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Beste lezer,
2017 was een goed jaar voor Amival. Voor het eerst in onze geschiedenis
noteerden we een jaaromzet van meer dan 7 miljoen euro. Daar had niemand
van durven dromen toen er 54 jaar geleden in het Turnhoutse begijnhof
een initiatief werd genomen om personen met een arbeidshandicap
van werk te voorzien.

Inleiding.

Groeicijfers zijn prettig, maar ze vormen voor ons geen doel op zich.
Voor een maatwerkbedrijf als Amival is groei een middel om onze
maatschappelijke doelstelling waar te maken: aangepast, zinvol en lonend
werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Meer dan vierhonderd
mensen uit de streek vinden bij ons een uitdaging op hun maat. Voor hen
is Amival de plek bij uitstek waar ze zich kunnen ontplooien. En dat is
voor ons de essentie van groei: we willen mensen naar een hoger
niveau tillen. We willen hén doen groeien.
Omdat we bij Amival aan de slag gaan met een bijzonder kwetsbare
doelgroep, moet duurzaamheid mee de kern vormen van alles wat we doen.
We moeten onze mensen een stevig en betrouwbaar kader kunnen bieden.
Dat is voor ons de beste motivatie om samenwerkingen op lange termijn
aan te gaan met al onze partners.
Ook in dat opzicht was 2017 een goed jaar voor Amival. In het najaar mochten
we immers een nieuwe bedrijfshal openen. Een gebouw dat specifiek gericht is
op partners uit de healthcare-sector, met moderne technieken zoals cleanrooms,
waar alles ontzettend zuiver wordt gehouden. Healthcare als specialisatie
uitbouwen en investeren in specifieke infrastructuur voor die sector is,
gezien de grote spelers hier in de regio, een logische keuze.
Wanneer we belangrijke beslissingen nemen, zoals een investering in
een nieuw gebouw, houden we rekening met het economisch ecosysteem
waarin we ons bevinden. Bij elke beslissing kijken we rond: wie is hier allemaal
betrokken partij? Dan gaat het uiteraard over onze medewerkers,
die staan centraal, maar het gaat ook over onze klanten, onze leveranciers,
over lokale overheden. En we vragen ons ook af: wat is de impact van
onze beslissingen op hen?
Op die manier blijven we waardevolle bruggen bouwen tussen de noden
van bedrijven en de talenten van bijzondere mensen.
Met een hartelijke groet,
Jan Boeckx
Algemeen Directeur
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Basisinformatie:
maak kennis met Amival.

1.1

Amival: een modern,
groeiend maatwerkbedrijf.

Amival is een maatwerkbedrijf dat
personen met een handicap zinvol
werk biedt. Als B2B-onderneming zijn
we met drie vestigingen ingebed in
de Turnhoutse industriezone en werken
we ook op locatie bij onze klanten.
Amival groeit ook. We verwachten
in 2018 onze vijfhonderdste werknemer
te verwelkomen.
Amival bedient klanten uit ontzettend veel
verschillende sectoren. In een aantal van die
sectoren bouwden we doorheen de jaren veel
expertise op. Dat werpt vruchten af.
Bedrijven uit de healthcare, de voedingsindustrie
en de grafische sector doen beroep op ons
omwille van onze sectorkennis, onze specifieke
infrastructuur, ons uitgebreid machinepark
en onze gecertificeerde kwaliteitssystemen
en vergunningen.

1.2

Elke nieuwe vraag bekijken
we met een open geest.
Zo streven we samen
met de klant naar een
geschikte oplossing.

Sectorexpertise van Amival.

Vanuit onze historische inbedding
in het bedrijfsleven in de regio rond
Turnhout - waar healthcare, voeding en
grafische industrie grote spelers zijn ontwikkelde Amival expertise in die sectoren.
De activiteiten die we voor hen uitvoeren, zijn
vaak ook toepasbaar in andere domeinen.
Elke nieuwe vraag - hoe vreemd ook bekijken we met een open geest.
Zo streven we samen met onze klant
naar een geschikte oplossing.

Healthcare
Healthcare is momenteel onze snelst
groeiende business unit. Dankzij onze
jarenlange ervaring zijn we vertrouwd
met de aandachtspunten en gevoeligheden
van deze sector. Amival investeert continu
in opleidingen en beschikt sinds 2017
over een gloednieuw healthcare-gebouw
met cleanrooms (ISO 8, klasse D)
en alle nodige apparatuur.
Onze kwaliteitsdienst waakt over
de producten van onze klanten.
Daarbij documenteren we het hele
verwerkingsproces. Amival biedt zo
de hoogste kwaliteitsgaranties.
Dankzij die professionele aanpak
bouwen we vertrouwen op bij een ruime,
internationale klantenportfolio.
Amival beschikt over volgende certificaten:

Er staat ook een groot, gemotiveerd team klaar
om klanten verder te helpen. Amival beschikt
over veel ijverige handen, waardoor we
arbeidsintensieve opdrachten snel tot een goed
einde kunnen brengen. Dat maakt dat we
een brede waaier van activiteiten aankunnen.
En daar zijn we best fier op.

–– ISO 9001
Kwaliteitsmanagementsysteem dat o.a.
de focus op de klant, betrokkenheid
van medewerkers en continue verbetering
centraal zet.
–– ISO 13485 Medical Devices
Amival voldoet aan alle veiligheids- en
kwaliteitseisen voor medische hulpmiddelen.
–– Good Manufacturing Practice (GMP)
Een certificaat van het FAGG
(Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten) voor het secundair
verpakken van geneesmiddelen.
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Grafische sector
Turnhout staat internationaal bekend
als een regio met veel expertise in
de grafische industrie. Als trouwe partner
van veel bedrijven uit die sector,
bouwde Amival de voorbije 50 jaar
specifieke kennis op. Daar zijn we ook
vandaag veel klanten mee van dienst.
We zijn bijvoorbeeld een belangrijke speler
bij de afwerking van drukwerk.
Snij-, perforeer-, lijm- en bindmachines
zorgen ervoor dat we grote reeksen
agenda’s, kalenders, boeken en brochures
kunnen verwerken. Ook voor kleinere reeksen
en speciale uitvoeringen hebben we telkens
weer een gepaste oplossing. Zo zijn we
de perfecte partner voor de drukkerijen.

Onze handboekbinderij richt zich dan
weer naar het individuele boek. Hier zijn
bibliotheken onze belangrijkste klanten,
naast universiteiten, scholen, overheden,
archieven en particulieren.
In ons vaste aanbod bieden we o.a.
wire-o binden, snijden, verzamelen,
perforeren, boren, stansen, tape zetten,
lijmen, riveteren, assorteren, kleven,
CD inkleven, singernaaien, boekbinden,
krimpfolieverpakken. Uiteraard gaan we
ook graag in op andere, specifieke vragen.
We streven naar een oplossing die
geschikt is voor de klant. Altijd.

Voedingsindustrie

Ik ben gestart in de voeding en
word opgeleid tot machinesteller.
— Sam Dekinder, 22 jaar

Amival beschikt over de geschikte certificaten
en de nodige infrastructuur om zowel open
als gesloten voeding te verwerken.
Bij gesloten voeding stellen onze
enthousiaste medewerkers bijvoorbeeld
handmatig assortimenten van verschillende
producten samen, sorteren we pakketten,
bestickeren de verpakking of voeren
een visuele controle uit. Bij open voeding
leveren klanten hun producten in bulk,
waarna wij het voor hen verpakken.
Voedselveiligheid staat bij dit alles centraal.
Elke stap van het productieproces
moet immers aan dezelfde,
hoge standaarden voldoen. Bij Amival
kunnen we levensmiddelen en voeding
in een geconditioneerde ruimte verwerken.
Ook houden we rekening met
mogelijke allergenen. Ons systeem
van traceability laat toe om elke stap
van het proces nauwgezet op te volgen
en te controleren. Zo verzekeren we
de veiligheid van het voedsel.
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Amival beschikt over verschillende certificaten.
FSSC 22000 is een systeem van autocontrole
met focus op de veiligheid van voedsel,
gebaseerd op de principes van de Hazard
Analysis and Critical Control Points.
Een BRC-certificaat kan uiteraard ook
niet ontbreken. Dankzij dit globaal
erkend certificaat voor voedselveiligheid
en verpakkingsmaterialen werken
we naadloos samen met bedrijven
uit de voedingsindustrie. Meer dan 25.000
bedrijven in 130 verschillende landen
hanteren deze standaard. Dat garandeert
een vlotte, soepele samenwerking volgens
de normen van de voedingsindustrie.

Geschikte oplossingen voor diverse sectoren
Amival is een flexibele duizendpoot. En dat mag letterlijk
genomen worden. Al meer dan een halve eeuw
stellen we honderden handen en voeten ter beschikking.
Ook voor de gekste vragen bedenken we geniale,
efficiënte en werkbare oplossingen.
Amival ondersteunt het productieproces van veel bedrijven
op uitdagende momenten:
–– Pieken opvangen
Vaak hebben bedrijven of organisaties een kortstondige piek
in hun productieproces. Dat gebeurt bij grote orders,
tijdelijke acties of speciale verzoeken van klanten.
Bij Amival vangen we die pieken op.

Amival is een flexibele
duizendpoot. Al meer dan
een halve eeuw stellen we
honderden handen en
voeten ter beschikking.

–– Correcties aanbrengen
Uiteraard doet elke bedrijf al het mogelijke om foutjes
in het productieproces te vermijden. Soms loopt het toch mis.
Dan zit het bedrijf met een lot dat niet meteen bruikbaar is.
Vaak is een kleine aanpassing voldoende. Beschikken bedrijven
zelf niet over de capaciteit om correcties aan te brengen?
Ook dan is Amival de geschikte oplossing.

Kortom: Amival voert kleine en grote opdrachten uit voor
verschillende sectoren, overheden en non-profitorganisaties.
Door complexe handelingen of processen op te splitsen
in verschillende eenvoudige taken, maken we werk behapbaar.
Amival beschikt ook over de nodige apparatuur en
instrumenten om dit mogelijk te maken.

De combinatie van vele handen, expertise en een uitgebreid
machinepark zorgt ervoor dat we bedrijven en organisaties
van dienst kunnen zijn met een brede waaier van activiteiten:
–– Verpakken en herverpakken van food en non-food
verpakken in blister, skin of een ander materiaal; uitpakken;
krimpen; assortimenten maken
–– Verwerken of afwerken
een brede waaier van mogelijkheden: grafische afwerking
(boekbinderij, post press, wire-o, cd’s, wikkels, stanzen, etc.),
ondersteunend werk bij mailings, samenstellen van speciale
promotieacties, maken van displays …
–– Etiketteren
labelen of relabelen van verpakkingen, dozen of flessen
–– Montage en kitting
repetitieve taken voor de maakindustrie, recupereren van
onderdelen en grondstoffen (circulaire industrie),
het samenstellen van uw producten
–– Controle
uitvoeren van visuele controles met oog voor detail
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1.3

Locatiewerk bij klanten.

1.4

Amival voert een groot deel van de
activiteiten uit in aangepaste productiehallen
op het industrieterrein van Turnhout.
Bijvoorbeeld voor producten die moeilijk
te verplaatsen zijn, trekken onze medewerkers
ook naar onze klanten. Zij kunnen ook
(tijdelijke) helpende handen leveren aan
de lijn bij onze klanten op de werkvloer.
Dagelijks trekken een zeventigtal werknemers
naar de verschillende locaties. Elk team
is specifiek samengesteld en wordt steevast
begeleid door een omkaderingslid.
Sommige werknemers gaan rechtstreeks
naar het externe bedrijf, maar er vertrekken
ook teams met busjes vanuit onze hoofdzetel
aan de Everdongenlaan in Turnhout.

Amival legt de nadruk op mogelijkheden
en capaciteiten van mensen.
Dat motiveert hen. En die nadruk op
het positieve vertaalt zich ook naar een
oplossingsgericht denken en handelen
bij alles wat we doen. Kwaliteit, veiligheid
en snelheid staan daarbij centraal.
En klanten kunnen op ons rekenen:
een woord is een woord.

Maatwerk in twee richtingen

Hoe organiseren we dit locatiewerk?
–– Bij werk op locatie gaat een gemotiveerde
ploeg het werk bij de klant ter plaatse uitvoeren.
Amival leidt de medewerkers en mogelijke
vervangers op, zodat klanten zich kunnen
concentreren op hun kerntaken.

Gemotiveerd team.

Klanten kunnen op ons
rekenen: een woord is
een woord.

–– Tijdens het uitvoeren van het werk is er steeds
een begeleider van Amival aanwezig die
het team stuurt en ondersteunt.

Een doorsnee bedrijf zoekt geschikte
medewerkers om bepaalde taken
uit te voeren. Bij Amival gaan we
een stap verder. We geloven rotsvast
dat iedereen recht heeft op aangepast,
zinvol en lonend werk, in een veilige
en gezonde omgeving. Ook personen
met een arbeidshandicap. Dankzij interne
opleidingen, gerichte ondersteuning
en de juiste hulpmiddelen verwerven zij
een volwaardige plaats in de economie.
En door die positieve, bekrachtigende
ervaring floreren ze ook in andere
domeinen van hun leven.

Omkadering
Amival hecht veel belang aan de goede
omkadering van alle medewerkers.
Om een veilige werkomgeving te creëren
voor medewerkers met een arbeidsbeperking
heeft Amival een vijftigtal begeleiders
in dienst. Zij geven opleiding en bieden
ondersteuning waar nodig. Ook voorzien
ze alle hulpmiddelen om ervoor te zorgen
dat iedereen zijn of haar taken correct
kan uitvoeren. Wederzijds respect en
een grondhouding van vertrouwen
vormen het fundament van de relaties
op de werkvloer.

500ste collega
Verder in dit verslag kunt u lezen dat het
aantal personeelsleden met negen eenheden
gestegen is in vergelijking met 2016.
In 2018 verwelkomen we wellicht onze
vijfhonderdste collega. Het is uitkijken
in welke richting de maatwerkregelgeving
zal evolueren. Dit heeft een belangrijke
invloed op het instroombeleid van
elk maatwerkbedrijf.

–– Onze begeleider is het aanspreekpunt van
de klant voor de planning en de dagelijkse
gang van zaken.
–– Nabijheid is belangrijk voor onze medewerkers.
We kunnen bij een klant in huis werken als
de organisatie of het bedrijf zich binnen
een straal van ca. 20 km rond onze werkplaats
in Turnhout bevindt.
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Amival zoekt dus niet alleen werknemers
voor het uitvoeren van taken, maar bouwt
bruggen tussen de noden van bedrijven
en de capaciteiten van mensen. Zo ontstaat
maatwerk in twee richtingen.
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1.5

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.

Vanuit een woonhuis in het Turnhoutse Begijnhof
groeide Amival uit tot een bloeiende beschutte werkplaats.
Al sinds 1964 vervlechten we de sociale, economische,
maatschappelijke en ecologische aspecten van ondernemen
tot een elegant geheel. Dit Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel
van onze traditie.

Duurzaamheidsverslag
Hoewel het nog geen verplichting is, blijven we communiceren
via een duurzaamheidsverslag. Dat doen we nu al voor het
vierde jaar op rij. Amival vindt het belangrijk om transparant
te communiceren naar een brede groep van stakeholders.
Daarmee anticiperen we op het beleid. In de toekomst
zal het departement Werk en Sociale Economie allicht
gaan bepalen welke onderdelen verplicht zullen zijn
voor een duurzaamheidsverslag. Wij hebben een paar jaar
geleden al beslist om zo veel mogelijk relevante indicatoren
op te volgen zodat onze stakeholders evoluties en
ontwikkelingen over verschillende jaren kunnen volgen.
Hieronder de bijhorende materialiteitsindex:

TABEL 1 — MATERIALITEITSINDEX

Een nieuwe uitdaging in
een fijne werkomgeving.

CATEGORIE

ECONOMISCH

MILIEU

Aspecten

–– Economische prestaties

––
––
––
––
––

CATEGORIE

SOCIAAL

— Johan Hesemans, 48 jaar
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Energie
Afvalwater en Afval
Transport
Algemeen
Materialen

Subcategorie ArbeidsomstandigheMensenrechten
den en volwaardig werk

Maatschappij

Productverantwoordelijkheid

Aspecten

–– Lokale
gemeenschap

–– Gezondheid en
veiligheid van
klanten
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–– Werkgelegenheid
–– Verhouding tussen
werkgever en -nemer
–– Gezondheid en
veiligheid
–– Opleiding en
onderwijs
–– Diversiteit en gelijke
kansen

1.6

Missie, visie en waarden.

Amival biedt zinvol, aangepast en
betaald werk aan personen met
een handicap. We zetten maximaal in
op de ontwikkelingskansen van de persoon
met een handicap, zodat hij zijn
professionele competenties tijdens
zijn loopbaan verder kan uitbouwen.
Amival is een professionele organisatie,
die op een duurzame manier onderneemt.
Door maatschappelijk verantwoord
te ondernemen zijn economische-,
sociale- en milieuaspecten geïntegreerd
in de bedrijfsvoering.

TABEL 2 — ONZE WAARDEN

Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid
zijn onze belangrijkste troeven. Elke vraag
van de klant wordt systematisch onderzocht
en getoetst aan de mogelijkheden van
onze organisatie, in het bijzonder aan
deze van de personen met een handicap.

ISO 9001: Kwaliteitsmanagement

–– Klantentevredenheid
–– Zorgvuldigheid
–– Betrouwbaarheid

ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor
productie van medische hulpmiddelen

–– Welzijn van de patiënt
–– Klantgerichtheid
–– Gezondheid

Bij het realiseren van onze missie laten
we ons leiden door onze waarden. De tabel
hiernaast geeft weer hoe deze waarden
onze beleidsvoering ondersteunen.

ISO 14001: Milieumanagement

–– Zorgzaamheid
–– Bewust leven
–– Duurzaamheid

OHSAS 18001: Veiligheidsmanagement

–– Verantwoordelijkheid
–– Gezondheid
–– Veiligheid

FSSC 22000 & BRC:
Voedselveiligheidsmanagement

–– Verantwoordelijkheid
–– Gezondheid
–– Voedselveiligheid

GMP: Good manufacturing practice

–– Welzijn van de gebruiker
–– Klantgerichtheid
–– Gezondheid

ISO 26000: Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

––
––
––
––
––
––
––

Bij het realiseren van onze
missie laten we ons leiden
door onze waarden.
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Bewust leven
Eerlijkheid / transparantie
Integriteit
Respect
Betrokkenheid
Vertrouwen
Respect voor de privacy

1.7

Beleid en strategie.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Om onze doelstellingen te realiseren
streven we ernaar om te evolueren naar
uitmuntendheid binnen het EFQM-model,
onze ‘kwaliteitswijzer’. We maken daarbij
gebruik van:
–– Een kwaliteitssysteem waarbij de principes
van een klantgerichte organisatie centraal
staan, met nadrukkelijke aandacht voor
kwaliteitsborging van de processen en
van de bekwaamheid van de medewerkers
[ISO 9001].
–– Een kwaliteitssysteem gebruikt voor
het maken, het controleren en het verpakken
van medische apparaten [ISO 13485].
–– Richtlijnen voor ‘Good Manufacturing Practice’
van medische producten voor menselijk en
dierlijk gebruik [Eudralex – GMP].
–– Een milieumanagementsysteem gericht
op het continu verbeteren van milieuprestaties
[ISO 14001].
–– Specificaties voor beheersing en verbetering
van de prestaties op vlak van gezondheid
en veiligheid [OHSAS 18001].

De directie neemt de verantwoordelijkheid
voor de goede werking, het in stand houden,
de evaluatie en de continue verbetering
van de systemen.
Het beleid van Amival volgt de
richtlijnen van de respectievelijke normen.
Voor ISO 9001 is het beleid gericht op
het continu verbeteren van de bedrijfsvoering
door beheersing, sturing en optimalisering
van de bedrijfsprocessen. Zo willen we
de efficiëntie van de organisatie
en de tevredenheid van onze klanten
en medewerkers verhogen.
Bij het bieden of verstrekken van
producten en diensten die ressorteren
onder ISO 13485 wil Amival voldoen aan
de hoogst mogelijke kwaliteit. We willen de
verwachtingen van onze klanten overtreffen.

FIGUUR 1 — KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

n

De directie verbindt er zich toe om veilige
producten af te leveren die voldoen aan alle
wettelijke vereisten. Ook streeft de directie
ernaar om de hoogst mogelijke effectiviteit
van het kwaliteitssysteem te behouden.
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GMP
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in alle aspecten van de bedrijfsvoering
[ISO 26000].
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Strategische doelstellingen

1.8.2

De missie en visie vertaalden we in strategische doelstellingen
die richtinggevend zijn voor de activiteiten van
de verschillende diensten. De tijdshorizon van de zes
langetermijndoelstellingen reikt tot 2025. De volgende jaren
zijn dit de speerpunten waar Amival als organisatie
op zal inzetten:
–– Een optimale instroom van doelgroepmedewerkers garanderen.
–– Een setting creëren waarin medewerkers zich optimaal kunnen
ontwikkelen met oog op (interne of externe) doorstroming.

Raad van Bestuur.

Frans Starckx
Jef Peeters
Guy Tormans
Filip Rollier
Veerle Allaerts
Chantal Hendrikse
Koen Jansens
Laetitia Lemahieu
Walter Rabijns
Annemiek Van Rhijn

Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

–– Samenstellen van een gedifferentieerde orderportefeuille
met stabiele en voor de doelgroep aangepaste werkopdrachten.
–– Het merk ‘Amival’ nog beter in de markt zetten.

1.8.3

Management.

–– Een gezonde en onafhankelijke financiële positie behouden.
–– Groeien naar een performante organisatie met betrokken
medewerkers waarin naast primaire processen ook besturende
of managementprocessen en ondersteunende processen
volwaardig aan bod komen.

1.8

Organisatie.

1.8.1

Algemene Vergadering.

Veerle Allaerts
Peter Anaf
Rosette Broeckx
Katrien Caers
Dominique De Jaeger
Willy Helsen
Chantal Hendrikse
Paul Herremans
Koen Jansens
Laetitia Lemahieu
Annie Leysen
Jos Leysen
Hilt Luyten
Eefje Meynen

Jan Boeckx
Rudi Van den Bergh
Katrien Boonen
Jos Bloemen
Tim Tilsley
Jan Delvaux
Guido Van Nyen
Staf Van Erwegen
Anje Vermeiren
Dirk Boons

Kristof Michielsen
Jef Peeters
Walter Rabijns
Filip Rollier
Marthe Rombouts
Stefaan Sarens
Bram Starckx
Frans Starckx
Guy Tormans
Alfons Uytterhoeven
Pascale Van Bael
Leo Van Hees
Annemiek Van Rhijn
Piet Vosters
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Algemeen Directeur
Directeur Personeel & Organisatie
Directeur Financiën & IT
Hoofd Facilitair Management
Manager Communicatie & Verkoop
Hoofd Kwaliteitsmanagement
Business Unit Manager Conditionering & Voeding
Business Unit Manager Grafische Afwerking
Business Unit Manager Healthcare
Business Unit Manager Locatiewerk

1.8.4 Organigram.
FIGUUR 2
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1.8.5

Sociaal overleg.

In 2016 vonden er sociale verkiezingen plaats. Voor een
periode van vier jaar werden volgende vertegenwoordigers
in onze sociale overlegorganen afgevaardigd:

TABEL 3 – ORGANEN VOOR SOCIAAL OVERLEG
ONDERNEMINGSRAAD

Bedienden

–– Leander Van De Putte

Arbeiders

––
––
––
––
––

Nico Cools
Patrick Van Laer
Danny Van Litsenborg
Frank Vervoort
Yenthe Waegemans

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Bedienden

–– Davy De Proost

Arbeiders

––
––
––
––
––

Björn Claessen
Cindy Everaert
Jelle Geudens
Heidi Sas
Patrick Van Laer

SYNDICALE DELEGATIE

Bedienden

–– Leander Van De Putte

Arbeiders

–– Michael Machnika
–– Patrick Van Laer
–– Danny Van Litsenborg
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2 People.

Mensen staan centraal bij Amival. Het is de kern van onze
missie om mensen te doen groeien. Als maatwerkbedrijf
beschouwen we de tewerkstelling van personen met
een handicap én hun professionele ontwikkeling immers
als een kerntaak. In dit hoofdstuk bieden we een overzicht
van de belangrijkste personeelsindicatoren. We schetsen
daarbij telkens de evolutie sinds het jaar 2000.

2.1

Groeiend aantal personeelsleden.

Eind december 2017 hadden we 403 doelgroepwerknemers in dienst; een steiging van drie medewerkers
ten opzichte van 2016. Ook onze omkadering telt
zes medewerkers meer. Samen resulteert dat in
een totale groei van negen personeelsleden.

2017 als uitdagend jaar
Op vlak van personeel was
2017 een behoorlijk bewogen
jaar voor Amival. Een aantal
mensen verliet het bedrijf,
heel wat anderen kwamen
aan boord. Vooral bij het
omkaderend personeel
zijn er relatief veel nieuwe
medewerkers aangeworven.
Het veranderingstraject
dat Amival eind 2016
opstartte en dat bij
bepaalde afdelingen voor
uitdagingen zorgde, vormt
hiervoor de hoofdreden.
Een kort overzicht van de
voornaamste veranderingen:

GRAFIEK 1 — EVOLUTIE AANTAL MEDEWERKERS

–– Op directieniveau werden een aantal nieuwe functies gecreëerd.
–– Amival deed beroep op tijdelijke werkkrachten om de transitie
in de administratieve diensten te bespoedigen en te finaliseren.
–– Door extra werkleiding aan te werven in de business unit
Locatiewerken zijn we nu in staat om onvoorziene omstandigheden beter, sneller en efficiënter op te vangen. Nog belangrijker
is echter dat we het concept van flexpool mogelijk maken.
De werkleiding van de business unit Locatiewerken zal opgeleid
worden om, indien nodig, op piekmomenten in te vallen bij
andere business units.
–– De business unit manager Healthcare heeft ons bedrijf verlaten.
Iemand met jarenlange ervaring in de farmaceutische sector
nam de fakkel over.
–– We doen ook een extra investering voor hoofdwerkleiding
Voeding & Conditionering.

GRAFIEK 2 — EVOLUTIE OMKADEREND PERSONEEL
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Die beweeglijke context creëerde ook
nieuwe kansen voor bestaande medewerkers.
Alle vacatures waarvoor intern geschikte
kandidaten te vinden zijn, worden intern
bekend gemaakt. Zo hebben we tal
van vacatures in productie opgelost
door middel van interne doorstroming.
Kansen geven aan medewerkers zit nu
echt ingebakken in ons personeelsbeleid.

TABEL 4 — AMIVAL IN VERGELIJKING MET SECTORGEMIDDELDE

Totale personeelsbestand
Percentage omkadering van het
totale personeelsbestand
Omkaderingsleden met een
arbeidshandicap

Amival t.o.v. sectorgemiddelde

Percentage zwakke werknemers
van de totale groep personen met
een handicap

AMIVAL

SECTORGEMIDDELDE

489

430

20,10 %

15,53 %

2,50 %

10,62 %

68,60 %

54,08 %

Als we Amival in de sector van maatwerkbedrijven situeren, kunnen we een aantal
vaststellingen doen:
–– Onze werkplaats is iets groter dan gemiddeld.
Dit verschil wordt echter steeds kleiner door
een uitgesproken schaalvergroting in de sector
van de maatwerkbedrijven.
–– Het percentage omkadering ligt bij Amival
hoger dan elders in de sector.
–– In andere werkplaatsen zijn de posities van
werkleiders en administratieve krachten vaker
ingevuld door personen met een handicap.
–– De trend van het stijgen van het aandeel
zwakke werknemers zette zich ook
in 2017 verder. We geloven heel sterk dat
ook werknemers met eerder beperkte
mogelijkheden, waardevolle medewerkers
kunnen worden, als we inzetten op
de ontwikkeling van hun mogelijkheden.
Dit cijfer bevestigt dat we dit geloof ook
in daden omzetten.

Elke dag mee streven naar onze missie,
samen kansen creëren voor iedereen,
dat is het mooiste van mijn job.
— Leen Taels, 36 jaar
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2.2

Deeltijds werken.

2.3

De deeltijdse tewerkstelling schommelt
van jaar tot jaar. Na de piek van 2015
was er in 2016 een daling tot net onder
het niveau van 2014, waarna er in 2017
weer een lichte toename was.
Het is een cijfer dat door verschillende
factoren beïnvloed wordt. Beleidsmakers
snoeiden bijvoorbeeld behoorlijk in de
mogelijkheden om tijdskrediet te nemen.
We stellen ook vast dat het aantal
landingsbanen aan het einde van de
loopbaan daalt, allicht omdat ze financieel
veel minder aantrekkelijk werden.

We zien dat oudere werknemers
– als hun gezondheid het toelaat –
hun landingsbaan uitstellen tot er wel een
aanvullende compensatie is, maar dat is nu
pas vanaf 55 jaar in plaats van op 50 jaar.
Werknemers die het financieel krap hebben,
werken aan het einde van hun loopbaan toch
nog voltijds of 4/5, ook als dit eigenlijk te veel
van hen vraagt. De zachte landing voor deze
specifieke doelgroep is daarmee uitgehold en
werkbaar werk ligt hierdoor verderaf in plaats
van dat het dichterbij komt.

Woonplaats.

De vroegere regioafspraken gelden niet meer. De grondgedachte
daarvan blijft voor Amival wel overeind: haalbare reistijden zijn
noodzakelijk voor al onze medewerkers. Wanneer medewerkers
zich met het openbaar vervoer verplaatsen, waken de toeleiders
hier ook over. De route naar het werk wordt vooraf goed
in kaart gebracht. Als het kan, wordt de route ook al
eens uitgeprobeerd, zodat de werknemer concreet ervaart
wat dit voor hem of haar betekent. Zo weet de toekomstige
medewerker of de dagelijkse verplaatsing ook op langere termijn
vol te houden is. Er zijn nog steeds drie werknemers die vanuit
Herentals bij ons komen werken, omdat een job in de buurt
van hun woonplaats niet meteen mogelijk is.

GRAFIEK 3 — TOTAAL DOELGROEPMEDEWERKERS, FTE,
DEELTIJDSE WERKENDE DOELGROEPMEDEWERKERS

Woonplaats van werknemers:
Hoogstraten
16

Baarle-Hertog
5

Baarle-Hertog
6

Hoogstraten
18

Ravels
13

Ravels
15

Merksplas
Rijkevorsel
10
9
Arendonk
Brecht
Turnhout
20
1
Beerse
196 Oud40 Vosselaar Turnhout
Malle
11
38
8
Retie
4
Lille
Brasschaat Zoersel
Dessel
8
Kasterlee
11
1
1
10
Berchem
1
Geel

Rijkevorsel
9
Brecht
X
Malle
8

Zoersel
3
Zandhoven
1

Mol
1

Merksplas
13

Turnhout
Arendonk
Oud186
17
Beerse Vosselaar
Turnhout
36
13
30

Lille
15

Retie
2
Kasterlee
14

Dessel
5

Vorselaar
3
Herentals
3
Olen
1

Mol
1
Geel
2

Meerhout
1
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ARENDONK
BAARLE-HERTOG
BEERSE
DESSEL
GEEL
HERENTALS
HOOGSTRATEN
KASTERLEE
LILLE
MALLE
MEERHOUT
MERKSPLAS
MOL
OLEN
OUD-TURNHOUT
RAVELS
ZANDHOVEN
RETIE
RIJKEVORSEL
TURNHOUT
VORSELAAR
VOSSELAAR
ZOERSEL



17
6
36
5
2
3
18
14
15
8
1
13
1
1
13
15
1
2
9
186
3
30
3
403

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

2.4

GRAFIEK 4 — LEEFTIJD VAN DOELGROEPMEDEWERKERS

Leeftijd.

100%

61 - 65 jaar

De verdeling van de leeftijd wijzigt
niet spectaculair. Net zoals andere
maatwerkbedrijven, stelt ook Amival vast
dat het personeelsbestand veroudert.
Dat is een structureel gegeven. Bij Amival
vertegenwoordigt het gedeelte werknemers
ouder dan veertig jaar intussen meer dan
50% van het personeelsbestand. Het aandeel
40- en 50-plussers groeit verder, o.a. door
de instroom van oudere werknemers
voor wie een job in het normaal economisch
circuit (NEC) niet langer haalbaar is.
Zij krijgen ook vaak een erkenning om
aan de slag te gaan in een maatwerkbedrijf.

58 - 60 jaar

90%

51 - 57 jaar
80%

41 - 50 jaar
31 - 40 jaar

61 - 65
58 - 6

70%

21 - 30 jaar

51 - 57
60%

< 21 jaar

41 - 50

31 - 40

50%

21 - 30

20%

40%

< 21 ja
10%

0%

30%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20%

2017

We stellen vast dat
het personeelsbestand
veroudert, net zoals bij
andere maatwerkbedrijven.
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2.5

Beperkingen en mogelijkheden.

Ik ben blij om hier te werken,
na mijn stage.

De indeling van de beperkingen wijzigt nauwelijks.
Ruim 70% van onze doelgroep heeft een licht
mentale beperking. Psychische en fysieke beperkingen
komen respectievelijk op de tweede en de derde plaats.

— Jelle Bouwen, 21 jaar

Een indeling volgens de aard van de beperking zegt niet
zo veel en is ook een beetje arbitrair, omdat verschillende
vormen van beperking vaak samen voorkomen. Het is
moeilijk om objectief te bepalen wat het meest doorweegt.
Vaak is het onderlinge samenspel van de verschillende
factoren doorslaggevend, bijvoorbeeld bij de combinatie
van autismespectrumstoornissen en mentale beperkingen.
De vraag wat het primaire probleem is, is voor het dagelijkse
werk minder relevant. Veel belangrijker om te weten
is welke mogelijkheden de werknemer heeft en welke
ondersteuning hij nodig heeft om zich professioneel verder
te kunnen ontwikkelen. Dat leest men niet af uit een verdeling
over de aard van de beperking, maar leert men door
zorgvuldig en concreet de competenties in kaart te brengen.
De mogelijkheden zijn – wat ons betreft – oneindig, en dus
ook niet in een tabel samen te vatten. Daarom houden we
het hier bij een overzicht van de beperkingen.

2.6

In 2017 startten er 31 nieuwe doelgroepmedewerkers,
terwijl 28 anderen de werkplaats verlieten.

GRAFIEK 5 — CATEGORIE BEPERKING VAN DOELGROEPMEDEWERKERS

Instroom
Amival leverde inspanningen om het subsidieerbaar contingent
te bereiken. Zo werden er tien doelgroepmedewerkers meer
aangeworven dan vorig jaar. Het verruimen van de regio
waaruit we rekruteren biedt voor sommigen onder hen
de mogelijkheid om toch aan de slag te kunnen. De grotere
verplaatsing vergt vaak extra inspanningen van deze collega’s,
zeker als ze met het openbaar vervoer komen werken.
Sommigen vonden naderhand een maatwerkbedrijf
dichter bij huis.

Diverse
8,19%
Psychisch
13,15%

Mentaal
71,22%

In- en uitstroom.

Fysisch
7,44%

Sommige starters bieden we een tijdelijk contract aan,
zodat beide partijen zich na een eerste kennismaking
een beter en meer realistisch beeld van de tewerkstelling
kunnen vormen. Twee doelgroepmedewerkers beslisten
zelf om hun contract niet te verlengen, één deed dat in
onderling overleg.
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Uitstroom

TABEL 5 — REDEN VOOR EINDE CONTRACT

Acht werknemers stopten om medische redenen
de tewerkstelling. De preventieadviseur en arbeidsgeneesheer werden ingeschakeld om een beeld te krijgen
van de verdere tewerkstellingsmogelijkheden van
deze mensen. Werknemers met gezondheidsproblemen
konden op eigen verzoek of op verzoek van de werkgever
bij de arbeidsgeneesheer te rade gaan. Voor sommigen
kon een succesvolle re-integratie gerealiseerd worden,
voor anderen maakten de verschillende consultaties
duidelijk dat hun tewerkstelling best beëindigd werd
wegens medische overmacht.
Het aantal werknemers die in 2017 in de regeling SWT
– het vroegere brugpensioen – zijn gestapt, is gedaald
naar zes personen. Het uitblijven van de verlenging
van de nationale cao is hieraan zeker niet vreemd,
temeer omdat de opzegtermijnen sinds het eenheidsstatuut
voor arbeiders verhoogd zijn. Hoewel ze in 2017 aan
leeftijds- en tewerkstellingsvoorwaarden voldeden,
zullen ze pas begin 2018 kunnen uitstappen.

Medische redenen

8

Pensioen of brugpensioen

6

Einde contract bepaalde duur

3

Overlijden

3

Zelf ontslag genomen

3

Ontslag door de werkplaats

2

Overgang naar een andere
werkplaats

2

Overgang naar NEC

1

Voor drie medewerkers werd het contract van bepaalde
duur niet verlengd. Drie personen namen zelf ontslag.
Amival betreurde in 2017 het overlijden van drie medewerkers.
We condoleren ook hier hun vrienden en families.
Van twee medewerkers werd het contact beëindigd.
Twee anderen konden aan de slag in een ander
maatwerkbedrijf. Eén doelgroepmedewerker vond
een job in het normaal economisch circuit.

Amival betreurde in 2017
het overlijden van
drie medewerkers.
We condoleren ook hier
hun vrienden en families.
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2.7

Nieuwe collega’s.

2.8

Gewerkte dagen en
verdeling afwezigheden.

Goed werken, goed verdienen.
— Laurens Vannueten, 26 jaar

Er kwamen heel wat nieuwe mensen
in dienst. Hun foto’s krijgen doorheen
dit duurzaamheidsverslag een prominente plek.

Over het algemeen zijn hier weinig verschuivingen.
Het aantal effectief gewerkte dagen blijft
nagenoeg gelijk. De grens van 70% effectief
gewerkte dagen ligt opnieuw erg dichtbij.
De tijdelijke werkloosheid is opnieuw gestegen.
Zowel de ziektedagen, de langdurig zieken
als het kort ziekteverzuim zijn in dalende lijn.
We hopen dat dit een gevolg is van ons
vernieuwde aanwezigheidsbeleid.
Verlof, feestdagen en andere afwezigheden
bleven nagenoeg gelijk.
Het aandeel arbeidsongevallen is
opnieuw gedaald. We blijven inspanningen
leveren om hier naar een historisch niveau
te evolueren.

TABEL 6 — GEWERKTE DAGEN EN VERDELING AFWEZIGHEDEN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mogelijk te werken dagen

90 130

89 392

88 569

89 518

91 697

90 178

89 577

Aantal effectief
gewerkte dagen

76,61 %

73,87 %

73,65 %

72,23 %

69,63 %

69,98 %

67,71 %

Ziektedagen

9,04 %

10,18 %

8,36 %

9,33 %

11,14 %

13,22 %

11,92 %

Langdurig ziek
(meer dan 100 dagen)

3,29 %

3,18 %

1,48 %

2,91 %

5,13 %

7,23 %

5,88 %

Kort ziekteverzuim

5,13 %

5,86 %

5,96 %

5,80 %

6,11 %

6,33 %

6,03 %

Arbeidsongevallen

0,13 %

0,18 %

0,16 %

0,19 %

0,10 %

0,50 %

0,31 %

Tijdelijke werkloosheid

0,23 %

1,75 %

3,22 %

3,29 %

5,17 %

2,37 %

4,11 %

Verlof, feestdagen en
andere afwezigheden

13,99 %

14,02 %

14,61 %

14,96 %

13,96 %

13,94 %

13,95 %
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2.9

Opleiding.

De cijfers voor opleiding schommelen een beetje. We zien
eenzelfde orde van grootte voor de opleidingsinspanningen
als de voorgaande jaren.

TABEL 7 — OPLEIDINGEN

FORMELE OPLEIDINGEN

Aantal uren

Aantal personen

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Man

1 601

1 941

1 342

1 380

227

230

219

208

Vrouw

1 805

1 294

1 319

1 264

203

179

179

182

Totaal

3 406

3 235

2 661

2 644

430

409

398

390

INFORMELE OPLEIDINGEN

Aantal uren

Aantal personen

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Man

6 327

5 928

5 300

5 122

258

257

255

263

Vrouw

5 044

4 779

4 740

4 777

225

225

228

232

Totaal

11 371

10 707

10 040

9 899

483

482

483

495
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2.10

Arbeidsongevallen.

In 2017 noteerden we acht ongevallen op het werk
met werkverlet: twee valpartijen, twee snij-incidenten,
twee ongevallen tijdens transport, één knelling aan
een apparaat en één ongeval waarbij een voorwerp
op een voet viel.

3 Profit.

Ondanks alle inspanningen die door de ganse organisatie
en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
geleverd worden, moeten we waakzaam blijven en trachten
ongevallen te voorkomen.
Fietsers en bromfietsers zijn de meest kwetsbare
weggebruikers: acht van hen waren betrokken bij
een arbeidswegongeval.

GRAFIEK 6 — AANTAL ARBEIDSONGEVALLEN SINDS 2008
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2013

2014

2015

2016

2017

Amival voorziet ongeveer de helft van
de inkomsten uit eigen middelen.
De andere helft bestaat uit loon-en
kapitaalsubsidies van de overheid.
De structurele vermindering op
de loonlasten van de federale overheid
wordt aan de bron ingehouden.

3.1

GRAFIEK 7 — AFSTEMMING WERK-MENSEN

Afstemming werk-mensen.

De indicator ‘afstemming werk-mensen’ stelt
de pieken en dalen in de werkvoorziening
visueel voor. Als de lijn boven het nulpunt valt,
hebben we te weinig mensen om alle
opdrachten op tijd af te werken. Als het om
een substantieel aantal gaat, passen we als
dat mogelijk is de planning aan. Dat doen we
uiteraard in overleg met onze klanten.
Ook doen we, indien nodig, beroep
op externen. Als de indicator samenvalt met
de nullijn zijn werkaanbod en de beschikbare
werkkrachten in evenwicht. Bij een negatief
getal hebben we te weinig werk, wat tot
economische werkloosheid leidt als er
geen bufferwerk is.
De traditionele werkloosheid in het begin van
het jaar duurde net zoals in 2015 tot eind april.
In 2016 was dit minder door een groot project
in het begin van het jaar. In juni 2017 was er
een kortstondige dip. De tweede structurele
werkloosheidsperiode hebben we kunnen
vermijden door een constant werkaanbod
in de business unit healthcare, het opstarten
van enkele voedingsklanten en voldoende
aanbod van bufferwerk.

Ik zorg voor de personeelsadministratie
van de arbeiders.
— Shanice Sadiekkhan, 26 jaar
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3.2

Omzet: opnieuw een record.

Voor het tweede jaar op rij overschreden we
een symbolische grens. In 2016 boekten we
voor het eerst een omzet van 6 miljoen EUR.
In 2017 doorbraken we de grens van 7 miljoen EUR.
We klokten af op 7.181.909,62 EUR.

GRAFIEK 8 — EVOLUTIE TOTALE OMZET

We doorbraken de grens
van 7 miljoen euro.
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GRAFIEK 9 — EVOLUTIE BU’S

2013

BU Voeding & Conditionering
BU Grafische Afwerking
BU Healthcare
BU Locatiewerken

3.3

Business units in evolutie.

De verschuivingen in onze orderportefeuille
zetten zich verder in 2017. Waar de business
units Conditionering & Voeding en
Grafische Afwerking in 2010 bijna twee derde
van de omzet voor hun rekening namen,
vertegenwoordigen ze in 2017 minder dan
een derde van de omzet.
De grootste klant in de business unit
Conditionering & Voeding blijft met kop en
schouders Cartamundi, goed voor 57% van
de omzet in deze unit. Chocolaterie Limar
werd als nieuwe klant opgestart en ook voor
deSter mochten we in het najaar een grote
opdracht uitvoeren.
De business unit Grafische Afwerking
behaalde zijn hoogste omzet van de laatste
vier jaar. De Christelijke Mutualiteiten zijn hier
de grootste klant met 13% van de omzet.
Verder heeft deze unit een mooie
verscheidenheid aan klanten.
Bij de Locatiewerken noteerden we ongeveer
dezelfde omzet als in 2016. De daling van
de omzet bij de drie grootste klanten werd
opgevangen door enkele nieuwe locaties,
waaronder Van Genechten Packaging
en Van Rooijen Logistiek.
De afdeling Healthcare groeide met 17%
t.o.v. 2016, voornamelijk dankzij de twee
grootste klanten Lifescan en Avery Dennison.
Maar ook andere spelers op de healthcaremarkt beginnen meer en meer hun weg
naar Amival te vinden. Het is duidelijk dat
deze business unit een mooie toekomst
te wachten staat.
duurzaamheidsverslag
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4 Planet.

In ons duurzaamheidsverslag brengen we
traditiegetrouw gegevens rond energieen grondstoffengebruik in kaart. Dat doen
we in vier deeldomeinen: energie, materiaal
en water, afvalstromen en mobiliteit.
We volgen de evoluties in deze parameters
jaar na jaar op en onderzoeken op
patronen en tendensen.
Amival is geen grootverbruiker.
Als eindafwerker hebben we immers
geen energie- of grondstofintensieve
productieprocessen. Ons verbruik wordt
beïnvloed door verschillende factoren.
Dat maakt het lastig en uitdagend om tot
eenduidige conclusies te komen. Toch blijven
we streven naar verbetering en brengen we
in kaart in welke domeinen we zelf een
positieve invloed kunnen bewerkstelligen.

Door evoluties op een periode van drie
tot vijf jaar te bekijken, kunnen we oorzaken
aanwijzen en verwerven we inzicht
in de schommelingen.
Kortom: we blijven streven naar een
duurzame en ecologisch verantwoorde
manier van ondernemen.

Ik hecht veel waarde aan prettig werken
in teamverband en een goede verstandhouding met elkaar, waardoor ik elke
dag goed en prettig mijn job kan uitvoeren in het magazijn.
— Johnny Verhoofstad, 29 jaar
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4.1

Energie.

Ons elektriciteitsverbruik bestaat uit 100%
hernieuwbare energie. Deels wordt deze
energie opgewekt via de PV-cellen (36 KWp)
geïnstalleerd op het dak van de vestiging
aan de Tieblokkenlaan 4B (2011), deels via
de aankoop van groene energie.
Dankzij de systematische isolatie van
de daken van onze gebouwen hopen
we ons aardgasverbruik verder te verlagen.
Toch is het vooral een harde of zachte winter
die ons aardgasverbruik doet stijgen of dalen.

We investeren extra
in PV-cellen.

In 2017 namen we ons derde gebouw
aan de Tieblokkenlaan 4A in gebruik.
Omdat ons energieverbruik daardoor
zal stijgen, investeren we extra in PV-cellen.

TABEL 8 — ELEKTRICITEITSVERBRUIK

ENERGIEVERBRUIK

Tieblokkenlaan
4B - Amival 2

ELEKTRICITEIT IN KWH

GAS IN KWH

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

176 266

176 925

163 587

154 657

157235

435 191

302 609

377 390

418 720

362919

Tieblokkenlaan
4A - Amival 3

145621

220228

Everdongenlaan

408 702

426 735

450 793

478 155

462632

712 661

481 052

605 746

605476

519625

Totaal

584 968

603 660

614 380

632 812

765 488

1 147 852

783 661

983 136

1 024 196

1 102 772

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

0%

0%

0%

Hernieuwbare
energie
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4.2

Materiaal en water.

Uitbreiding van onze activiteiten in de
business unit Healthcare betekent dat meer
mensen zeer regelmatig hun handen wassen
volgens de vastgelegde procedures. Dit kan
de verhoging van het waterverbruik op de
Everdongenlaan deels verklaren.
Door meer automatische kranen te installeren
proberen we ons waterverbruik te reduceren.

TABEL 9 — WATERVERBRUIK EN AFVALWATER IN M3

AMIVAL 1
— EVERDONGENLAAN

AMIVAL 2
— TIEBLOKKEN 4B

AMIVAL 3
— TIEBLOKKENLAAN 4A

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2017

Verbruik leidingwater (m³)

2 086

1 818

1 431

1 738

1 361

947

996

1 076

1 005

1 131

48

Verbruik regenwater (m³)

129,47

57

62

70

159

0

0

0

0

0

0

Totaal waterverbruik
sanitair (m³)

2 100

1 800

1 470

1 803

1 511

910

945

1 012,5

949

1 040

48

Totaal waterverbruik bedrijfsactiviteiten (m³)

115,47

75

23

5

9

37

51

63,5

56

91

5

Totaal geloosd
afvalwater (m³)

2 215,47

1 875

1 493

1 808

1520

947

996

1 076

1 005

1 131

53

Waarvan
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Het folieverbruik is het ene jaar wat meer,
dan weer wat minder. Dit is afhankelijk
van het type verpakkingsopdrachten dat
we binnenhalen. Sinds het optimaliseren
van het rekfolieverbruik in 2014 is het verbruik
van rekfolie (om de paletten te wikkelen)
vrij stabiel.

TABEL 10 — FOLIEVERBRUIK

SOORT FOLIE

2013

2014

2015

2016

2017

1 073

661

896

1 171

2 694

Krimpfolie

15 410

10 232

13 020

10 808

11 964

Rekfolie

16 365

5 356

4 940

5 334

6 006

Dekfolie

Het is plezant werken met de collega’s.
— Thomas Leysen, 21 jaar
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4.3

Afvalstromen.

Via het overzicht van onze afvalverwerker hebben we
een goed zicht op onze afvalstromen. De schommelingen
over de jaren zijn dikwijls verbonden met eenmalige
activiteiten, zoals bijvoorbeeld grote opruimacties of
het vernietigen van materialen in opdracht van klanten.

We hebben een goed zicht
op onze afvalstromen.

TABEL 11 — AFVALVERBRUIK

SOORT AFVAL

TIEBLOKKEN — AMIVAL 2 + AMIVAL 3

EVERDONGEN — AMIVAL 1

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

166

170

119

0

0

27

129

0

270

200

0

0

0

0

0

36

45

0

21

107

393

255

148

0

0

20

0

125

107

6

Wit- en bruingoed

0

0

636

0

0

495

255

2

171

80

Folie LDPE

0

1 400

5 340

4 820

5 780

17 880

19 280

12 360

8 360

10 260

Hout klasse B

0

0

0

0

0

11 500

17 860

7 060

21 960

37 620

294

640

323

0

0

729

4 810

375

1 208

1 607

80

429

640

496

667

175

798

813

640

846

6 595

8 036

8 511

8 024

8 498

10 745

14 953

20 560

17 779

19 220

Gevaarlijk afval
(o.a. spuitbussen, verf en
lakken)

14

4

6

0

0

29

11

27

195

260

TL-lampen

18

1

0

0

0

6

10

13

16

23

66 060

71 740

107 380

98 340

101 660

119 466

114 140

62 280

97 160

103 820

Afvalolie
Batterijen
gemengd
Batterijen
loodaccu’s

Ijzerschroot
PMD Gemengd
Restafval

Papier en
karton

duurzaamheidsverslag

p. 63

TABEL 12 — AFVALVERBRUIK VERVOLG

SOORT AFVAL

Leuk op locatie, veel variatie.

TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

Afvalolie

193

299

119

270

200

Batterijen
gemengd

36

45

0

21

107

Batterijen
loodaccu’s

413

255

273

107

6

Wit- en bruingoed

495

255

638

171

80

Folie LDPE

17 880

20 680

17 700

13 180

16 040

Hout klasse B

11 500

17 860

7 060

21 960

37 620

1 023

5 450

698

1 208

1 607

255

1 227

1 453

1 136

1 513

17 340

22 989

29 071

25 803

27 718

Gevaarlijk afval
(o.a. spuitbussen, verf en
lakken)

43

15

33

195

260

TL-lampen

24

11

13

16

23

185 526

185 880

169 660

195 500

205 480

Ijzerschroot
PMD Gemengd

— Dylan de Bergé, 25 jaar

TABEL 13 — RELATIEVE ENERGIEVERBRUIK

Restafval

Papier en
karton
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2013

2014

2015

2016

2017

Totaal energieverbruik (kWh)

1 732 820

1 387 321

1 597 516

1 657 008

1 868 260

Omzet (EUR)

5 819 340

5 984 785

5 958 683

6 756 787

7 181 909

0,298

0,232

0,268

0,245

0,260

Aantal kWh
per EUR omzet
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4.4

Mobiliteit.

De dienstverplaatsingen hebben we onderverdeeld in
een aantal categorieën. De voorbije jaren zijn de gereden
kilometers voor onze boekbinderij licht afgenomen.
De kilometers van de technische dienst stijgen,
vooral omdat hierin ook de kilometers zitten van kleine
leveringen aan enkele vaste klanten in de buurt.

Een groot deel van onze werknemers komt met het openbaar
vervoer naar het werk. Door het hertekenen van enkele
buslijnen is het gebruik van De Lijn afgenomen. Het invoeren
van een fietsvergoeding heeft dan weer een gunstig effect
op het aantal collega’s die met de fiets komen werken.

TABEL 14 — MOBILITEIT

TABEL 15 — WOON-WERKVERKEER

DIENSTVERPLAATSINGEN

2013

2014

2015

2016

2017

Klanten boekbinderij

13 500

13 350

11 396

10 400

12 963

In groep naar
bedrijf klant

3 493

19 430

11 092

8 700

9 267

Met eigen
wagen

13 699

10 803

12 702

11 379

8 905

Technische
dienst

3 750

4 680

7 053

8 300

12 430

Algemeen
totaal

34 442

48 263

42 243

38 779

43 565
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AANTAL PERSONEN

2013

2014

2015

2016

2017

Openbaar
vervoer

171

162

165

146

122

Fiets

139

164

165

160

180

Wagen

115

97

107

129

142

Bromfiets of moto

22

34

33

30

32

Busje gemeente

18

18

18

14

13

Trein

0

1

1

0

0

Te voet

2

1

1

1

0

Totaal

467

477

490

480

489

VERVOERMIDDEL
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Ik ben sinds kort hulpwerkleider bij
Amival en werk op verschillende locaties.
— Nelle Hooyberghs, 26 jaar
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5 Jaaroverzicht 2017.

Naast de onderdelen People,
Profit en Planet maken we in ons
duurzaamheidsverslag ook elk jaar
ruimte om een aantal specifieke
processen en vernieuwingen
onder de aandacht te brengen.

5.1

Nieuwe
organisatiestructuur.

Intern stond 2017 in het teken van het uitrollen
van de nieuwe organisatiestructuur met
business- en service units.

Voor 2017 zijn dat er heel wat: het uitrollen
van een nieuwe organisatiestructuur,
het aanscherpen van onze merkidentiteit
en het toepassen van een nieuwe huisstijl,
het openen van een nagelnieuw gebouw,
het creëren van ruimte voor een vernieuwde
focus op voeding.

Veranderen is nooit eenvoudig.
En veranderingsprocessen zetten bestaande
structuren onder druk. Dat heeft, uiteraard,
impact op de mensen die in die structuren
aan de slag zijn. Naar aanleiding van
de nieuwe organisatiestructuur besloten
verschillende medewerkers het bedrijf
te verlaten.

Onze inspanningen van de voorbije jaren
gingen niet onopgemerkt voorbij:
Amival ontving in 2017 de trofee
‘De Kempenaar’ van Etion.

We danken hen hier, in naam van
alle medewerkers, voor de samenwerking
en wensen hen alle succes in hun
verdere carrière.
Hun vertrek creëerde uiteraard ook lacunes
in onze organisatie. Een aantal gerichte,
externe aanwervingen zorgden voor
versterking en brachten rust in de organisatie.

FIGUUR 3 — NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR

Onze inspanningen van de
voorbije jaren gingen niet
onopgemerkt voorbij.

Algemeen Directeur

Business Units

Service Diensten
Personeelsdienst
Dienst Financiën en IT
Kwaliteitsdienst
Dienst Logistiek en Aankoop
Dienst Strategische Verkoop
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Business Unit
Conditionering
en Voeding

Business Unit
Grafische
Afwerking

Business Unit
Healthcare

Business Unit
Locatiewerken

5.2

‘Geschikt voor u.’

5.3

Samen met Antenno stelden we onze
merkidentiteit scherp, bepaalden we
onze communicatiestrategie en rolden
we een nieuwe huisstijl uit. Daar hoort ook
een nieuwe slogan bij: ‘Geschikt voor u.’
Die werkt op verschillende dimensies.
Extern, bijvoorbeeld op onze nieuwe website,
benadrukken we dat Amival een betrouwbaar
verlengstuk is van het productieproces
van onze klanten. Met onze flexibiliteit
vangen we hun pieken op en vanuit onze
oplossingsgerichte ingesteldheid brengen we
elke uitdaging tot een goed einde.
Amival schikt zich naar de noden en
behoeften van klanten.

Ook op vlak van infrastructuur beleefde
Amival in 2017 een groeischeut: we werkten
ons healthcare-gebouw af. Begin december
namen we het in gebruik.

Met deze uitbreiding
kunnen we bedrijven uit
de medische wereld,
de farmaceutische industrie
en de gezondheidssector
nog beter van dienst zijn.

Feestelijke opening
Voor de ingebruikname hielden we
er een onvergetelijk personeelsfeest.
Medewerkers kregen uiteraard
een rondleiding, maar daarnaast viel
er ook heel wat te beleven: foodtrucks,
werkleiding en management achter
de bar, diverse free podium optredens,
een fantastische show van Sam Gooris,
een goochelaar, artiesten en dj’s.

Ook intern klopt ‘Geschikt voor u.’, want ook
tegen onze medewerkers kunnen we zeggen
dat we geschikt zijn voor elkaar. Een doorsnee
bedrijf zoekt medewerkers om bepaalde
taken uit te voeren. Bij Amival gaan we een
stap verder. We geloven rotsvast dat iedereen
recht heeft op aangepast, zinvol en lonend
werk, in een veilige en gezonde omgeving.
Daarom zoeken we opdrachten met werk
op maat van onze doelgroepmedewerkers;
werk dat hen schikt.

Ook klanten, leveranciers, buren, partners,
hoogwaardigheidsbekleders en andere
stakeholders kwamen het nieuwe gebouw
bewonderen. Op 28 september ontvingen
we hen feestelijk in onze nieuwe vestiging.
Ook zij zagen dat het nieuwe gebouw
voorzien is van de modernste technieken
en twee cleanrooms. ‘Met deze uitbreiding
kunnen we bedrijven uit de medische
wereld, de farmaceutische industrie en de
gezondheidssector nog beter van dienst zijn’,
vertelde onze trotse voorzitter Frans Starckx.
Tijdens de feestelijke opening nam ook
baron dr. Ajit Shetty, voorzitter van het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie en
voormalig CEO van Janssen Pharmaceutica
het woord. Hij schetste heel treffend
de geschiedenis van Amival als een
buitengewone geschiedenis van
ondernemerschap en groei. We zijn ook heel
fier dat Janssen Pharmaceutica zich in 2017
engageerde om ambassadeur van de
maatwerksector te worden.

Amival zoekt dus niet alleen werknemers
voor het uitvoeren van taken, maar zoekt ook
taken voor haar medewerkers. Amival bouwt
zo bruggen tussen de noden van bedrijven en
de capaciteiten van mensen.
Kortom: we leveren maatwerk in
twee richtingen.
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Een nagelnieuw gebouw.
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Hypermoderne infrastructuur

Bij Amival kan ik mijn operationele
ervaring in healthcare verrijken met
een sterk waardengedreven omgeving
waarin zorg voor mensen centraal staat.

Ons nieuwe gebouw beschikt o.a.
over twee cleanrooms. Dat wil zeggen dat
alles er heel zuiver wordt gehouden. Door een
drukverschil te creëren worden stofdeeltjes en
andere onzuiverheden uit de lucht gefilterd.
Medewerkers moeten ook speciale
kledij dragen. Zo kan alles perfect
gecontroleerd en veilig verlopen.

— Anje Vermeiren, 40 jaar

Daarnaast beschikt het gebouw ook
over 1000 m2 magazijnruimte met
1700 palletplaatsen. Architectenbureau
AIM uit Turnhout en ingenieursbureau
Clean Room Consulting uit Meise
tekenden de plannen uit.
De nieuwe infrastructuur past in
de groeistrategie van Amival. Door ons
in verschillende niches te specialiseren,
kunnen we onze groei doorzetten.

5.4

Vernieuwde focus op voeding.

Door de verhuis van onze healthcare-activiteiten
naar het nieuwe gebouw kwam er aan de Everdongenlaan
opnieuw meer ruimte vrij voor voedingsactiviteiten.
We investeerden in nieuw materiaal, breidden ons
geconditioneerd magazijn gevoelig uit en behaalden
met de grootste onderscheiding het BRC-certificaat,
een wereldwijde norm voor voedselveilige procedures.
Dit alles resulteerde al snel in de opstart van een belangrijke
nieuwe klant uit de chocoladenijverheid.
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5.5

De Kempenaar.

Op 18 oktober kende Etion-Kempen De Kempenaar 2017
toe aan Amival. Dat gebeurde tijdens een druk bijgewoonde
bijeenkomst in het Paterspand in Turnhout. ‘We zijn heel blij en
fier op deze trofee en die komt toe aan al onze medewerkers’,
zei onze algemeen directeur Jan Boeckx in een reactie.
Om in aanmerking te komen voor De Kempenaar
moet een bedrijf in de Kempen zijn gevestigd,
de streek de jongste jaren op de kaart hebben gezet
en minimum vijftig werknemers tellen. Bovendien dient er
op een duurzame manier te worden ondernomen.
‘Ook de andere genomineerden doen goede dingen;
het zijn knappe organisaties. En zo zijn er veel hier
in de Kempen. We zijn in de streek met belangrijke dingen
bezig en daar mogen we best fier op zijn en meer mee
naar buitenkomen’, aldus Jan Boeckx bij de uitreiking.

We zijn heel blij en fier op
deze trofee en die komt toe
aan al onze medewerkers.
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6 Een blik op 2018.

Aangescherpte missie

Meting klantentevredenheid

In het najaar van 2017 hielden we onze missie
– de reden waarom we bestaan –
onder de loep. Na een aantal overlegmomenten besloten we de bestaande missie
te bekrachtigen en prioriteit te blijven geven
aan de huidige doelgroep. Bovendien werd
voorgesteld om het contingent, het aantal
doelgroepmedewerkers dat we maximaal
in dienst mogen hebben, voor 100%
in te vullen. In de loop van 2018 hopen
we onze vijfhonderdste collega
te kunnen verwelkomen.

Ook de klantentevredenheid willen we
opnieuw in kaart brengen, om zo
nog beter op de noden van onze klanten
te kunnen inspelen. En we gaan inzetten
op innovatie om nieuwe opdrachten
te kunnen aantrekken.

Doelstellingen
Het management en de Raad van Bestuur
werkten ook nieuwe strategische
doelstellingen uit. Deze doelstellingen,
die onder puntje 1.8 te vinden zijn,
reiken tot 2025 en dienen als kader voor
de jaarlijkse operationele doelstellingen.
Die operationele doelstellingen situeren
zich op verschillende domeinen.
Op het vlak van personeel en ontwikkeling
willen we o.a. de contacten met onze
stakeholders intensifiëren. Om nog meer
te kunnen halen uit interne opleidingen,
starten we met een opleidingscel. We gaan
de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken
met onze medewerkers uitbreiden en
we gaan de werknemerstevredenheid meten.

Continue evaluatie
Amival streeft voortdurend naar verbetering.
We houden onze kostenstructuur tegen
het licht en we evalueren en optimaliseren
onze administratieve processen.
Uiteraard blijven we veel aandacht hebben
voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, onder andere door ons
opnieuw te engageren om het VOKA-Charter
Duurzaam Ondernemen te behalen.
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Ik verzorg de boekhouding binnen
het enthousiaste administratieteam.
— Kristel Van Oekelen, 43 jaar

Amival kijkt vol goede moed naar
de toekomst. Er liggen immers mooie plannen
en projecten klaar. Die verhalen delen we
ook graag met de wereld. Doorheen het jaar
communiceert Amival via de nieuwe website
www.amival.be en via verschillende sociale
mediakanalen, zoals Facebook, LinkedIn,
Twitter en YouTube.
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GRI-index.
INDICATOR

OMSCHRIJVING

PAGINA

INDICATOR

OMSCHRIJVING

PAGINA

G4-1

Verklaring van de leidinggevende over het belang van
duurzaamheid voor de organisatie en/of strategie hiervoor

6-19

G4-19

Overzicht materiële duurzaamheidthema’s

19

G4-3

Naam van de organisatie

10

G4-20

Overzicht van materiële duurzaamheidthema’s die intern
(binnen de organisatie) gelden

19

G4-4

Voorstelling van de producten en/of diensten

10-16

G4-21

Overzicht van materiële duurzaamheidthema’s die extern
(buiten de organisatie) gelden

n.v.t.

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor

84

G4-22

n.v.t.

G4-6

Land waar de organisatie actief is (en aantal indien meerdere)

10

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

84

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van
eerder verstrekte informatie (bijvoorbeeld fusies of overnames,
verandering van referentiejaar of verslaggevingsperiode en
veranderingen met betrekking tot de aard van de activiteiten
of de meetmethoden)

G4-8

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden
bediend en soorten klanten/begunstigden)

10-16, 52

G4-23

n.v.t.

G4-9

Omvang van de organisatie (bijv. aantal werknemers, totale
omzet, aantal verwerkte producten of geleverde diensten,…)

30, 50-52

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden die
voor het verslag zijn toegepast

G4-24

24-28, 52

Verdere informatie over werknemers: type contract
(vast, interim, zelfstandigen…), geslacht

30-41

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken (overheid, werknemers, klanten, lokale gemeenschap,...)

G4-25

n.v.t.

G4-11

% van de werknemers die onder een CAO vallen

84

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die
moeten worden betrokken

G4-12

Beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is
(voor de belangrijkste producten of diensten)

52

G4-26

Beschrijving aanpak stakeholderdialoog
(frequentie, vorm, reden,…)

n.v.t.

G4-13

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

71

G4-27

Belangrijkste opmerkingen en verwachtingen van stakeholders
en hoe ging de organisatie hiermee om?

n.v.t.

G4-14

Beschrijving toepassing ‘voorzorgprincipe’

20-21

G4-28

Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar)
waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

84

G4-15

Overzicht van labels of charters die de organisatie heeft

22-23

G4-29

Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing)

n.v.t.

G4-16

Overzicht van organisaties, initiatieven of platformen waar
de organisatie lid van is

n.v.t.

G4-30

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.)

19

G4-17

Toepassingsgebied van het verslag (uit welke entiteiten bestaat
de organisatie en worden ze allemaal meegenomen in het
verslag?)

71, 84

G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

84

G4-32

Niveau van rapport en verwijzing naar externe verificatie
(indien van toepassing)

84

Beschrijving tot stand komen van rapport (identificatie van
materiële MVO thema’s)

19

G4-33

Beleid rond externe verificatie

n.v.t.

G4-10

G4-18
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G4-34

Beschrijving van de bestuursstructuur van de organisatie

24-25

G4-56

Beschrijving van de waarden, (gedrags-)normen, principes van
de organisatie

20-24

ECONOMISCHE IMPACT

G4-EC1
G4-EC4

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en
gedistribueerd

48-52

Significante financiële steun van de overheid

48

INDICATOR

Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht en volume

61

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie

56-57, 65

G4-EN5

Energie-intensiteit

56-57, 65

G4-EN6

Vermindering in energieverbruik

56-57, 65

G4-EN19

Vermindering van emissies van broeikasgassen

56-57, 65

G4-EN23

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode

64

G4-EN30

Significante milieugevolgen van het transport van producten
en goederen en het vervoer van personeelsleden

66-67

G4-EN31

Totale uitgaven aan milieubescherming naar type

n.v.t.
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SOCIALE IMPACT

G4-LA1

Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst
en regio

30-41

G4-LA extra

Specifieke ondersteuning in de sociale economie

44-45

G4-LA6

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers

46

G4-LA9

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt
aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

44-45

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren
die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en
hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

44-45

G4-LA12

Samenstelling bestuurslichamen en onderverdeling van
medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep,
het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid
en andere indicatoren van diversiteit

24-28, 36-38

MILIEU IMPACT

G4-EN1
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