatig zijn er collega’s die een mooi doel voor ogen hebben en daar 
een sportieve activiteit voor ondernemen. AVK Nederland ondersteunt dit 
uiteraard van harte. Ook steunen we soms culturele lokale initiatieven of 
een sportclub. 

Eindejaarsdonatie
Het is voor AVK Nederland inmiddels een traditie geworden om een donatie
aan een lokaal goed doel te doen aan het einde van het jaar. In 2022 is 
ervoor gekozen om een donatie te doen aan de Veluwse Wens Ambulance.

De Veluwse Wens Ambulance is een vrijwilligersorganisatie met als doel 
de (laatste) wensen te vervullen van mensen die niet lang meer te leven 
hebben. Ze bieden professioneel en comfortabel vervoer aan waarbij 
de wensen en behoeften van de wensvrager centraal staan. Hun motto 
is dan ook: ‘Laat niets te wensen over’. De Veluwse Wens Ambulance 
laat wensen in vervulling gaan van mensen die wonen in de provincies 
Gelderland, Utrecht, Flevoland en omgeving Zwolle. Ze beschikken over 
drie ambulances, twee wagens zijn gestationeerd in Elburg, de derde heeft 
Opheusden als uitvalsbasis.

Vitaliteit
Vijfjaarlijks wordt aan alle medewerkers een PMO aangeboden. 
De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om gericht acties te 
kunnen nemen op gebieden die minder hoog scoren dan de benchmark.
Een voorbeeld van het stimuleren van gezond eten is dat AVK zorgt voor 
vers fruit in de kantine voor alle medewerkers.
In 2022 is aan alle medewerkers een vitaliteitsbon uitgereikt om te 
besteden aan sportgerelateerde aankopen. Ook biedt AVK de mogelijkheid 
om ondersteuning te krijgen bij het stoppen
met ongezonde gewoonten zoals roken.
In 2023 is het de bedoeling om twee vitaliteitsmiddagen te organiseren 
voor alle AVK medewerkers. Op deze manier willen we AVK medewerkers 
met diverse sporten kennis te laten maken en zo enthousiast te maken om 
ook zelf meer aan sport te gaan doen in hun vrije tijd. 

Doelen voor 2023
Vitaliteit en duurzamen inzetbaarheid zijn inmiddels onderdeel van onze 
strategische doelstellingen. In de maandelijkse MT rapportage monitoren 
we de voortgang. In samenwerking met de OR proberen we zoveel mogelijk 
initiatieven vanuit de werknemers in beeld te krijgen en te onderzoeken 
of het mogelijk is om vanuit AVK ondersteuning te bieden aan deze 
initiatieven. 
AVK streeft er naar om op termijn alle bedrijfsauto’s elektrisch te laten
rijden.
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APPENDIX

Overzicht van ISO certificaten op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

AVK Nederland beschikt over meerdere ISO-certificeringen, waar we trots
op zijn. In 1990 ontving AVK Nederland BV de eerste ISO 9001-certificering 
en sindsdien zijn binnen de AVK Groep de meeste  productiebedrijven 
gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.

ISO 9001, de norm voor kwaliteitsmanagement, is geïmplementeerd in al 
onze productiebedrijven. Sinds 1990 is AVK Nederland BV gecertificeerd 
volgens de ISO 9001 norm.

ISO/TS 29001 is een kwaliteitsnorm die speciaal ontwikkeld is voor de 
energiesector, waaronder de petroleum-, petrochemische en gasindustrie. 
Her merendeel van deze norm is gebaseerd op de ISO 9001 norm. De ISO/
TS 29001 norm heeft echter speciale aandacht voor: beheersmaatregelen, 
kwalificaties van werknemers (en eisen voor leveranciers); traceerbaarheid 
en documentatie. Als er op een verkeerde manier met explosieve stoffen 
en gassen wordt omgegaan, kan dit ernstige gevolgen hebben voor zowel 
mens als milieu. Daarom heeft AVK deze ISO norm geselecteerd als een 
extra niveau en eis voor onze supply chain binnen de olie- en gasindustrie 
om een   hoog kwaliteitsniveau en een correcte afhandeling van de 
bedrijfsprocessen te documenteren. 

ISO 14001 is de norm voor milieumanagment en fungeert als kader 
voor milieuprestaties. Milieubeheer volgens ISO 14001 stelt ons in 

staat milieukwesties te beoordelen, ons te richten op de belangrijkste 
milieukwesties, te zorgen voor vermindering van de milieueffecten en de 
milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Sinds 2018 is AVK Nederland 
BV gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm.

ISO 45001  is een internationale norm voor gezondheids- en 
veiligheidssystemen op het werk. Het doel van ISO 45001 is om de 
werkomgeving te verbeteren door het juiste kader te creëren voor beheer 
en controle van de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. 
Het is een beheersysteem om het aantal ongevallen op de werkplek 
te verminderen en te komen tot veilige en gezonde werkplekken. De 
inspanningen voor gezondheid en veiligheid worden in een systeem 
ondergebracht, gecontroleerd, geëvalueerd en verbeterd.

MVO Prestatieladder niveau 4, is een Managementsysteem en 
certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. AVK 
Nederland BV heeft de 31 MVO-thema’s in ons Managementsysteem 
geïntegreerd en gaan deze in samenspraak met onze stakeholders, verder 
ontwikkelen. Samen met onze relaties werken aan de juiste balans tussen 
People, Planet en Profit. En door deze samenwerking een versterkend 
effect te hebben op het verduurzamen van de keten.
Sinds 2022 is AVK Nederland BV gecertificeerd volgens de MVO 
Prestatieladder niveau 4 norm.
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