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Inleiding
‘Kwalitatief en kwantitatief marktleider zijn in keramische tegels’, dat is
het doel van Tegelgroep Nederland. Naast de nummer één te willen zijn
op het gebied van keramische tegels in Nederland streven we ernaar
om alle doelgroepen te kunnen bedienen met een breed, kwalitatief en
innovatief assortiment tegels. Om het kwantitatieve met het kwalitatieve te combineren, moet je zorgen voor zowel goede producten als
een professionele bedrijfsvoering. Dit gaat verder dan alleen het inkopen
en verkopen van tegels. Het gaat ook om de manier van omgang met je
klanten, leveranciers, fabrikanten en het hebben van respect voor
materiële en immateriële zaken.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Tegelgroep Nederland
ingebed in de cultuur. Goed omgaan met de omgeving, het milieu en je
personeel. Dit zien wij als onze plicht, maar ook als fatsoenlijk gedrag.
Daarnaast zien we het als een kans. Een kans om vooruit te lopen.
Ingericht te zijn op zowel toekomstige veranderingen als op nieuwe
wensen vanuit de maatschappij.
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Hoewel de afzetmarkt van Tegelgroep Nederland B.V. zich alleen in
Nederland bevindt, doen wij zaken over de hele wereld. Hierbij blijven
te allen tijde onze normen en waarden, gebaseerd op de ‘principles of
Conduct and Action’, de basis voor ons zaken doen. Deze principes
staan voor professionele betrokkenheid, respect voor de medemens,
integriteit, loyaliteit, solidariteit, respect voor wet- en regelgeving,
respect voor het milieu, respect voor een gezonde en veilige werkomgeving en respect voor de rechten van medewerkers.
Dit verslag geeft niet alleen u, maar ook ons inzicht in wat wij allemaal
gepresteerd hebben. Daarnaast biedt het perspectief op wat er nog
gerealiseerd kan worden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
biedt namelijk altijd meer mogelijkheden en kansen dan waar in eerste
instantie aan wordt gedacht. Tegelgroep Nederland kan niet de wereld
veranderen, maar kan wel haar bijdrage leveren aan het verbeteren
van de wereld op een aantal aspecten.
Wilfred Versteege
Managing Director
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Saint-Gobain en
Saint-Gobain Distribution
the Netherlands B.V.
TGN is onderdeel van het beursgenoteerde Franse Saint-Gobain. Met
ongeveer 195.000 medewerkers en
activiteiten in 64 landen kan het met
recht een wereldwijde speler genoemd
worden. Saint-Gobain verkocht het
afgelopen jaar meer dan 120 miljoen
m² aan tegels en is daarmee marktleider. In Nederland zet Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V.
(SGBD NL) de hoofdlijnen van het
beleid uit.

Saint-Gobain tracht met haar beleid
zoveel mogelijk aan de verwachtingen
van haar stakeholders te voldoen. Dit
probeert ze te realiseren door op basis
van drie belangrijke uitdagingen
oplossingen aan te dragen. Deze drie
uitdagingen zijn gebaseerd op het
milieu, de sociale omgeving en de
maatschappij. De stakeholders van
Saint-Gobain bestaan op bedrijfsniveau met name uit; de medewerkers,
de investeerders, de regionale ambtenaren en de consumenten. Maar ook
tal van andere organisaties en groepen
behoren tot de stakeholders van SaintGobain. Deze komen naar voren op het

SGBD
the Netherlands
C.E.O

TGN
Managing Director

Mieloo
Tegelimport

06

V&S Tiles

Custom Made
Tegeloplossingen

Jos Haag
Tegelgroothandel

moment dat één van Saint-Gobains
dochterondernemingen of business
units actie onderneemt. Denk hierbij
aan consumenten-, handels-, en nongouvernementele organisaties (NGO’s).
Op basis van de situatie wordt er door
middel van de juiste informatiekanalen
contact gelegd en wordt er gezocht
naar een geschikte manier om
tegemoet te komen aan de wensen
van deze stakeholders.

Tegelgroep Nederland
TGN is marktleider in de tegelverkoop
in Nederland. Er zijn vier business
units; Tegelgroothandel Jos Haag, V&S
Tiles; Mieloo tegelimport en Custom

Made Tegeloplossingen. De producten
worden voornamelijk ingekocht vanuit
Europa, Azië en Turkije. De afzetmarkt
is gebaseerd op de projectenmarkt,
de retail en de grotere bouwzaken in
Nederland.
TGN heeft als doel kwalitatief en kwantitatief marktleider te zijn in keramische
tegels in Nederland. Zij ambieert daarbij een sterke relatie met de klant,
voorraadzekerheid, innovatie en
professionaliteit.
De fundering voor TGN zijn de ‘principes
voor gedrag en handelen’, welke
voortkomen uit het beleid van SaintGobain. Deze principes zijn gebaseerd
op drie richtlijnen:
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Principles of
Action:

*Respect for the law
*Caring for the environment
*Worker health and safety
*Employee rights
They guide the actions of all
corporate leaders and
employees in the performance
of their duties.

Bron: Saint-Gobain Duurzaamheidsverslag, p.5, 2011

het verdrag van de International Labor
Organization,
het verdrag van de OECD gebaseerd
op de bestrijding van omkoping,
de Guiding Principles van de OECD.
Met de basisprincipes voor het handelen
wordt beoogd een richting te geven
aan de activiteiten van alle managers
en medewerkers bij de uitoefening van
hun werkzaamheden, waar ook ter
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Principles of
conduct:

*Professional commitment
*Respect for others
*Integrity
*Loyalty
*Solidarity
They represent a unifying force
and shape the conduct of each
and every member of SaintGobain, from senior management
down to junior employees.

wereld. Alle medewerkers van TGN
hebben zich verplicht deze principes
na te leven.

Verantwoording van ons
beleid
Producten en diensten die
bijdragen aan duurzame
ontwikkeling
Duurzaam assortiment
TGN is bezig met een intensief onderzoek om voor haar klanten de meest
duurzame tegels uit te zoeken. Tegels
kunnen een flinke bijdrage leveren aan
een duurzame omgeving. Zo zijn gerecyclede materialen uitermate
geschikt als grondstof voor de tegels.
Daarbij zijn tegels vaak vrij van
schadelijke stoffen, gemakkelijk in het
onderhoud en is de empirische levensduur vaak gelijk aan dat van het
gebouw waarin ze zijn geplaatst. Als
laatste kunnen tegels extra dun
worden gemaakt of volledig herbruikt
worden.
TGN gaat letten op de prestaties van
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leveranciers omtrent duurzaamheid en
zal hierin een selectie gaan maken.
Hierbij wegen allereerst de productspecifieke elementen mee, welke in de
eerste alinea zijn genoemd. Ook algemene bedrijfsprocessen dragen bij aan
de prestaties van een tegelleverancier.
De onderscheidende tegels die aan de
TGN eisen voldoen, zullen opgenomen
worden in het duurzaamheidsprogramma
Greenworks. Deze tegels zullen te
herkennen zijn aan het Greenworks
label. Per tegel zal aangegeven worden
waarom juist die tegel duurzaam is. Zo
kunnen klanten eenvoudig en objectief
kiezen uit het beste assortiment aan
(duurzame) tegels. Afhankelijk van
het onderzoek waar we mee bezig zijn,
hopen we in 2013 het duurzaamheidsprogramma Greenworks grotendeels
te hebben gerealiseerd.

Verantwoord inkopen
In 2013 zal TGN starten met het
‘ r e s ponsible purchasing process’
opgesteld binnen Saint-Gobain. Het
verantwoord inkoopproces is gebaseerd
op de ‘principes van gedrag en handelen’.
Dit houdt in dat deze principes op drie
manieren van toepassing zijn binnen
het verantwoord inkoopproces. Allereerst geeft een inkoopovereenkomst
richtlijnen voor de routine inkoophandelingen en moet de leverancier
handelen volgens deze principes. Als
tweede is het proces gebaseerd op een
overeenkomst met de leveranciers
waarin Saint-Gobain haar criteria, op
basis van de principes, omtrent het
milieu en de sociale omgeving heeft
uitgewerkt. Als laatste onderdeel
bevat het proces een vragenlijst waarmee de leveranciers zichzelf evalueren
en op die manier weten of ze aan de
voorwaarden voldoen.
Duurzaam transport
TGN probeert tevens op het gebied
van transport bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Totaal wordt er
door TGN inmiddels 53% van de
inkomende handelsgoederen getransporteerd per trein (18%) of per schip
(35%). Dit zorgt voor een aanzienlijke
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reductie in de co2 uitstoot, ten opzichte
van wanneer het transport volledig per
vrachtwagen zou gaan. Een trein en
een schip stoten, in verhouding tot een
vrachtwagen, ruim 80% minder co2
uit. In 2013 proberen we het percentage
inkomende goederen per trein verder
te verhogen.

Behartigen van milieu en
omgeving
		
		
		
		footprint 2012
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Onze co2 footprint is
gebaseerd op het Greenhouse Gas
protocol (GHG protocol). Dit protocol
is wereldwijd de meest gebruikte
rekentool voor zowel overheden als
bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te kwantificeren, te begrijpen
en uiteindelijk te managen. De co2
footprint wordt intern gebruikt om te
sturen op het reduceren van emissies.
Hierbij is gestart met de grootverbruikers: elektra, gas, diesel vrachtwagens en diesel personenauto’s.

Sinds februari 2012 worden maandelijks
de meterstanden geregistreerd. Het is
daarmee mogelijk op verbruik van elektra
in kWh/m� en gas in m� gas/m� per
gebouw te sturen. Maatregelen kunnen
zo genomen worden daar waar zij het
meest effect hebben. De resultaten
van de genomen maatregelen in 2012
zullen gebruikt worden om energiebesparing in 2013 verder door te
voeren.
Verbruik over 2012
De totale footprint is gedaald
met bijna 6% ten opzichte van de footprint van 2011.
De footprint veroorzaakt door
vliegverkeer voor Tegelgroep Nederland
is in 2012 met ruim 62% afgenomen.
Het dieselverbruik van vrachtwagens is ten opzichte van 2011 met
1,2% gedaald.
Het diesel- en benzineverbruik
van zakelijke auto’s is helaas met 15%
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toegenomen. Bewustwording en ingezette maatregelen blijken niet het
gewenste effect te hebben gehad.

bevestigd door het groencertificaat en
een verklaring door een onafhankelijke
instelling. Het contract geldt voor alle
vestigingen van SGBDNL. De overstap
naar windenergie levert een totale
reductie van circa 3.300 ton co2 per
jaar op, waardoor elektra nog maar
een kleine 2% van de totale co2 footprint uitmaakt. Onze totale footprint
vermindert daardoor met circa 26%.
ISO 14001

Hernieuwbare energie
Elektraverbruik vormt 38% van de co2
footprint van TGN, waardoor het één
van de grootste co2 emissies binnen
het bedrijf is. Het verbruik in 2012 is
met bijna 10% gedaald door bewuster
om te gaan met energie, maar is nog
altijd gelijk aan het energieverbruik van
ruim 155 huishoudens.
Per 1 januari 2013 verduurzamen we
daarom dit verbruik door inkoop van
groene stroom. Bij deze inkoop zijn
bewust de criteria van de co2 prestatieladder gehanteerd. Na zorgvuldig
onderzoek nemen we windenergie van
Nederlandse bodem af bij Delta,
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In augustus 2012 is het milieuzorgsysteem van SGBDNL beloond met het
ISO 14001 certificaat. Het certificaat is
toegekend door het onafhankelijk
kwaliteitszorgbedrijf SGS voor de duur
van drie jaar. Met het behalen van
het certificaat kunnen klanten erop
vertrouwen dat SGBDNL voldoet aan
milieuwet- en regelgeving en dat de
permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie structureel
in de onderneming is verankerd.
Care 4
Eind 2010 heeft Saint-Gobain het
initiatief genomen om samen met vijftien andere CAC 40 bedrijven het
energiegebruik in kantoorgebouwen
terug te dringen. Saint-Gobain heeft
hiervoor het persoonlijke Care 4

(Company Actions for the Reduction of
Energy by 4) programma opgezet. Het streven
is om, op zijn laatst in 2040, een viervoudige
reductie van het algehele energieverbruik
binnen de kantoorgebouwen te realiseren.

Vermindering afvalstromen
Om beter inzicht te krijgen in haar afvalstromen heeft TGN externe expertise ingehuurd, een afvalstroom manager. Dit is
een bedrijf dat zich bezig houdt met afvalpreventie en grondstoffenbeheer. Zij helpt
TGN om bewuster om te gaan met grondstoffen. Hierdoor ontstaat er minder afval
en hoeft er dus ook minder afgevoerd te
worden. Op dit moment wordt 83% van het
afval van TGN gescheiden. Het streven voor
2013 is om dit omhoog te brengen naar
85%.
LED-verlichting
Als een van de eerste groothandelaren in
haar branche had TGN een eigen showroom. De spotlights bij TGN zijn reeds deels
vervangen door energiezuinigere LED-
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verlichting. Daarnaast zijn er sensoren
geplaatst in ruimten zoals in de KeyAccounts showroom, de toiletten en
alle kantoorruimten, zodat alleen de
ruimtes die worden gebruikt verlicht
zijn. Op dit moment wordt er gekeken
naar de mogelijkheden van hoogfrequent verlichting in het magazijn.
Track Air batterijen
In de magazijnen wordt gewerkt met
elektrische reachtrucks, welke voorzien
zijn van Track Airbatterijen. Deze
batterijen verbruiken 15 tot 20%
minder stroom en tot 70% minder
water. Daarbij laden ze zich sneller op,
waardoor ze langer mee gaan. Daarbij
hebben ze een langere levensduur als
gevolg van een circa 10°C minder
toename van de temperatuur.

Sigrid is genezen
van kanker.

Papiergebruik
Voor een goed verloop van de orders
werd er in het magazijn jarenlang
gewerkt met stapels papieren. Door de
ontwikkeling van software is er sinds
2008 een papierloos logistiek systeem
voor de distributie gecreëerd. Een
volledig papierloze organisatie is nog
niet gelukt, maar er wordt wel aan
gewerkt. Orders worden elektronisch
ingegeven en er wordt gebruik
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KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten.
Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Uw steun is dus hard nodig!
www.kika.nl - Giro 8118
De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam | UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek | Willem-Alexander Kinder- en
Jeugdcentrum Leiden | UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen | Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam | VU Medisch Centrum Amsterdam | Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

gemaakt van elektronische orderbevestigingen, vrachtbrieven en salarisstroken. Tevens worden bijna alle
facturen elektronisch verwerkt. Deze
reeds gerealiseerde ontwikkelingen
hebben ertoe geleid dat het papierverbruik drastisch is gereduceerd. TGN
is inmiddels bezig met een elektronisch
overzicht voor klanten ten aanzien van
hun paklijst en factuuroverzicht, zodat
ze dit te allen tijde elektronisch op
kunnen vragen.
Nieuwsbrieven V&S
In december 2012 is de eerste nieuwsbrief van V&S verstuurd die volledig
gemaakt is van FSC papier en ECOinkt. Ons streven is om, waar mogelijk,
vanaf nu al onze nieuwsbrieven of
online te verspreiden of om deze op
milieuvriendelijk papier te drukken.

bij kinderen. Daarnaast heeft de
Stichting Weissensee4kids een steuntje
in de rug gekregen. Deze stichting
heeft z i ch ten doel gestel d om
kinderen met een moeilijke start te
helpen en projecten te steunen zoals
het Ronald McDonald Huis en Orange
Babies.
Ook Stichting Help mij leven heeft een
donatie ontvangen, gericht op hulp
aan straatkinderen in Brazilië die
dagelijks een strijd leveren om het
bestaan. De stichting biedt deze
kinderen een toekomst, door het werk
van de Braziliaanse organisaties
REMER en Sparta te steunen.
Tegelgroothandel Jos Haag heeft er in
2012 wederom voor gekozen klanten
geen kerstgeschenk te geven, maar
om de financiële bijdrage te schenken
aan de organisatie KiKa.

Goede doelen
De Nieuwsbrief vaN v&s Tiles Nummer 4 i DeCember i 2012

Samen met tienduizenden invoerders, architecten,
designers en aannemers uit 150 landen kwamen wij
ook dit jaar bijeen in Bologna. Daar wordt ieder jaar
in september de tegelbeurs Cersaie gehouden. Er
werden diverse trends gesignaleerd. Een trend die
steeds meer opduikt is de cement- of betonlook.
Daarnaast waren grote formaten al een trend, maar
nu gaan we naar XXL en werd het formaat
120 x 360 cm getoond. Een nieuwe ontwikkeling is
de keramische terrastegel van 2 cm dik. Als laatste
werd een groot aanbod gezien in houtlook. Tegels
met houtstructuren worden steeds beter en zijn niet
meer van echt te onderscheiden.

De Nieuwsbrief van V&S Tiles
Nummer 4 I DECEMBER I 2012

601S9R NERO CARBONE WET 60X60 (235/8”x235/8”)
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HEt LAATSTE

VIVA: DE SERIE WET

NR. 21

BOLOGNA BEURS

STATALE9

Ook TGN draagt haar tegeltje bij in de
wereld. Vandaar dat in 2011 gekozen
is om de Stichting “Gambia Future
Fund” te steunen, hetgeen gerealiseerd
is door middel van een donatie van
382m� tegels aan de Tanji Lower basic
School. In 2012 is de aandacht vooral
gegaan naar Stichting Kika, een stichting
die zich inzet in de strijd tegen kanker

v&s Tiles licht twee bijzondere series uit, die worden opgenomen in het
assortiment.

V&S TILES
NIEUWS VAN
2012.
In deze laatste nieuwsbrief kijken we terug
op het afgelopen jaar. 2012 is een druk jaar
geweest waarin veel ontwikkelingen in de
tegelwereld hebben plaatsgevonden. De
Woonbeurs in de Amsterdam RAI heeft voor
veel nieuws gezorgd omtrent de vtwonen
tegels by Douglas & Jones. Ook op de
tegelbeurs in Bologna zijn weer prachtige
noviteiten gepresenteerd, deze editie bevat
dan ook de belangrijkste. Daarnaast zal
er stil gestaan worden bij de nieuwe actieproducten in het Bonus Tiles programma en
ontbreken ook de wist-u-datjes niet!

beton wordt vaak nat. Door regen en vochtigheid neemt cement
water op en dat leidt tot sporen in het betonoppervlak. De serie
wet heeft dankzij de nieuwste digitale technieken ook de uitstraling
van nat beton. Dit zorgt voor een geweldige natuurlijke look. De
serie is beschikbaar in de kleuren Grigio Cemento, bianco Calce
en Nero Carbone en verkrijgbaar in de formaten 60x60, 60x120 en
20x120 cm.

MARAZZI: UITBREIDING TREVERKHOME

MARAZZI: DE SERIE TREVERKATELIER

vanwege het enorme succes heeft marazzi de serie TreverkHome
verder uitgebreid met twee kleuren. Deze houtlook serie heeft
tegels met lichte, matte en gestructureerde oppervlakten, dat zorgt
voor een prachtige warme uitstraling. Naast de kleuren betulle,
rovere, Castagno en Quercia is de serie nu compleet gemaakt
met de kleuren larice en Olmo. De tegels zijn verkrijgbaar in de
formaten 15x120, 20x120 en 30x120 cm.

Naast het uitbreiden en compleet maken van de serie TreverkHome, heeft marazzi tevens een nieuwe serie met houtlook
ontwikkeld. De serie Treverkatelier heeft een frisse en creatieve
uitstraling en is beschikbaar in de laatste kleurentrends white,
Grey en almond. Treverkatelier is verkrijgbaar in een speels
formatenplan, namelijk in 10x120, 15x120, 20x120 en 30x120 cm.

Wij wensen u veel leesplezier.
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Behartigen van ontwikkeling
van menselijk potentieel

Ongevallencijfers
Nederland

EHS

Uitgangspunt binnen TGN is natuurlijk
nul ongevallen. Wij zijn dan ook trots
op het feit dat in 2012 nul bedrijfsongelukken zijn voorgevallen.

EHS staat voor „Environment, Health
and Safety, de speerpunten voor de
onderneming die sinds 2006 op een
professionele wijze zijn doorgevoerd.
Om de gezondheids-,veiligheids- en
milieurisico’s die samenhangen met de
werkzaamheden te kunnen beheersen,
zijn er ook in 2012 verschillende EHSprojecten en initiatieven gerealiseerd.
Medewerkers worden bij aanvang van
hun dienstverband geïnformeerd over
het EHS.
Daarnaast is er tweejaarlijks een ‘EHSdag’ om de kennis van alle medewerkers
weer op te frissen. Afgelopen jaar, op
11 oktober 2012, heeft de laatste EHSdag plaatsgevonden.
In en om het bedrijf zijn allerlei
voorschriften opgehangen om bezoekers
de veiligheidsmaatregelen kenbaar te
maken. Aangezien EHS niet vrijblijvend
is, wordt de voortgang ten aanzien van
EHS regelmatig gecontroleerd middels
verschillende soorten EHS audits. Op
haar laatste EHS audit, de ESPR audit
welke later in dit hoofdstuk aan bod
zal komen, heeft TGN in 2010 een
score behaald van 89%.
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Tegelgroep

SMAT
Binnen TGN wordt de ‘tool’ SMAT
(Safety Management Tool) gehanteerd.
Het hanteren van SMAT houdt in dat er
toezicht wordt gehouden op de werkvloer, waarbij de discussie omtrent de
veiligheid continu centraal staat. Dit
uit zich in een wisselwerking tussen
het management en de medewerkers
met als doel om de veiligheidscultuur
te verbeteren.
Audits SGBD NL
Binnen SGBD NL bestaat er een zeer
geavanceerd systeem van verschillende interne en externe audits.
Deze audits controleren ons onder
andere op gebieden als veiligheid en
MVO. De volgende audits worden
geregeld uitgevoerd bij TGN:
● GAPS
(Global Asset Protection Services):
Deze audit helpt bij het identificeren

van potentiële risico’s die het eigendom van een onderneming kunnen
beschadigen en assisteert in het
voorkomen ervan.
● ESPR (Environment, Safety, Prevention
& Risk): Deze audit helpt ons bij het
voorkomen van risicovolle situaties en
geeft de acties weer die ondernomen
moeten worden mocht een dergelijke
situatie zich toch voordoen.
● Risk Grading audit: Deze audit helpt
bij het identificeren van risico’s.
RI&E
RI&E staat voor Risico Inventarisatie
en Evaluatie. Het toepassen van een
RI&E houdt in dat er een overzicht
wordt gemaakt van alle risico’s die zich
binnen het bedrijf bevinden.
Vervolgens wordt een plan van aanpak
gemaakt dat ervoor moet zorgen dat
er oplossingen voor deze risico’s
komen. TGN hanteert dit principe en
probeert het aantal risico’s voor het
personeel en bedrijf terug te dringen.
Door middel van een bedrijfsbezoek is
de RI&E van TGN door een gecertificeerde
arbodienst/deskundige
getoetst en is de RI&E in 2010
goedgekeurd. Het laten toetsen van de
RI&E is wettelijk verplicht.
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‘Voorkomen is beter dan genezen’
Met deze spreuk in het achterhoofd
zijn er strenge veiligheidseisen
opgesteld voor het werken in een
magazijn of het bezoek hiervan. Zo
dient iedereen verplicht een helm te
dragen. Daarnaast heeft TGN zelf een
tilhulp, een ‘integrale orderpicker’ en
een tilkar ontwikkeld. Deze hulpmiddelen leiden tot minder fysieke
inspanning, hetgeen de medewerkers
gezond houdt.
Wanneer medewerkers fysieke of
psychische problemen ondervinden
kunnen zij terecht bij een bedrijfsarts
of een maatschappelijk werker.

Feiten en Cijfers: Personeel
Aantal werknemers in FTE
Totaal stagiar(e)s
% mannen in managementposities
Ziekteverzuim
(t.o.v. totaal werknemers)
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Wanneer er, als gevolg van problemen
op of met het werk, psychische
klachten bij de medewerker ontstaan
kan er tevens ‘mediation’ worden ingeschakeld. In overleg kan er vervolgens
een plan opgesteld worden waarmee
de situatie wordt verbeterd. Dit alles is
preventief bedoeld om de medewerkers gezond te houden.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2013 zal er weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden
worden onder alle medewerkers van
SGBD NL. Voor iedere business unit en
dus ook bij TGN wordt onderzocht of

1-1-2012

77,00

1-1-2013

73.00

2

2

82

82

2,88%

3,40%

Face to Face aantal
Business Unit: Tegelgroep Nederland deelnemers: 16

aantal
uren: 370

E-learning aantal
Business Unit: Tegelgroep Nederland deelnemers: 6

aantal
uren: 13

Totaal aantal
Business Unit: Tegelgroep Nederland deelnemers: 22

aantal
uren: 383

de medewerkers tevreden zijn met
hun werkomgeving. De onderwerpen
uit dit onderzoek gaan in op een breed
scala aan aspecten die op de werkvloer naar voren komen. De gegevens
worden anoniem verwerkt en voor
iedere business unit geanalyseerd.
Daarbij zal er per business unit een
actieplan opgesteld worden om de
eventuele knelpunten aan te pakken.

invulling van 383 uur.
Het Compliance programma
In 2009 heeft Saint-Gobain een
wereldwijd compliance programma

Opleidingen
Voor zowel medewerkers als managers
zijn er uitgebreide mogelijkheden om
een opleiding of bijscholing te volgen.
Tevens worden er vanuit Saint-Gobain
trainingen aangeboden op bedrijfsniveau. Deze trainingen worden gegeven
door het ‘School of management’ en
biedt medewerkers de kans om zichzelf te ontplooien binnen zijn of haar
vakgebied. In 2012 zijn er binnen TGN
22 opleidingen gevolgd, met een totale
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gelanceerd. Dit programma is opgezet
met als doel dat de ‘principes van
gedrag en handelen’ (zie pagina 8 van
dit verslag) binnen de organisatie
gewaarborgd blijven. Zo ook bij TGN.
Onderdeel van het Compliance
programma zijn de ‘Adhere’ en de
‘Comply’ trainingen.
Beide trainingen worden bij TGN
ingezet om de medewerkers bewust te
maken van de fundamentele rol van
de principes. Dit met als doel dat ze
daar naar handelen en zich houden
aan de wetten, regels en procedures
die gelden. Daarbij moeten ze zich
bewust zijn van de consequenties van
het niet naleven van de wet.
E-learning
Om de kennis van alle medewerkers
op een efficiënte wijze bij te houden
wordt er binnen TGN gewerkt met
e-learning. Medewerkers kunnen op
deze manier zelf indelen wanneer ze
online een cursus willen volgen.
E-learningcursussen bestaan uit leerdoelen, theorie, een zelftest en aansluitend een toets die een reflectie
geeft van de opgedane kennis.
PEG
PEG (Plan d’Epargne Groupe) is een
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spaarplan waar medewerkers van TGN
deel aan kunnen nemen.
Deelnemen geschiedt door te beleggen
in aandelen van Saint-Gobain. Bij TGN
maakt 8 á 9% van de medewerkers
gebruik van dit programma. Hiermee
geeft PEG medewerkers de kans om
mee te delen in de winst en het succes
van Saint-Gobain.
MVO-dag
In november 2013 zal er weer een
MVO-dag plaatsvinden voor alle
business units. De MVO-dag heeft als
doel om stil te staan bij het eigen
handelen en de verbeteringen die gerealiseerd kunnen worden. Uiteraard
om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen. Naar aanleiding van de
MVO-dag twee jaar geleden zijn er bij
TGN verschillende MVO initiatieven
geïmplementeerd. Wij hopen dat de
MVO-dag ook dit jaar weer veel goede
ideeën zal voortbrengen.
Klanttevredenheidsonderzoek
In 2012 heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Een
dergelijk onderzoek vindt om de twee
jaar plaats, want Tegelgroep Nederland vindt dat de mening van de klant
telt. De uitkomsten van het onderzoek

worden binnen TGN gebruikt om de
prestaties van Tegelgroep Nederland
in de perceptie van de klant te kunnen
verbeteren. Alleen op deze manier
kunnen wij nog beter aan alle wensen
voldoen.
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Beleidsverklaring
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Hierbij verklaart TGN
in deze vertegenwoordigd door haar MD, de heer W. Versteege,
het volgende:
TGN streeft er naar voor elk moment de juiste oplossingen te presenteren.
Juiste oplossingen, die leiden tot een optimale klanttevredenheid en
waarbij TGN het gebruik van duurzame tegels stimuleert. We laten ons
leiden door de ambitie van de Saint-Gobain Groep om toonaangevend te
worden in oplossingen voor de duurzame leefomgeving. We nemen onze
verantwoordelijkheid door ook onze interne bedrijfsvoering te verduurzamen en te communiceren over onze MVO initiatieven en resultaten.
Focus op duurzaamheid maakt TGN klaar voor de toekomst.
Duurzame ontwikkeling is een integraal onderdeel van de strategie van
TGN. Hiertoe heeft TGN in het kader van MVO de volgende ambities uitgesproken:
● Bekend staan als meest toonaangevende tegelleverancier op het
gebied van duurzame bouw.
● MVO is structureel onderdeel van het denken en doen binnen TGN.
● Realisatie van een duurzame interne bedrijfsvoering, welke bijdraagt
aan commercieel succes.
● Imago TGN versterken door communicatie over het MVO beleid.

22

Voor het bepalen van de wijze waarop deze ambities gerealiseerd worden
heeft TGN de volgende algemene MVO-waarden benoemd:
1. We voldoen aan externe regelgeving en regelgeving van de 		
Saint-Gobain Groep
2. We ontwikkelen en implementeren duurzaam inkoopbeleid van
producten en diensten door geheel TGN
3. We voeren verantwoord duurzaam verkoopbeleid, afgestemd 		
op onze klanten
4. We dragen zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving
5. We verbeteren continu de milieuresultaten
6. We investeren in onze medewerkers middels training en
ontwikkeling
7. We vergroten de positieve impact van TGN op de gemeenschap
8.We communiceren en inspireren over MVO initiatieven en
resultaten
Deze MVO-waarden zijn van groot belang voor TGN en de branche waarin
zij werkzaam is en vormen dan ook het uitgangspunt voor het formuleren van doelstellingen en concrete actiepunten.
Aldus verklaard en ondertekend te Andelst op 11 januari 2012.
W. Versteege
MD TegelGroep Nederland BV
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