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HOE WE  
DUURZAAMHEID 
BENADEREN 
 

 
Al jarenlang houdt de VELUX Groep zich bezig met duurzaamheid. Ons 

uitgangspunt hiervoor is de Model Company Objective, die in 1965 door 

onze oprichter Villum Kann Rasmussen werd geformuleerd. 

 
We creëren producten die nuttig zijn voor de maatschappij en we streven 

er continu naar om onze voetafdruk te minimaliseren en het voortouw te 

nemen in het ontwikkelen van betere leefomgevingen. 
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Hoe we duurzaamheid benaderen 
 
 
 
 

 

BRIEF AAN ONZE STAKEHOLDERS 
 

De VELUX Groep is  een bedrijf met een helder doel. Een doel dat veel meer 

omvat dan het ontwikkelen en verkopen van de beste daglichtoplossingen in de 

markt. Het is ons doel om een ‘Model Company’ te zijn, het goede voorbeeld te 

geven, en op die manier bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de 

maatschappij. 
 

 

De Model Company Objective werd in 1965 door 

onze oprichter geformuleerd en verwoordt onze 

intentie om producten te creëren die nuttig zijn 

voor de maatschappij en tevens beter om te gaan 

met onze klanten, leveranciers, medewerkers en 

aandeelhouders dan de meeste andere bedrijven. 

 

Elke dag doen we ons best om deze ambitie waar 

te maken. 

 

We nemen onze 

verantwoordelijkheid 
 

Als het gaat om oplossingen voor cruciale 

uitdagingen als klimaatverandering, armoede 

en gezondheidsproblemen, en hoe we 

wereldwijd duurzaam kunnen groeien, kunnen 

we dat niet alleen aan de overheid overlaten. 

We moeten allemaal iets doen. De VELUX 

Groep neemt deze verantwoordelijkheid zeer 

serieus. 

Het goede nieuws is dat we sinds 2015 een 

algemeen kader hebben om aan een 

duurzamere toekomst te werken, namelijk de 

VN duurzame ontwikkelingsdoelen 

(sustainable development goals, SDG’s). Het is 

de taak van de VELUX Groep om een aantal 

van deze doelen om te zetten in concrete 

acties, die het verschil maken voor mensen en 

de planeet. 

We zien dit niet alleen als een verplichting, we zien 

dit als een grote kans. Duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden 

goede zakelijke kansen: klanten vragen erom en 

daarom bieden innovatieve, duurzame oplossingen 

een concurrentievoordeel voor bedrijven. 

 

Duurzame producten 
 

Het is niet meer voldoende om kwalitatief 

hoogwaardige producten en oplossingen te leveren. 

Producten moeten duurzaam zijn en rekening 

houden met de natuurlijke hulpbronnen van de 

aarde. We proberen aan deze verwachtingen te 

voldoen door hulpbronnen efficiënt te gebruiken 

tijdens het productieproces en door onze producten 

te optimaliseren. Zo creëren we lichte en gezonde 

plekken om in te wonen, werken, leren en spelen. 

 

Onze meest recente bijdrage is een smarthome 

product dat ramen en zonweringen bedient, zodat 

er altijd een gezond en prettig binnenklimaat is. 

De sensoren monitoren de temperatuur, 

vochtigheid en het CO2-gehalte binnenshuis en 

openen of sluiten dakramen of zonweringen om 

een gezonder leefklimaat te creëren.



Brief aan onze stakeholders 
Hoe we duurzaamheid benaderen

 
 
 
 
 
 
 

Bij ons productieproces dragen honderden kleine 

initiatieven en acties bij aan een aanzienlijk 

lagere klimaatimpact, minder afval en 

bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Om 

onze klimaat- en milieudoelen te bereiken 

hebben we specifieke doelen opgesteld, 

waarover we jaarlijks een rapport uitbrengen. 

 

We investeren in onze 

medewerkers 
 

Als bedrijf kunnen we het altijd beter doen door 

onze mensen te ontwikkelen en hun passie, 

ervaring en expertise in te zetten. We geloven 

erin om mensen verantwoordelijkheden te 

geven, omdat de mensen die tegen problemen 

aanlopen vaak de beste vernieuwers zijn. 

 

We streven naar een goede balans tussen werk 

en privé. Daarnaast bieden we een veilige en 

gezonde werkplek met als doel nul 

werkgerelateerde ongelukken. In 2018 waren 

veiligheid van medewerkers en leiderschap in 

veiligheid belangrijke aandachtsgebieden in 

alle fabrieken. 

In dit rapport staan talloze voorbeelden van hoe we 

samenwerken met partners om aan onze 

verantwoordelijkheden te voldoen. We zijn 

bijvoorbeeld actief betrokken geweest bij de 

Active House Alliance en hebben een Healthy 

Buildings Day georganiseerd, waarop 

beleidsmakers, wetgevers en de bouwsector 

samenkwamen en zijn we lid van de Forest 

Stewardship Council (FSC) en ondersteunen we 

duurzaam bosbeheer, als onderdeel van onze inzet 

om het milieu te beschermen en de biodiversiteit in 

bosgebieden te behouden. 

 
Ook al zijn we ver gekomen, we blijven onszelf 

uitdagen: doen we genoeg en doen we de juiste 

dingen? In 2020 publiceren we een nieuwe 

duurzaamheidsstrategie 2030 waarin we 

ambities willen realiseren om duurzaamheid naar 

een hoger niveau te tillen voor mensen en de 

planeet. 

 

David Briggs, CEO VELUX Groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We blijven de Global Compact van 

de Verenigde Naties steunen en 

zetten ons in voor dit initiatief en de 

principes. 

Dit is ons rapport over hoe we de 

principes van de VN Global Compact 

implementeren.

We kunnen het niet alleen,  

we hebben partners nodig 
We geloven dat we alleen een duurzamere 

wereld kunnen creëren als de particuliere en 

de publieke sector, verschillende branches, 

opleidingsinstellingen en landen daar samen 

aan werken. 
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VELUX Model Company 

Objective 
 

De VELUX Model Company Objective werd in 

1965 gestart door onze oprichter en vormt de basis 

voor alle activiteiten. De Model Company Objective 

biedt een langetermijnperspectief over de 

ontwikkeling van het bedrijf en vormt de leidraad 

voor alle beslissingen en acties op alle niveaus 

binnen de organisaties. 

 

De Model Company Objective verwoordt onze 

wens om waarde te creëren voor het bedrijf en 

voor de maatschappij en om ons in de dagelijkse 

gang van zaken verantwoordelijk te gedragen 

tegenover al onze stakeholders. De Model 

Company Objective uit 1965 weerspiegelt de EU-

definitie van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen uit 2011, die stelt dat een bedrijf zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn impact 

op de maatschappij,  

de gedeelde waarde voor eigenaren, andere 

stakeholders en de maatschappij moet 

maximaliseren en nadelige effecten moet 

minimaliseren. 

 

Lees meer over de Model Company Objective en de 

kernwaarden van VELUX   
 

Ons bedrijf 
Het hoofdkantoor van de VELUX Groep is 

gevestigd in Denemarken. Onze verkoop- en 

productiebedrijven in veertig verschillende 

landen hebben 12.000 mensen in dienst. 

 

Eind 2018 nam de VELUX Groep de bedrijven 

JET Groep, Vitral en Wasco Skylights over. 

Daarom zijn de gegevens over CO2-uitstoot, 

recycling, enz. van deze bedrijven niet 

opgenomen in dit rapport. Momenteel worden 

de methodes en dataverzamelingsprocedures 

gelijkgetrokken, zodat de impact van de 

overgenomen bedrijven in toekomstige 

rapporten kan worden opgenomen.
 

Het is het doel van de Groep om verschillende Model Companies te realiseren, 

die het goede voorbeeld geven op het gebied van samenwerken. 
 

Met een Model Company bedoelen we een bedrijf dat met producten werkt 

die nuttig zijn voor de maatschappij en dat beter omgaat met zijn klanten, 

leveranciers, medewerkers en aandeelhouders dan de meeste andere 

bedrijven. 
 

Een Model Company maakt winst, wat groei financiert en financiële 

onafhankelijkheid creëert." 
 

Villum Kann Rasmussen, 1965 
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Onze producten 
 

Het merk VELUX is een van de sterkste 

merken in de bouwsector en biedt producten 

en diensten op het gebied van: 

 
›    Dakramen en lichtkoepels 

›    Modulaire lichtstraten voor commerciële gebouwen 

›    Lichtkoepels en daglichtspots 

›    Raamdecoratie, zonweringen en rolluiken 

›    Gootstukken en installatieproducten 

›    Intelligente (elektrische) producten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. .  )•
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Eigendom stichting 
 

De VELUX  Groep is eigendom van de VKR 

Holding A/S, een naamloze vennootschap die 

volledig in handen is van stichtingen en familie. Het 

feit dat de Groep eigendom is van een stichting 

garandeert een duurzame langetermijnbenadering 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een 

significant deel van de winst wordt teruggegeven 

aan de maatschappij. 

 

De financiële resultaten van de VELUX Groep zijn 

opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 

de VKR Holding.  In 2018 bedroeg de omzet van de 

VKR Holding 2,6 miljard euro (19,6 miljard Deense 

Kronen) en de nettowinst 240 miljoen euro (1,8 

miljard Deense Kronen). 

 

Een groot deel van de winst van de VKR 

Holding A/S wordt teruggegeven aan de 

maatschappij via de VELUX 

FOUNDATIONS. De stichtingen werken on- 

afhankelijk van VKR Holding A/S en diens 

bedrijven. In 2018 besteedde de VELUX 

FOUNDATIONS in totaal 118 miljoen euro 

(888 Deense Kronen).  

 

Duurzaamheid doet er toe 
 

Duurzaamheid zit diep verankerd in de manier 

waarop VELUX zaken doet. We streven er altijd 

naar om onze voetafdruk te minimaliseren wat 

betreft grondstoffen, het ontwerpen, 

produceren en verkopen van onze producten. 

We realiseren ons dat onze inzet voor 

duurzaamheid verder gaat dan onze eigen 

activiteiten en we hanteren een 

verantwoordelijke benadering richting de gehele 

toeleveringsketen. 
 

We zetten ons in om betere leefomgevingen te 

creëren waarbij er een balans is tussen de zorg 

voor mensen en de planeet. We doen dit door 

bij onze productontwikkeling mensen op de 

eerste plaats te zetten. Daarnaast dragen we 

bij aan nieuwe productoplossingen die 

gezondheid en welzijn in gebouwen stimuleren. 

We hebben contact met gebouweigenaren, de 

bouwsector en beleidsmakers om nieuwe 

normen voor gezonde en duurzame 

gebouwen te creëren die zich richten op 

daglicht, frisse lucht en energie-efficiëntie. 

 

Op weg naar onze 

duurzaamheidsstrategie 

2030 
 

Onze huidige klimaatstrategie loopt in 2020 af 

en de voorbereidingen voor een nieuwe 

duurzaamheidsstrategie 2030 zijn in volle 

gang. We hebben medewerkers, experts, 

topmanagers en externe partijen gevraagd om 

te helpen bij het definiëren van 

duurzaamheidsdoelen en -strategieën, om een 

haalbare, langetermijnstrategie voor 

duurzaamheid te ontwikkelen. Deze bottom-up- 

benadering garandeert een sterk mandaat 

binnen de hele organisatie. Het doel was om de 

komende jaren sociale, economische en milieu-

uitdagingen en kansen aan te pakken. 

 

Als eerste werden medewerkers in 

verschillende locaties en functies uitgenodigd 

om via een enquête hun mening over 

duurzaamheid te geven. Hun input is gebruikt 

om een workshop voor te bereiden waaraan 

duurzaamheidsexperts en belangrijke 

stakeholders binnen de VELUX Groep 

deelnamen.  

 

35 duurzaamheidsexperts deden in juni 2018 mee 

aan deze workshop, waarin ze 

aandachtsgebieden, ambities, KPI's en risico's in 

kaart brachten voor de komende tijd. Dit deden ze 

op basis van de kerninzichten van de 

medewerkersenquête, de VN Global Compact en 

de VN duurzame ontwikkelingsdoelen. In 

december 2018 volgde een workshop met onze 

top-25 leiders, die richting gaven aan de nieuwe 

duurzaamheidsstrategie 2030, op basis van de 

input en aanbevelingen van de experts en de 

medewerkers. In 2020 wordt de nieuwe 

duurzaamheidsstrategie 2030 van de VELUX 

Groep gelanceerd. 

 
 
 
 
 
 
 

 

72% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36% 

Duurzaamheid is belangrijk voor 

VELUX medewerkers 
 
 
 

 

van de medewerkers 
 

vindt duurzaamheid belangrijk is voor 

henzelf en dat duurzaamheid belangrijk is 

voor de VELUX reputatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
van de medewerkers 

 

vindt dat VELUX beter kan presteren op een 

of meer duurzaamheidsparameters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van de medewerkers 
 

stelt dat VELUX ruimte heeft voor 

verbetering betreffende duurzaamheid. 
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VN DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN 
 

De VN duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) roepen overheden, het 

bedrijfsleven en het algemene publiek op om een duurzame toekomst voor mensen en de planeet te realiseren. 

De 17 SDG’s zijn allemaal belangrijk en onderling verbonden. Wij concentreren ons op de doelen die het meest 

relevant zijn voor ons bedrijf en waar we een unieke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen. 

Hoe we duurzaamheid benaderen

 

Onze bijdrage aan de VN duurzame ontwikkelingsdoelen 
 

3  GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 7  BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE 11  DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

In de ontwikkelde wereld zijn we een indoor generation geworden: 

we brengen ongeveer 90% van onze tijd binnen door. Gebouwen in 

Europa zijn vaak oud. In de meeste EU-landen werd twee derde van 

de woonhuizen gebouwd voordat de eerste Europese bouwschriften 

op het gebied van thermische isolatie van kracht werden in 1979. 

Alleen al in Europa wonen 84 miljoen mensen in vochtige en 

ongezonde gebouwen en 30 miljoen mensen hebben een gebrek aan 

daglicht. 

 
Er is actie nodig om de leefomstandigheden in gebouwen te 

verbeteren. Deze zoektocht vormt de kern van ons bedrijf. 

 
› Onze producten creëren lichte en gezonde gebouwen waar mensen 

in wonen, werken, leren en spelen. 

› Als medeoprichter van de Active House Alliance verkennen we 

nieuwe bouwconcepten die gezondheid en comfort in gebouwen 

combineren en rekening houden met het milieu en energie-

efficiëntie. 

› Eens per jaar publiceren we de Healthy Homes Barometer. Daarin 

delen we nieuwe kennis over slimme en gezonde gebouwen met 

huiseigenaren, wetgevers en de bouwsector. 

 
Door middel van deze activiteiten ondersteunen we VN SDG 3.4 

(vroegtijdig overlijden verminderen door voorkomen van ziektes) en 

3.9 (overlijden en ziektes verminderen die worden veroorzaakt door 

lucht-, water- en bodemverontreiniging). 

Drie van de vier gebouwen in Europa zijn energie-inefficiënt en 

gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van al het 

energiegebruik. We nemen op verschillende manieren actie om de 

energie-efficiëntie te verbeteren en CO2-uitstoot te verminderen. 

 
›    Alle VELUX dakramen en accessoires worden zorgvuldig 

ontworpen om warmteverlies door het raam te minimaliseren en 

zonnewarmte via het raam te maximaliseren. 

›    We hebben met verschillende experimenten aangetoond, dat het 

mogelijk is om met bestaande technologieën en met aandacht 

voor gezondheid en welzijn, te voldoen aan de EU-wetgeving 

voor nieuwe gebouwen 2020. 

›  Alle VELUX productielocaties en magazijnen zijn gecertificeerd 

volgens ISO 50001 energiebeheer. Op onze locaties investeren we 

continu in energie-efficiënte projecten en duurzame energie. 

 

Momenteel woont 55% van de wereldbevolking in een stad of 

voorstad. De VN verwacht dat twee derde van de wereldbevolking 

in 2050 in de stad zal wonen. Deze snelle urbanisatie vraagt om 

nieuwe benaderingen van stedenbouw en verdichting, om 

stedelijke gebieden veilig, gezond en duurzaam te maken. 

 

VELUX producten zijn onderdeel van de oplossing voor 

duurzame steden en gemeenschappen. Energie-efficiëntie, toegang 

tot daglicht en een goed binnenklimaat zijn belangrijke aspecten 

bij het garanderen van betaalbare, gezonde en duurzame woningen 

voor stadsbewoners. 

 

›    We ontwikkelen continu duurzame producten voor allerlei 

soorten gebouwen. 

›    We gebruiken steeds vaker slimme en intelligente 

technologieën die het binnenklimaat verbeteren. 

›    We creëren en delen kennis en investeren in experimenten 

die steden en gemeenschappen inspireren om betere 

leefomstandigheden te creëren. 
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Hoe we duurzaamheid benaderen 
 
 

12  VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 17  PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

De VELUX Groep streeft naar nul werkgerelateerde ongelukken. Al onze productielocaties zijn OHSAS 

18001-gecertificeerd. We hebben een sterke gezondheids- en veiligheidscultuur gerealiseerd en we hebben 

een niet aflatende focus op veiligheidsrisicobeheersing en betrokken leiderschap. 

 

We gaan zorgvuldig om met de milieuvoetafdruk van al onze activiteiten. Al onze productielocaties en 

magazijnen zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 energiebeheer. We gaan voor zero waste (nul afval) bij 

onze productie en registreren de milieuvoetafdruk van onze producten via levenscyclusbeoordelingen. 

97% van ons productieafval wordt hergebruikt voor andere soorten producten of voor warmteproductie. 

99,5% van het hout dat wordt gebruikt bij onze productie in Europa is afkomstig van gecertificeerde, 

duurzame bossen. 

 

Naar schatting zijn woningen verantwoordelijk voor 50% van alle materiaalconsumptie in Europa. Het 

efficiënt omgaan met grondstoffen is een van de kerndoelen bij onze productie. 

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

 
Het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen is afhankelijk van samenwerkingsverbanden op alle 

niveaus en in zowel de openbare als de particuliere sector. 

 

De VELUX Groep werkt samen met overheidsinstellingen, de bouwsector, ngo's, eindgebruikers en de 

maatschappij in het algemeen, om de ontwikkeling van betaalbare, gezonde en duurzame gebouwen te 

stimuleren. 

 

We zijn een van de oprichters van de Active House Alliance, waarin een aantal van de meest toonaangevende 

producenten van bouwmaterialen, bestekdeskundigen en onderzoeksinstituten samenkomen. Het doel van de 

Alliance is om een levensvatbare, onafhankelijke en internationale alliantie te creëren die invloed uitoefent op 

het gebied van betaalbare, gezonde en duurzame gebouwen. 

 

De VELUX Groep is volledig eigendom van VKR Holding. Een groot deel van de winst van de VKR Holding 

wordt teruggegeven aan de maatschappij via de VELUX FOUNDATIONS, stichtingen die wetenschappelijke, 

sociale, culturele en milieudoelen ondersteunt. De stichtingen werken onafhankelijk van VKR Holding en diens 

bedrijven.
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Hoe we duurzaamheid benaderen 

VIJF AANDACHTS-

GEBIEDEN UIT 

DUURZAAMHEIDS

RAPPORT 2018 
        

Ons duurzaamheidsrapport 2018 draait om vijf 

aandachtsgebieden. De eerste vier aandachtsgebieden gaan 

over onze sociale verantwoordelijkheid als productiebedrijf en 

omvatten onderwerpen als impact op klimaat en milieu, 

efficiënt gebruik van grondstoffen, gezondheid op het werk en 

duurzame hulpbronnen. 

 

Het vijfde aandachtsgebied gaat over thought leadership 

en het creëren van gezonde gebouwen. 

Energie en klimaat 
 

 

We willen minder uitstoot bij onze 

productie. 

Zero waste productie 
 

 

We willen materialen zo efficiënt 

mogelijk gebruiken en geen 

productieafval overhouden. 

Gebruik van duurzame 

grondstoffen 
 

We gebruiken gecertificeerd, 

duurzaam hout en willen meer 

gerecyclede materialen gebruiken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensen 
 

We willen veilige en gezonde 

werkplekken voor alle VELUX 

medewerkers. 

Verandering leiden 
 

We dragen bij aan de verandering naar 

gezondere, duurzame en betaalbare 

oplossingen voor gebouwen.
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DUURZAME 
HOOGTEPUNTEN

 

Hoe we duurzaamheid benaderen

 
 
 
 
 
 

43% 22%            97% 99,5%

lagere CO2-voetafdruk van VELUX 

fabrieken in vergelijking met de 

uitgangswaarde van 2007. 

van de energie die de VELUX 

locaties gebruiken is afkomstig 

van duurzame energiebronnen. 

van het productieafval van VELUX 

dakramen wordt gerecycled of 

gebruikt voor warmteproductie. 

van het hout dat gebruikt wordt voor 

VELUX dakramen in Europa is afkomstig van 

FSC- of PEFC-gecertificeerde bossen.

 
 

2,7 96%            98% 99% 
 
 
 
 
 
 
van de VELUX leveranciers heeft de VELUX

werkgerelateerde ongelukken per één 

miljoen werkuren; vier keer lager dan 

de norm binnen de sector. Ons 

veiligheidsdoel is nul ongelukken. 

van de VELUX medewerkers vulde de 

wereldwijde medewerkersenquête in. De 

score voor tevredenheid en motivatie was 

71 en voor loyaliteit 79, beide ruim 

boven externe benchmarks. 

van de dealers/aannemers vindt 
dat VELUX producten kwalitatief 
hoogwaardig en betrouwbaar zijn. 

gedragscode voor leveranciers ondertekend.

 
 

633 studenten 
 

uit 58 landen deden mee aan de International VELUX 

Award 2018 voor architectuurstudenten. 

100 miljoen 
keer werd de video over de Indoor 

Generation bekeken. Deze virale video 

creëert bewustzijn over de gevolgen van 

binnenshuis leven. 

300 
bouwprofessionals ontmoetten 

elkaar op de VELUX Healthy Buildings Day 

in Brussel.
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ENERGIE 
EN KLIMAAT 

 

We willen de CO2-voetafdruk van onze productieactiviteiten verlagen door de 

energie-efficiëntie te verhogen en duurzame energie te gebruiken. We 

benaderen duurzaamheid van producten op een holistische manier, met 

parameters zoals CO2-voetafdruk, energiebalans, grondstoffen en 

herbruikbaarheid. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze producten bijdragen 

aan een gezond binnenklimaat. 

Doordat we de CO2-voetafdruk van onze productie en producten verlagen, 

ondersteunen we de volgende VN SDG's: 
 

3   GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 
 

7   BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE 
 

11  DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 
 

12   VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
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43% 

Energie en klimaat 
 
 
 
 

 

DUURZAME RODUCTIE 
 

In 2018 hadden we 43% kleinere CO2-voetafdruk in 

vergelijking met de uitgangswaarde van 2007. Ons doel 

blijft 50% lager aan het eind van 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Vermindering 

Bereikt in 20118

 
 
 

Ons doel voor 2020 

50% 
 
 

Beleid en doelen 
 

We zetten ons continu in om de CO2-voetafdruk 

van onze productieactiviteiten te verlagen, door de 

energie-efficiëntie te verhogen en door over te 

stappen op duurzame energie. Om onze klimaat- en 

milieudoelen te bereiken hebben we specifieke 

doelen opgesteld, waarover we jaarlijks een rapport 

uitbrengen. 

 

 
We geloven dat onze samenwerkingen met 

leveranciers, klanten en partners bijdragen aan 

hogere normen voor energie en klimaat, leiden 

tot innovatieve oplossingen en goed gedrag 

stimuleren. 

 
Het doel van de VELUX klimaatstrategie is 

50% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte 

van de uitgangswaarde van 2007.
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Duurzame productie                                                                                                                                                                                                                                                                          Energie en klimaat 
 
 
 
 

Activiteiten 
 

We werken systematisch aan het behalen 

van onze energie- en klimaatdoelen door: 

 
ISO 50001-gecertificeerd energiebeheer 

Alle VELUX productielocaties en magazijnen in 

Europa en ons hoofdkantoor zijn gecertificeerd 

volgens ISO 50001 energiebeheer. 

 

Energie-efficiëntie verbeteren en meer 

duurzame energie 

We investeren in energie-efficiënte projecten en 

gebruiken duurzame energie op onze locaties. In 

2018 waren dit de belangrijkste ontwikkelingen: 

 

›    De nieuwe bio-boiler, die brandt op 

houtsnippers die afkomstig zijn van onze 

productie, is in gebruik genomen door onze 

fabriek in Namyslow, Polen. De bio-boiler 

vervangt 80% van alle fossiele brandstoffen die 

we gebruikten voor verwarming en bespaart 

2.500 ton CO2-uitstoot per jaar, wat 

vergelijkbaar is met de uitstoot van zeshonderd 

Europese huishoudens. In 2018 ontving de 

fabriek de STENA Circular Economy Award voor 

zijn bijdrage aan het promoten van initiatieven 

betreffende circulaire economie. 

›    Onze fabriek in Skærbæk, Denemarken, breidde 

zijn bio-boilersysteem op houtsnippers uit. Deze 

zorgt nu voor 70% van de verwarming, in 

vergelijking met 50% voor de uitbreiding. De 

CO2-uitstoot van de fabriek is met meer dan 

300 ton per jaar afgenomen. 

›    Sinds 2016 werkt onze fabriek JTJ in 

Sonneborn, Duitsland, systematisch met 

energiebeheer. Stap voor stap zijn het  

›    energieverbruik en de CO2- uitstoot verlaagd, 

door de energie-efficiëntie te vergroten en meer 

duurzame energie te gebruiken. In 2018 zijn we 

begonnen met oude verlichting vervangen door 

ledverlichting. Daarnaast worden de 

compressors vervangen door nieuwe, energie- 

efficiëntere modellen met warmteterugwinning. 

Er werd ook onderzocht of het haalbaar is om in 

2019 een nieuwe bio- boiler voor verwarming 

aan te schaffen. Sinds JTJ in Sonneborn 

systematisch met energiebeheer werkt, heeft de 

fabriek gerealiseerd dat er jaarlijks bijna 550 ton 

minder CO2 wordt uitgestoten. 

 
Aanschaf van duurzame elektriciteit 

Elektriciteit dat geproduceerd wordt op een 

offshore windmolenpark door Certified Guaranty 

of Origin. Polen was onze hoogste prioriteit wat 

betreft het gebruiken van gecertificeerde 

duurzame elektriciteit, omdat een groot deel van 

de elektriciteit d aa r  afkomstig was  van 

energiecentrales op kolen. In 2018 was 64% van 

de elektriciteit die in de VELUX fabrieken in Polen 

werd gebruikt, afkomstig van offshore 

windmolenparken die eigendom zijn van het 

Deense energiebedrijf Ørsted. Het plan is om het 

aandeel gecertificeerde, groene elektriciteit voor 

de VELUX  productielocaties in Polen binnen de 

komende twee jaren te verhogen naar 100%. 

Daarnaast hebben we de ambitie om in 2020 

wereldwijd 50% minder CO2-uit te stoten in 

vergelijking met de uitgangswaarde van 2007.
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Duurzame productie 
Energie en klimaat

 
 
 
 

Prestaties 
 

›    In de periode 2016-2018 zorgden initiatieven 

op het gebied van energiebeheer en energie-

efficiëntie in de fabrieken en magazijnen 

ervoor dat er ongeveer 11.000 ton minder 

CO2-werd uitgestoten. 

 

›    In 2018 was 22% van de energie die de 

VELUX locaties gebruiken afkomstig van 

duurzame energiebronnen, in het bijzonder on-

site biomassa (houtsnippers), zonne- energie 

en gecertificeerde, duurzame elektriciteit 

afkomstig van offshore windmolenparken. 

 

›    Tussen 2007-2018 hebben we onze CO2-

voetafdruk met 56.000 ton verminderd, wat 

overeenkomt met een verlaging van 43%. 

Volgende stappen 
 
In 2020 wordt de nieuwe VELUX 

duurzaamheidsstrategie 2030 gepubliceerd 

Hierin staan duidelijke doelen en acties waarmee 

we onze prestaties blijven verbeteren. Onze 

inzet voor duurzaamheid gaat verder dan onze 

eigen activiteiten. In de nieuwe strategie 

bespreken we een verantwoordelijke benadering 

richting de gehele toeleveringsketen. 

 

Nieuw, wereldwijd energiebeleid 

In 2019 wordt er een gestructureerd, 

wereldwijd energiebeleid uitgerold binnen de 

gehele organisatie, om de voortgang te 

monitoren, best practices te delen en het 

momentum vast te houden om de klimaatdoelen 

2020 te behalen. 

 

CO2-uitstoot blijven verlagen 

We blijven streven naar het doel van 50% 

minder CO2-uitstoot in 2020 in vergelijking met 

de uitgangswaarde van 2007, via energie-

efficiëntie en investeringen in duurzame 

energiebronnen die fossiele brandstoffen 

vervangen. 
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Energie en klimaat 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUURZAME PRODUCTEN 
 

De kernactiviteit van VELUX is producten creëren die nuttig zijn voor 

de maatschappij. Al meer dan 75 jaar creëren we betere 

leefomgevingen met daglicht en frisse lucht door het dak. We hebben 

een uitgebreid productassortiment, variërend van dakramen tot 

modulaire lichtstraten, daglichtspots, verschillende zonweringen en 

rolluiken. We streven ernaar om de duurzaamheid van onze producten 

gedurende de volledige levenscyclus te verbeteren. 
 

Beleid en doelen 
 

We ontwerpen en produceren onze ramen en 

accessoires om gezonde en duurzame gebouwen te 

realiseren met meer daglicht, meer frisse lucht en 

minimaal energieverbruik. We grijpen kansen om 

smarthometechnologie te gebruiken, die onze visie 

voor gezonde en duurzame gebouwen ondersteunt. 

 

We gebruiken Life Cycle Assessment (LCA) om de 

impact van onze producten te meten en 

registreren, van het winnen van grondstoffen tot 

het dagelijks gebruik en het afvoeren. De LCA's 

tonen dat VELUX dakramen netto CO2-

besparingen kunnen opleveren gedurende de 

levensduur van de ramen. 

 

 

We doen VELUX Environmental Product 

Assessments (VEPA) en externe, geverifieerde 

Environmental Product Declarations (EPD) voor 

nieuwe producten en op verzoek van de markt. 

 

We zijn continu op zoek naar en het ontwikkelen 

v a n  duurzame materialen, die we gebruiken 

voor VELUX producten. We werken intensief 

aan het optimaliseren van de energie-efficiëntie 

en levensduur van dakramen, om de energie-

efficiëntie en CO2-voetafdruk van onze 

producten te verbeteren.
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Duurzame producten 
Energie en klimaat

 

 
 
 
 

Activiteiten 
 

VELUX ACTIVE with 

NETATMO 
 

In 2018 werd het nieuwe systeem VELUX 

ACTIVE with NETATMO gelanceerd. 

VELUX ACTIVE producten zijn gemaakt om 

het binnenklimaat en het welzijn te verbeteren via 

slimme bediening. Sensoren monitoren de CO2- en 

luchtvochtigheidsniveaus, verzamelen 

weergegevens en bedienen dan automatisch de 

ramen, rolgordijnen en zonwering om het 

binnenklimaat te optimaliseren, waardoor de 

gezondheid en het welzijn van het slimme huis 

worden verbeterd. Innovatie op dit gebied is naar 

een hoger niveau getild. VELUX ACTIVE kan 

direct worden gebruikt voor elektrische dakramen. 

Voor onze handmatig bedienbare ramen is er een 

upgradekit met motor op zonne-energie, waarmee 

VELUX ACTIVE kan worden geïnstalleerd. 

 

Volgende stappen voor een toekomst op zonne-

energie 

We investeren in energie-efficiënte projecten en 

gebruiken duurzame energie op onze locaties. In 

2018 waren dit de belangrijkste 

ontwikkelingen: 

 

›    VELUX modulaire lichtstraten heeft 

optionele modules met zonnepanelen die 

aansluiten bij de lichtstraten, zodat ze 

een homogeen en duurzaam dak vormen 

op scholen, ziekenhuizen, musea en 

winkelcentra. 

›    We hebben een nieuw gootstuk ontworpen 

waarmee VELUX dakramen in indak 

zonnepaneeldaken kunnen worden 

geïntegreerd. Het resultaat: 

energiepositieve en gezonde woningen. 

 

 

VELUX dakraam van 

reclaimed hout 
In 2018 werd er een VELUX dakraam van 

reclaimed hout (gerecycled hout)  ontwikkeld. 

Er werd een testserie van 125 dakramen gemaakt 

voor de Nederlandse markt. Daarbij werd 

onderzocht of het haalbaar is om reclaimed hout 

te gebruiken en tegelijkertijd te voldoen aan de 

hoge kwaliteitsnormen van VELUX. Momenteel 

evalueert het productontwikkelingsteam of het 

haalbaar is om dakramen van reclaimed hout op 

grote schaal te produceren. In Nederland 

worden op dit moment een aantal projecten 

van deze duurzame dakramen voorzien.  

 

Duurzame scorekaart voor materialenWe 

hebben een nieuwe duurzame scorekaart voor 

materialen ontwikkeld. Gedurende 2018 werd 

de nieuwe duurzame scorekaart getest, om 

materialen te screenen voor nieuwe producten 

o  f voor het wijzigen/updaten van bestaande 

producten. 

 

 
De VELUX duurzame 
scorekaart screent 
materialen op: 
 
Global Warming Potential 

(GWP) is de CO2-uitstoot die 

wordt geproduceerd bij het 

verkrijgen van 1 kg grondstof. 

 

Gebruik van duurzame 

grondstoffen betekent het 

gebruik van gerecyclede of 

secundaire grondstoffen. Het 

gebruik van gerecyclede en 

secundaire materialen kan de druk 

op schaarse grondstoffen 

verlichten. 

 

Herbruikbaarheid verwijst naar 

de potentie om materialen na hun 

levensduur te recyclen. 

Herbruikbaarheid wordt gemeten 

als de som van potentiële 

behandelingen
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Duurzame producten 
 
 
 
 
 
 
 

VELUX modulaire 

lichtstraten maken 

certificering van 

gebouwen mogelijk 
VELUX modulaire lichtstraten voor 

grote glazen daken zijn ontworpen om 

maximaal gebruik te kunnen maken van 

daglicht en frisse lucht door het dak, in 

scholen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen 

en andere commerciële gebouwen. 

De zeer lage thermische geleiding van 

de profielen en de energiebesparende 

beglazing maken deze modulaire 

oplossing zeer energie-efficiënt. Er zijn 

ook modules met zonnepanelen, zodat 

duurzame energie eenvoudig kan 

worden geïntegreerd. 

Energie en klimaat 
 
 
 
 
 
 

 

                                               EXCELLENT                                                                           OUTSTANDING

Modulaire lichtstraten zijn een 

duurzame oplossing met een geschatte 

levensduur van veertig jaar. De 

lichtstraten hebben alle vereiste 

certificaten en verklaringen voor 

bouwcertificering, volgens alle 

gebruikelijke certificatieprocedures. 

 
 
 
 
 
 
 
Hoofdkantoor Siemens, 

Denemarken, LEED Gold 

 
 
 
 
 
 
 
Green Solution House, 

Denemarken, DGNB en Active 

House 

 
 
 
 
 
 
 
Trumpington College, Verenigd 

Koninkrijk, BREEAM Excellent 

 
 
 
 
 
 
 
Geelen Counterflow, Nederland, 

BREEAM Outstanding
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Duurzame producten 
Energie en klimaat

 
 
 

Prestaties 
 

›   Continue Life Cycle Assessment van 

individuele producten. Onze LCA's tonen aan 

dat dakramen netto CO2-besparingen kunnen 

opleveren tijdens hun levensduur. 

›   Continue voorbereiding van interne VELUX 

Environmental Product Assessments, naar 

aanleiding van de EPD-vereisten, waarmee we 

de milieuprestaties van onze producten op een 

uniforme manier kunnen presenteren naar 

onze eindgebruikers. 

›   In 2019 implementeert de VELUX 

technologieafdeling een nieuwe 

materiaalstrategie, waarin de duurzaamheid 

van VELUX producten een belangrijk 

aandachtspunt is. 

Volgende stappen 
 

›   Doorgaan met het gebruiken van de 

duurzame scorekaart voor het screenen van 

materialen. 

›   In 2020 wordt de nieuwe VELUX 

duurzaamheidsstrategie 2030 gepubliceerd, 

met daarin duidelijke doelen en acties waarmee 

we onze prestaties blijven verbeteren, evenals 

de duurzaamheid van onze producten 

gedurende hun levensduur. De hoeveelheid CO2 

-afvang voor een houten VELUX dakraam, 

afmeting 118 x 78 cm, is ongeveer 20 kg. Voor 

een polyurethaan raam met een houten kern is 

de CO2-afvang ongeveer 14 kg.

 

 
 

De CO2-voetafdruk van een VELUX product gedurende zijn 
levensduur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

+                                               = 
 

226 kg 
grondstof 

28 kg 
productie 

-637 kg 
gebruik 

23 kg 
afval 

-29 kg           -389  kg 
hergebruik 

 

Het CO2-gehalte wordt berekend voor een GGL SK08 2068 dakraam dat veertig jaar geleden is geïnstalleerd in Würtzburg, Duitsland. 

Inclusief vervanging beglazing na twintig jaar    Duurzaamheidsrapport 2018   20



2 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZERO 
WASTE 

 

We streven naar een efficiënter gebruik van materialen en willen 

zero waste (nul afval) hebben bij onze productie. In 2018 werd 97% 

van het afval van onze productieprocessen gerecycled of gebruikt 

om warmte te produceren. 

 

Onze zero waste-doel draagt bij aan VN SDG 12 

 

12 V E RA N TWO O RD E  CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
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Zero waste 
 
 
 
 

 

ZERO WASTE 
 

Beleid en doelen 
 

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een derde 

van de energieconsumptie. Er wordt elk jaar drie 

miljard ton aan grondstoffen gebruikt in de 

bouwsector. 40% van het vaste afval is afkomstig 

van het bouwen of slopen van gebouwen. 

 

Als een van de grootste leveranciers aan de 

bouwsector is het onze visie om zero waste (nul 

afval) te hebben bij onze productie en producten. 

We streven continu naar een efficiënt gebruik van 

materialen zonder afval, door materialen te 

optimaliseren, verminderen, recyclen en opnieuw te 

gebruiken in onze producten en productieprocessen. 

 

Dit betekent dat we: 

›   experimenteren met gerecyclede materialen, 

zoals hout, glas, aluminium, polyurethaan, pvc 

en composieten. 

›   de levensduur van onze producten verlengen door 

eenvoudig onderhoud, lange houdbaarheid en 

upgrades (zoals vervanging van glas) te 

garanderen. VELUX dakramen hebben een 

levensduur van ongeveer veertig jaar of meer. 

›   gesloten, zero waste-processen implementeren op 

onze productielocaties. 

›   producten met achterwaartse compatibiliteit 

aanbieden, zodat ze eenvoudig vervangen en 

geüpgraded kunnen worden, bijvoorbeeld 

beglazing, elektronica, rolgordijnen en 

rolluiken. 

Activiteiten 
 

ISO 14001-certificering van productielocaties 

Al onze productielocaties hebben een ISO 

14001-certificering om milieuprestaties 

continu te kunnen verbeteren. 

 

Optimaliseren en recyclen van hout 

We streven er bij onze productie altijd naar om 

het gebruik van hout te optimaliseren, minder 

afval te produceren en grondstoffen zo volledig 

mogelijk te benutten. In 2018: 

›     hebben we, samen met andere industriële 

gebruikers, onderzocht hoe we het elke 

boomstam zo volledig mogelijk kunnen 

benutten dat elk stuk hout voor het meest 

geschikte doel wordt gebruikt. 

›     hebben we nieuwe manieren onderzocht 

om houtafval her te gebruiken. 100% van 

het houtafval wordt al hergebruikt, maar 

het doel van het project is om potentiële 

toepassingen met toegevoegde waarde te 

vinden. 

 

Optimaliseren en recyclen van polyurethaan 

De VELUX fabrieken die dakramen van 

polyurethaan produceren, streven er continu naar 

om minder polyurethaan te gebruiken, of het te 

hergebruiken. Bijvoorbeeld: 

›     De houten constructie en het verwerken van 

polyurethaan optimaliseren om minder 

polyurethaan te gebruiken. 

›     Gerecycled polyurethaan (van 

productieafval of na einde levensduur) 

gebruiken voor handvatten voor 

schroevendraaiers, die eerst werden 

gemaakt van nieuw polyurethaan. 
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2% 

! 

Zero waste 
 

Optimaliseren van beglazing 
De VELUX glasfabrieken streven er continu 

naar om minder glas te gebruiken tijdens het 

productieproces en om de prestaties van 

VELUX dakramen te optimaliseren, 

bijvoorbeeld: 
›    Implementeren van nieuwe methodes om  

glas te snijden, om verspilling van glas te 

verminderen. 

›    Gasvulling van beglazing optimaliseren, om 

een zo goed mogelijke energiebalans te 

creëren. 

›    De behoefte aan glazen afdekmaterialen 

tijdens transport wegnemen, om minder glas 

te verspillen. 

›    De energie-efficiëntie van de ovens waarin 

glas wordt gehard verbeteren. 

Nieuwe bedrijfsmodellen: 

Take-back service 
VELUX Nederland lanceerde een take-back service 

voor VELUX dakramen, om bij te dragen aan het 

recyclen van bouwafval. Elk jaar wordt er alleen al 

in Nederland 23 miljoen ton aan bouwafval 

geproduceerd. VELUX Nederland werkt samen met 

SUEZ, een bedrijf dat gespecialiseerd is in afval- en 

grondstoffenmanagement. Door VELUX dakramen 

te demonteren en de grondstoffen te hergebruiken 

wordt de circulariteit van het product naar een nog 

hoger niveau getild. De take-back service is niet 

kosteloos, maar we maken er geen winst op. De 

service is goedkoper dan wat er betaald moet worden 

voor het afvoeren van regulier bouw- en sloopafval. 

Prestaties 
›    In 2018 werd 97% van het afval van onze 

productieprocessen gerecycled of gebruikt 

om warmte te produceren. 

› 75% van het productieafval werd gerecycled 

› 22% van het productieafval (het meeste was 

afkomstig van ons duurzame-houtafval) werd 

gebruikt voor de bio-boilers in de VELUX 

fabrieken 

› 1% van het productieafval werd aangemerkt 

als gevaarlijk en werd als zodanig verwerkt 

› 2% van het productieafval belandde op 

een vuilstort 

Verder werd 99,6% van het glasafval 

gerecycled. 

Volgende stappen 
›    In 2019 en in de eerste helft van 2020 worden 

alle VELUX productielocaties in Europa 

gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. 

›    Eind 2019 beginnen we met de ontwikkeling 

van het nieuwe zero waste-programma voor 

onze fabrieken. Begin 2020 wordt dit 

uitgerold. 

›    Implementeren van nieuwe initiatieven om 

materiaalafval te verminderen.

Direct hergebruiken van pvc-

resten 
Als onderdeel van hun zero waste-beleid heeft 

de VELUX fabriek in Partizanska, Slovenië, 

nieuwe manieren onderzocht om de pvc-resten 

van hun dakraamproductie te recyclen. In 2018 

werd er 483 ton aan pvc geleverd aan een 

recyclingpartner.  

Recyclen van VELUX glasvezelcomposiet 

We gebruiken glasvezelcomposiet voor 

VELUX modulaire lichtstraten, voor ultrasterke 

profielen met hoge isolatiewaardes en een 

levensduur van meer dan veertig jaar. We streven 

er altijd naar dat het composiet gerecycled kan 

worden en in 2018 hebben we een nieuw contract 

afgesloten met een upcycling-specialist voor 

composiet. De composiet wordt vermalen en 

wordt daarna gebruikt bij cementproductie om 

fossiele brandstoffen voor verbranding te 

vervangen, evenals in zand, kalksteen en andere 

toevoegingen aan de uiteindelijke cementmix. 

Jaarlijks wordt er honderd ton aan VELUX 

composiet hergebruikt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

22% 
productieafval voor 

bio-boilers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 
productieafval 
wordt gerecycled 

1% 
aangemerkt als 

gevaarlijk 
 

 
 
 

belandt op 

vuilstort
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GEBRUIK VAN 

DUURZAME 

GRONDSTOFFEN 
 

 

 
We streven er continu naar om zoveel mogelijk duurzame materialen te 

gebruiken en we maken zorgvuldige afwegingen bij het gebruik van gevaarlijke 

materialen in onze producten en tijdens het productieproces. Door het gebruik 

van duurzame grondstoffen dragen we bij aan VN SDG 12. 
 

12   VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
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Gebruik van duurzame grondstoffen 

 
 
 
 
 
 
 

 

DUURZAAM EN  

GECERTIFICEERD HOUT 
 
In 2018 was 99,5% van het hout dat werd gebruikt voor VELUX 

producten die in Europa verkrijgbaar waren, afkomstig van gecertificeerde, 

duurzame bossen. De overige 0,5% was FSC Controlled Wood. 

 

 
Beleid en doelen

 

We erkennen het belang van duurzaam bosbeheer 

bij ons streven om het milieu te beschermen, de 

biodiversiteit te behouden, klimaatverandering aan 

te pakken en de rechten van lokale 

gemeenschappen in bosgebieden te respecteren. 

 

Onze inzet om duurzaam hout te gebruiken 

ondersteunt VN duurzame ontwikkelingsdoel nr. 

15: leven op het land. Verder stimuleren we hiermee 

wereldwijd het duurzame beheer van alle soorten 

bossen, het stoppen van ontbossing, het herstellen 

van ontgonnen bossen en bebossing en 

herbebossing. 

 

Alle VELUX dakramen worden vervaardigd in 

VELUX fabrieken. Alle fabrieken in Europa zijn 

gecertificeerd door de FSC (Forest Stewardship 

 

Council) en/of PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification). Onze 

fabrieken in de VS en China zijn niet PEFC- of 

FSC- gecertificeerd, maar gebruiken FSC 

Controlled Wood. 

 

We kopen hout zo dicht mogelijk bij onze 

fabrieken. Het hout dat we inkopen is afkomstig 

uit Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, 

Rusland, Polen, Frankrijk en de VS. We 

gebruiken dennenhout (Pinus Sylvestris) voor 

houten ramen en Noors sparrenhout (Picea 

Abies) voor polyurethaan ramen. Sinds 2016 is de 

VELUX Groep lid van FSC Denemarken en 

FSC International. Alle VELUX dakramen die in 

Europa worden geproduceerd voor de Europese 

markt voldoen aan de vereisten van de EU-

houtverordening. 

 
 
 
 

99,5% 
DUURZAAM HOUT GEBRUIKT 

VOOR VELUX PRODUCTEN
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Gebruik van duurzame grondstoffen 
 

 
 
 

Activiteiten 
 

Hout-audits 

 

In 2018 hebben we 65 interne audits gedaan om 

te blijven voldoen aan de vereisten voor FSC- en 

PEFC- certificering. Externe audits en het 

monitoren van prestaties zijn onderdeel geworden 

van onze inkoopstrategie. Er is een jaarlijkse 

leveranciersbijeenkomst en elke maand evalueren 

we de prestaties. Dit draagt bij aan onze algehele 

prestaties en hierdoor voldoen we aan de twee 

systemen. 
 

 

Prestaties 
›   99,5% van het hout dat wordt gebruikt 

voor VELUX dakramen is afkomstig van 

gecertificeerde, duurzame bossen. De 

overige 0,5% is FSC Controlled Wood. Al 

onze houtleveranciers hebben een PEFC- of 

FSC-certificaat, of allebei. Ter vergelijking: 

slechts 30% van het hout dat wereldwijd 

wordt verkocht, is afkomstig van duurzame, 

gecertificeerde bossen. 

›   Al onze activiteiten voldoen aan de EU-

houtverordening (EUTR).

Volgende stappen 
›    In 2019 blijven we samenwerken met 

leveranciers, PEFC, FSC en andere partijen 

zodat minimaal 99,5% van al het hout dat we 

voor onze VELUX producten in Europa 

gebruiken, gecertificeerd hout is. 

›    Een testraam van reclaimed hout (gerecycled 

hout) zal het productontwikkelingsproces 

doorlopen om te evalueren of het haalbaar is 

om het product op grote schaal te produceren. 

›    We zijn een nieuwe strategie aan het 

voorbereiden om meer duurzame materialen te 

gebruiken. Deze wordt in 2019 gelanceerd. 

›    De afdeling materiaaltechnologie zal blijven 

werken aan het optimaliseren van de energie- 

efficiëntie en levensduur van ramen, om de 

energie-efficiëntie en CO2-voetafdruk van 

onze producten te verbeteren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,5%
›   Alle houtresten en houtsnippers van onze      

      productielocaties worden gebruikt voor     

         recycling of verwarming.

Gecontroleerd 

Hout

›   Alle directe leveranciers hebben de 

VELUX gedragscode voor leveranciers 

ondertekend.
29% 

FSC-gecertificeerd 

70,5% 
PEFC-gecertificeerd
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OMGAAN MET 

GEVAARLIJKE 

STOFFEN 

Gebruik van duurzame grondstoffen

 

 
 
 

We ontwerpen en produceren producten die veilig zijn voor mensen 

en de natuur. Tijdens de productie, het gebruik en de afvalverwerking 

wordt er zorgvuldig omgegaan met gevaarlijke stoffen. 
 

Beleid en doelen 
 

De VELUX Groep gaat zorgvuldig om met het 

gebruik van gevaarlijke chemicaliën en materialen. 

In overeenstemming met het VELUX milieubeleid, 

onze interne normen en internationale wetgeving, 

hebben we een proactieve en voorzichtige 

benadering wat betreft gevaarlijke stoffen. 

 

Sinds 2018 worden gevaarlijke stoffen beheerd 

door de nieuwe VELUX Restricted Substance 

Management Standard, die van toepassing is op alle 

leveranciers die aan VELUX locaties in Europa 

leveren. De standaard is gebaseerd op, maar niet 

beperkt tot, de volgende wetgeving: 

 

›    REACH-wetgeving 

›    RoHS-richtlijn 

›    Verordening betreffende persistente organische 

verontreinigende stoffen 

›    Richtlijn inzake verpakking en verpakkingsafval 

›    Verordening inzake stoffen die de ozonlaag 

afbreken 

›    Verordening inzake biociden 

Activiteiten 
›    In 2018 gaven we de VELUX Restricted 

Substance Management Standard (VRSMS) uit. Alle 

leveranciers die leveren aan VELUX locaties in 

Europa moeten voldoen aan de standaardvereisten. 
 

Prestaties 
›    412 leveranciers hebben de VRSMS 

getekend, die in oktober 2018 werd uitgegeven. 

›    VELUX producten zijn A+ getest op VOS 

(vluchtige organische stoffen), volgens de 

Franse wetgeving over VOS-uitstoot van 

bouwproducten. 
 

Volgende stappen 
›    Gerichte acties waardoor alle leveranciers die in 

Europa aan VELUX leveren, de VRSMS eind 2019 

hebben getekend. 

›    Voorbereiden van een wereldwijde database met 

daarin alle materialen die momenteel worden 

gebruikt in productieprocessen, laboratoria en 

testfaciliteiten. 

›    Screening en risicobeoordeling van alle nieuwe 

chemicaliën/materialen voordat deze worden 

gebruikt bij productie. 
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GEZONDE 
EN VEILIGE 
WERKPLEK 

 

Doordat het creëren en onderhouden van een sterke veiligheidscultuur 

streven we ernaar om werkgerelateerde ongelukken en beroepsziektes te 

voorkomen. We investeren in onze mensen en stimuleren ze om vol 

passie goede prestaties neer te zetten. We bieden iedereen gelijke kansen. 

 

Doordat we een veilige en gezonde werkplek willen bieden, steunen we 

VN SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. 

 

 

 

 

12   VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
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Gezonde en veilige werkplek 
 
 
 
 

 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
 

In 2018 waren er 2,7 werkgerelateerde ongelukken 

per één miljoen werkuren. Dit is ongeveer vier keer 

lager ten opzichte van de norm binnen de sector. De 

langetermijnvisie is nul ongelukken. 
 
 
 
 
 

Ons ongevallenpercentage 

is vier keer lager 

dan de norm binnen de sector 
 

 
 

Beleid en doelen 
 

We geloven dat beroepsziektes en ongelukken op 

het werk niet door het lot worden veroorzaakt en 

niet onvermijdelijk zijn. Ze hebben altijd een 

oorzaak. Door het creëren en onderhouden van een 

sterke veiligheidscultuur, kunnen we de oorzaken 

wegnemen en werkgerelateerde ongelukken en 

beroepsziektes voorkomen. 

 

Alle VELUX productielocaties en magazijnen zijn 

gecertificeerd volgens ISO 45001 (veiligheid en 

gezondheid op de werkplek, voorheen OHSAS 

18001). We hebben een uitgebreid intern 

auditsysteem om te monitoren of we voldoen aan 

alle essentiële veiligheidsnormen. 

 

 
Het VELUX veiligheidsbeleid bepaalt dat alle 

VELUX medewerkers hun eigen 

verantwoordelijkheid moeten nemen, dat ze 

deelnemen aan veiligheid- en 

gezondheidsactiviteiten en omkijken naar hun 

collega's. We hebben systemen geïmplementeerd 

waarin medewerkers veiligheidsrisico's, 

verbeteringen en near-miss ongelukken verplicht 

moeten melden.
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4 

5 

Gezondheid en veiligheid 
Gezonde en veilige werkplek

 

 
 
 

Activiteiten 
 

HSE&E-plan 2020 

In 2018 zullen we ons gezondheids-, veiligheids-, milieu- en energieplan 2020 

verder uitrollen en implementeren op onze VELUX productielocaties en 

magazijnen. 

 

Zeven gouden regels voor leiderschap op het gebied van veiligheid 

In 2018 namen 500 VELUX managers van productielocaties en 

magazijnen deel aan de training leiderschap op het gebied van veiligheid, 

die gebaseerd is op de zeven gouden regels, zie hiernaast. De managers 

werden beoordeeld op hun leiderschap op het gebied van veiligheid, als 

integraal onderdeel van een uitgebreide veiligheidsaudit. 

 

Risicobeoordeling werkplek 

We hebben meer dan vijfduizend werkplekken in ons toevoersysteem 

beoordeeld op risico's, maatregelen geïntroduceerd om risico's te beperken en 

de standaard werkinstructies verder verbeterd om ongelukken in het dagelijks 

werk te voorkomen. 

 

Een ergonomische werkplek 

We hebben een nieuw programma ontwikkeld voor ergonomische 

werkplekken, dat in 2019 wordt geïmplementeerd. Het nieuwe programma 

omvat ergonomische assessments, systematische verbeterprocessen, training 

in ergonomie, systematische preventie, ergonomisch inrichten van de 

werkplek en het trainen van on-site trainers. 

 

Beheer gevaarlijke materialen 

In 2018 gaven we de VELUX Restricted Substance Management Standard 

(VRSMS) uit. Alle leveranciers dienen uiterlijk eind 2018 te voldoen aan de 

VRSMS of te verklaren dat ze bezig zijn om non-VRSMS-materialen te 

vervangen voor veiligere alternatieven. 

 

Beheer brandrisico's 

We hebben een nieuwe VELUX norm voor brandpreventie geïmplementeerd, 

inclusief externe en interne audits van alle VELUX productielocaties en 

magazijnen. Er zijn achttien interne auditeurs getraind om brandrisico's te 

beheren. Alles locaties werken aan het beperken van risico's en andere 

verbeteringen. 

Zeven gouden regels voor leiderschap op het gebied van veiligheid 
 

 

1 De leiding nemen, betrokkenheid tonen 

2 Gevaren identificeren, risico's beperken 

3 Doelen stellen, programma's ontwikkelen 

 

 
Een gezondheids- en veiligheidssysteem 

implementeren, goed georganiseerd zijn 

 

 
 

Veiligheid en gezondheid garanderen bij het gebruik 

van machines, apparatuur en werkplekken 

 

6 Kwalificaties verbeteren, competentie ontwikkelen 

7 Investeren in mensen, motiveren door mee te doen
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Gezondheid en veiligheid 
Gezonde en veilige werkplek

 

 
 

Prestaties 
 

In 2018 hebben we het ambitieuze doel gesteld van 

minder dan één ongeluk per één miljoen werkuren, 

waarmee we het World Class Safety-label 

zouden verdienen. Dit doel hebben we niet bereikt, 

het ongevallenpercentage in 2018 was 2,7. 

 

Dat is echter alsnog vier keer lager ten opzichte 

van de norm binnen de sector. 

 

In 2018 was het verzuimpercentage als gevolg 

van ongelukken 0,4, ten opzichte van ons doel 

van maximaal 0,2. 

 

Hoewel we nog een weg te gaan hebben, komt dit 

overeen met ongeveer een derde van de norm 

binnen de sector. 

 

 

 

 

 

Volgende stappen 
 

In 2019 gaan we: 

›    ons specifiek richten op geluidsreductie 

op onze productielocaties 

›    verder met onze training leiderschap op het 

gebied van veiligheid 

›    een veiligheidsnorm voor aannemers ontwikkelen  

›    een systeem implementeren om gevaren te melden 

›    een nieuw en verbeterd chemisch beheersysteem 

integreren in ons bestaande ISO 14001 

beheersysteem op de VELUX Groep 

productielocaties 

›    een wereldwijde database implementeren met 

daarin alle materialen die momenteel worden 

gebruikt in productieprocessen, laboratoria en 

testfaciliteiten. Alle chemische stoffen worden op 

risico's geanalyseerd, zodat kan worden bepaald 

of een stof verwijderd of vervangen moet 

worden. Daarnaast worden alle nieuwe 

chemicaliën/materialen gescreend en 

goedgekeurd voordat ze worden 

geïmplementeerd.  

VELUX locaties die in de afgelopen twaalf maanden of meer  

geen werkgerelateerde ongelukken hadden: 

›    Noord-Europees logistiekcentrum, Denemarken – negen jaar 

›    Thyregod Bygningsindustri, Denemarken – vier jaar 

›    Skærbæk Bygningsindustri, Denemarken – drie jaar 

›    Gåsdal Bygningsindustri, Denemarken – vier jaar 

›    VELUX China – één jaar 

›    VELSOL, Frankrijk – één jaar 

›    VELUX Greenwood, VS – één jaar 
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Gezonde en veilige werkplek 
 
 
 
 

 

MENSEN EN ONTWIKKELING 

 
 

We gaan verder met onze activiteiten om onze unieke VELUX cultuur te voeden 

en ontwikkelen. Kernactiviteiten daarbij zijn sterk leiderschap, wereldwijde 

samenwerking, ontwikkeling van mensen en gepassioneerd te werk gaan. 
 

 

Beleid en doelen 
 

Ons marktleiderschap is afhankelijk van ons 

vermogen om de beste mensen te vinden, te 

behouden en betrokkenheid te creëren. We 

investeren in onze mensen en motiveren ze om 

gepassioneerd te werk te gaan. 

 

We streven naar een veilige en stimulerende 

werkomgeving, waarin mensen met respect 

worden behandeld en gelijke kansen krijgen 

om zich te ontwikkelen. 

 

We respecteren de vrijheid van vereniging en 

het recht op collectieve onderhandeling. 

Activiteiten 
 
Passie en prestaties 

Kernactiviteiten om onze cultuur te voeden en 

verbeteren zijn sterk leiderschap, ondersteunen 

van wereldwijde samenwerking, ontwikkelen van 

mensen en stimuleren van passie en prestaties 

binnen de gehele organisatie. 

 

Een wereldwijde benadering voor 

ontwikkeling medewerkers 

In 2018 hebben we onze wereldwijde benadering 

van de ontwikkeling van medewerkers verder 

uitgerold. Deze bestaat uit vier carrièreclusters: 

professional, specialist, projectmanager en 

peoplemanager. De tool wordt binnen de gehele 

organisatie gebruikt om carrièredoelen en 

doorgroeimogelijkheden te bespreken voor 

individuele medewerkers.
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t Loyaliteit 

medewerkers 2018 

Tevredenheid en motivatie 

medewerkers 2018 

Verloop medewerkers, anders 

dan productiemedewerkers 

Verloop medewerkers, 

productiemedewerkers 

    
     
     

     
     

     

     
 

Mensen en ontwikkeling                Gezonde en veilige werkplek 

 
 
 
 
 
 

Prestaties 
 
 
 
 
 
 

Enquête betrokkenheid medewerkers 

In oktober 2018 hielden we onze derde 

wereldwijde medewerkersenquête. Het 

was met 96% het hoogste ooit. De 

score voor tevredenheid en motivatie 

was 71 en voor loyaliteit 79, beide 

ruim boven externe normen. Binnen de 

gehele organisatie zijn de scores op 

beide parameters gestegen en het 

aantal teams met lage scores nam af 

met 50%, omdat we de vorige enquête 

uit 2017 een gestructureerde follow-

up hebben gegeven. 

 

Net als in de vorige jaren zijn de 

belangrijkste factoren voor 

tevredenheid, motivatie en loyaliteit: 

inhoud van het werk, 

managementvaardigheden van de 

directe leidinggevenden en het sterke 

VELUX merk. 
 

Wereldwijde samenwerking 

Om wereldwijde samenwerking te 

stimuleren, bieden we medewerkers 

een cursus over het navigeren van 

onze wereldwijde organisatiematrix. 

In 2018 deden 133 medewerkers mee 

aan deze cursus. 
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Wereldwijde medewerkersenquête: 

Algehele loyaliteitsscore 

 

 

Omdat de enquête is veranderd tussen 2014 en 

2016, zijn benchmarks voor 2014 niet beschikbaar. 
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Wereldwijde medewerkersenquête: 

Algehele tevredenheid en motivatie 
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Mensen en ontwikkeling 

Gezonde en veilige werkplek

 
 

In 2018 zijn we verdergegaan met 

onze wereldwijde programma's 

voor leiderschapsontwikkeling: 

 

 
VELUX management in praktijk 

 

Deze training is voornamelijk voor nieuwe 

managers binnen de VELUX Groep, maar 

is ook relevant voor ervaren managers die 

een grondig begrip willen hebben van het 

wereldwijde VELUX bedrijfsmodel. 

Het doel is om inzicht te krijgen in de 

groeistrategie, het bedrijf, de organisatie, 

de cultuur en de verwachtingen die we 

hebben van managers, op basis van 

kernwaardes en principes. Daarnaast is 

de training een kans om te netwerken 

met andere nieuwe managers. 
 

Passie voor leiderschap 
 

Het algehele doel van dit programma is  

om essentiële denkwijze en competenties 

te ontwikkelen, om leiding te geven 

volgens onze VELUX kernwaardes en de 

principes op het gebied van organisatie en 

leiderschap. Het programma bestaat uit 

drie modules: Passie voor mensen: 

aandacht voor de individuele  

Naast de programma's voor 

leiderschapsontwikkeling heeft VELUX 

ook wereldwijde trainingen voor 

projectmanagers en specialisten op het 

gebied van professionele en persoonlijke 

ontwikkeling. De lokale VELUX 

bedrijven bieden aanvullende trainingen 

voor alle medewerkers. 

 
 
 

Leiderschapstraining 
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Volgende stappen 
›    In 2019 implementeren we een 

programma voor nieuwe managers, zodat 

nieuwe managers bij VELUX een goed 

gevuld gereedschapskistje hebben dat hen 

helpt om mensen te managen. 

›    In Q2 2019 lanceren we een aanvulling 

op de wereldwijde medewerkersenquête, 

genaamd Team Talk. Daarin kunnen 

managers hun eigen enquêtes maken die de 

betrokkenheid van het team op regelmatige 

basis meten. 

›    Gedurende 2019 zullen we ons meer 

gaan richten op het bouwen van een 

sterkere pijplijn. We lanceren 

bijvoorbeeld een nieuw graduate 

programme, een gelaagde benadering 

voor talentmanagement en er komt 

meer aandacht voor hoe people 

managers hun mensen kunnen 

ontwikkelen.

leiderschapsstijl, met als doel constructief 
 
2015           2016 2017 2018

denken en leidinggeven; Passie voor 

prestaties: bewustzijn creëren en 

vaardigheden ontwikkelen die 

overeenkomen met de verschillende 

leiderschapsniveaus binnen de organisatie; 

Passie voor business: managers helpen 

met leidinggeven in een wereldwijde 

matrixorganisatie met verschillende 

perspectieven en gemeenschappelijke 

doelen. 

Aantal deelnemers trainingen Passie voor 

leiderschap en Passie voor prestaties

 
Duurzaamheidsrapport 2018    34



Gezonde en veilige werkplek 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIVERSITEIT 
 

Het bieden van een goede en inclusieve werkplek voor alle 

medewerkers is onderdeel van het VELUX erfgoed. 
 
 
 
 

 
 

We hebben de fundamentele overtuiging dat de samenstelling van ons 

personeel de samenstelling van de maatschappij moet weergeven 
 

 
 

Beleid en doelen 
 

De Model Company Objective verwoordt de 

ambitie van de VELUX Groep om een goede 

en inclusieve werkplek te zijn voor alle 

medewerkers. Het is ons doel dat we even 

divers zijn als de omringende maatschappij. 

 

 
In 2018 werkten er 62% mannen en 38% 

vrouwen voor de VELUX Groep. Onze raad 

van bestuur bestaat uit vijf mannen en twee 

vrouwen, wat volgens de Deense Business 

Authority een adequate verhouding is.
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Diversiteit                                                                                                                                                                                                                                                                              Gezonde en veilige werkplek 
 

 
 
 
 

Gendergelijkheid in het senior management 

In 2018 was 17% van de VELUX topmanagers 

een vrouw. We streven ernaar om een betere 

genderbalans te bereiken op 

managementniveau door: 

› te stimuleren dat er meer vrouwelijke managers 

worden aangenomen en dat het 

personeelsbestand diverser wordt wat betreft 

leeftijd, etniciteit, nationaliteit en geslacht. We 

zetten ons actief in voor gelijke 

ontwikkelingskansen voor iedereen. 

› prioriteit te geven aan diversiteit wat betreft 

geslacht, etniciteit en nationaliteit wanneer we 

mensen werven voor managers- of 

specialistische functies. 

› een evaluatietool en externe benchmark te 

implementeren binnen het gehele bedrijf om 

gelijkheid te garanderen. We gebruiken een 

gestructureerde, jaarlijkse evaluatietool voor 

managers en administratief personeel. Deze 

helpt ons om transparant te zijn en om 

carrièreontwikkeling en het aannemen van 

managers objectief te benaderen. 
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senior management 
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Leeftijdsverdeling

In 2020 wordt de nieuwe 

duurzaamheidsstrategie 2030 van de VELUX 

Groep gelanceerd. Als onderdeel van deze 

nieuwe strategie zullen we onze huidige inzet

0 
2014           2015           2016           2017 

 
2018 
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2014           2015           2016           2017          2018 

0 
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op dit gebied evalueren en nieuwe ambities 

definiëren, waaronder een nieuw doel betreffende 

gendergelijkheid. 

Man 

Vrouw 

Man 

Vrouw 

Leeftijd 0-29 

Leeftijd 30-39 

Leeftijd 40-49 

Leeftijd 50-59 

Leeftijd 60+
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VERANDERING 
LEIDEN 

 

De VELUX Groep werd opgericht op basis van een visie over daglicht en 

frisse lucht door het dak. Vandaag de dag leiden we de verandering 

richting gezonde, duurzame, slimme en betaalbare bouwoplossingen door 

mensen op de eerste plaats te zetten, samen te werken met stakeholders 

en randvoorwaarden te beïnvloeden. 

 

Door het leiden van de verandering ondersteunen we voornamelijk VN 

SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), 11 (duurzame steden en 

gemeenschappen) en 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken). 

 

3  GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 
 

11  DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN 
 

12   VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
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Verandering leiden 
 
 
 
 

 

MENSEN OP DE EERSTE PLAATS 
 

Bij het ontwerpen van duurzame en gezonde gebouwen zetten we mensen op de eerste plaats. We 

hebben een holistische benadering om een balans te vinden tussen zorg voor mensen en de planeet. 
 
 
 
 
 

 

90% 
 
 
 
 
 

van de mensen brengt 

ongeveer 90% van hun 

tijd binnen door. 

 

 
 
 
 

80 mln. 
Europeanen wonen in 

ongezonde gebouwen. 

 
 

 

75% 
van alle gebouwen 

zijn ’s zomers te 

warm en ‘s winters 

te koud. 

 

 
 
 
 

82 mln. 
wordt in Europa ieder jaar besteed 

aan de behandeling van astma.

 

(Healthy Homes Barometer 2016/2017) 

 

 

Beleid en doelen 
 

Met onze producten willen we bijdragen aan 

gezonde en duurzame gebouwen. Daarom 

nemen we het voortouw, om bewustzijn te 

creëren van het belang van daglicht en frisse 

lucht voor gezondheid en welzijn. 

 

 

We willen baanbrekende duurzame 

gebouwen realiseren, de bouwsector 

inspireren en de randvoorwaarden van de 

bouwsector uitdagen. Dit alles leidt tot een 

holistische benadering die een balans biedt in 

enerzijds gezondheid en kwaliteit van leven 

en anderzijds energie-efficiëntie en 

milieubescherming.
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Activiteiten, prestaties 
en vervolgstappen 

 
De Indoor Generation in de spotlight 

In 2018 hebben we een belangrijke stap gezet in 

het creëren van bewustzijn: we zijn een 

wereldwijde dialoog begonnen over indoor 

lifestyles en gezonde huizen. 

 

Mensen brengen tegenwoordig 90% van hun tijd 

binnen door. Maar zijn mensen zich bewust van de 

gevolgen van een indoor lifestyle? Uit onze 

uitgebreide Indoor Generation-enquête, die we in de 

lente van 2018 hielden onder 16.000 respondenten, 

bleek dat het antwoord 'nee' was. Er bleek een groot 

gat te zitten tussen de perceptie en realiteit over de 

effecten van het indoor leven op het lichaam en de 

geest. 

 

Op basis van decennia aan onderzoek, 

samenwerkingen met vooraanstaande 

universiteiten en bestekdeskundigen en de 

resultaten van meer dan dertig gecertificeerde 

Active Houses, lanceerden we de Indoor 

Generation-campagne. We wilden bewustzijn 

 

 
 
 
Volgens een enquête van Audience Project eind 
2018 zou 10% van de mensen nu prioriteit geven 
aan daglicht en frisse lucht als ze hun huis zouden 
renoveren. Audience Project registreerde ook dat 
het bewustzijn over een goed binnenklimaat om 
de gezondheid te beschermen met 9-13% is 
toegenomen. 

 

In 2019 blijft de Indoor Generation-campagne 

huiseigenaren aanmoedigen om te bedenken hoe 

daglicht en frisse lucht door het dak de gezondheid 

voor de indoor generation kan verbeteren, en hoe 

deze basale factoren voor menselijk welzijn kunnen 

worden benut bij verbouwingen. 

 
 
 
 

90% 
van onze tijd 

brengen we 

binnen door 

 
 
 

 
Binnen lucht 

5x 
meer vervuild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
40%

creëren over de gevolgen van de indoor  

lifestyle die de meeste mensen tegenwoordig 

hebben. 

 

De campagne werd voorafgegaan door een korte 

video en ondersteund door de Indoor Generation-

enquête en lokale Indoor Generation- campagnes 

in vier Europese markten, waaronder tv- reclames 

en informatieve websites. 

 

Een jaar na de lancering van de Indoor 

Generation- campagne was de video meer dan 

110 miljoen keer bekeken en waren er meer dan 

tweeduizend nieuwsberichten over het onderwerp. 

 

 
 
 
Bekijk de film over de Indoor Generation op 

youtube  

 

 
 
 
 
 

2.200.000 
 
Europeanen lijden aan astma 
door vochtige huizen 

Hoger risico op 

astma in huizen 

met vocht of 

schimmel 
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SUBURBANISATIE – Healthy Homes 

Barometer 2018 

Elk jaar meet de VELUX Healthy Homes 

Barometer (HHB) de hartslag van 

Europese gebouwen. We bekijken hoe 

deze verbeterd kunnen worden ten 

gunste van mensen, de maatschappij en 

de planeet. 

 

In 2018 publiceerden we de vierde editie van 

de HHB. Hierin wierpen we een blik op op de 

woonomstandigheden in voorsteden en 

buitenwijken en op het renovatiepotentieel om 

gezondere en duurzamere huizen te creëren.

Kernfeiten uit de VELUX Healthy Homes Barometer 2018 

 
 
 
 
 

75% 

 
 
 
 
 
 

30%

 
Voor het eerst verkende de HHB ook 

werkomgevingen en waarom het 

investeren in een goed binnenklimaat van 

een kantoorgebouw zakelijk gezien 

interessant is. 

 

De Healthy Homes Barometer 2018 

werd opgesteld in samenwerking met 

adviesbureau Ecofys/Navigant en 

onderzoeksinstituut Fraunhofer IBP. 
 

De Healthy Homes Barometer 2019 

komt in oktober uit. 

75% van de Europese bevolking 

woont in steden en voorsteden 
 

 
 
 
 
 
 

54% 

2 van de 3 huizen in Europa 
zijn meer dan 40 jaar oud en 
slechts 10% van de 
gebouwenvoorraad heeft 
energielabel A of B 
 

 

slechts 

1-2% 

Kantoorpersoneel brengt minimaal 
30% van de tijd dat ze binnen zijn,  
door in een kantooromgeving 

 

 
 
 
 
 

47%

Voorsteden groeiden in de 

afgelopen 50 jaar 54% sneller 

dan stadscentra 

Slechts 1-2% van de 

gebouwenvoorraad wordt 

jaarlijks gerenoveerd 

47% van het kantoorpersoneel 

heeft geen natuurlijk licht in de 

werkomgeving 

1 op de 6 Europeanen woont in een 

ongezond huis, voornamelijk omdat 

hun huis in de winter te koud is
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Inspirerende tools waarmee 

eigenaren gezonde woningen                                        Mijn nieuwe huis VR 

kunnen creëren                                                           
 

De VELUX Groep ontwikkelt continu 

apps, handboeken en andere tools om 

kennis en inspiratie te bieden voor 

huiseigenaren over de voordelen van                                           VELUX ACTIVE 

goed daglicht, natuurlijke ventilatie en                                        with NETATMO 

slimme automatisering. 
 

 
 
 

MyDaylight 
 

 
 

.. 

Mensen op de eerste plaats 
 

Door VELUX 

gesponsorde gids voor 

gezondere woningen 
 

Ten tijde van de klimaattop op de COP24 in 

december 2018, lanceerde de World Green 

Building Council een door VELUX gesponsorde 

gids Healthier Homes, Healthier Planet. De gids 

presenteert het meest recente onderzoek naar 

luchtkwaliteit, thermisch en akoestisch comfort en 

verlichting, en vertaalt dit naar eenvoudige, 

betaalbare en praktische strategieën om woningen 

gezonder te maken voor mensen en de planeet. 

 
De gids adviseert bijvoorbeeld om woningen te 

ventileren voor frisse en schone lucht, isoleren om 

energie-efficiënte te optimaliseren en het gebruik 

van daglicht te maximaliseren. Dit leidt tot 

gezondere woningen en energiebesparing. 
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BAANBREKENDE 
DUURZAME 
GEBOUWEN 

 

Door middel van experimentele bouwprojecten op basis van de 

Active House principes levert de VELUX Groep baanbrekende 

oplossingen voor gezonde en energie-efficiënte gebouwen. 
 

Beleid en doelen 
 

Ramen zijn uniek. Een raam is een van de 

weinige bouwcomponenten die een positieve 

energiebalans kan creëren door zonnewarmte 

via het glas. We willen deze kwaliteit optimaal 

benutten en baanbrekende gebouwen creëren 

die meer opleveren dan ze verbruiken, wat 

betreft binnenklimaat en milieu-impact. 

 
De afgelopen tien jaar hebben we met 

meerdere Active House-projecten aangetoond 

hoe de gebouwen van de toekomst vandaag 

gebouwd kunnen worden. Sinds 2017 wordt 

het Active House label gebruikt als wereldwijd 

kwaliteitskeurmerk voor comfortabele en 

duurzame gebouwen. Het label is een van de 

weinige gebouwcertificeringen die rekening 

houden met gezondheid en welzijn als 

belangrijke parameter voor duurzaamheid. 

 

 
Het renoveren van de gebouwvoorraad is een 

voor de hand liggende kans, aangezien 90% 

van onze huidige woningen in 2050 nog steeds 

bewoond zal worden. Onze strategie richt zich 

daarom op het ontwikkelen van duurzame, 

betaalbare renovatiemethodes die leiden tot 

gezonde, comfortabele en energie-efficiënte 

gebouwen.

 
 

 
Duurzaamheidsrapport 2018    42



107 

20 

Baanbrekende duurzame gebouwen                                                                                                                                                                                                                                                Verandering leiden 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten, prestaties en vervolgstappen Tien jaar Active House

 

Een gezond huis maakt een groot verschil 

Eind 2017 betrok het gezin Bah het 

RenovActive huis in Anderlecht, een sociale 

twee-onder-een-kapwoning, die volgens de 

Active House-principes was gerenoveerd. 

Sociologen hebben hun ervaringen nauwkeurig 

gemonitord. In het tussenrapport noemden de 

sociologen de zeer positieve beoordeling van het 

huis. 

 
Het gezin gaf aan dat het grotere fysieke comfort, 

dat leidt tot betere gezondheid en welzijn, het 

belangrijkste voordeel is. Het gezin is vooral erg 

tevreden over het thermisch comfort, de 

luchtkwaliteit binnenshuis en de hoeveelheid 

daglicht, vooral in de herfst en winter. Het gezin 

heeft minder last van de symptomen van 

hooikoorts, niesen en hoesten en de kwaliteit 

 

van nachtrust verbeterd. In het algemeen heeft het 

wonen in een RenovActive huis gezorgd voor een 

betere kwaliteit van leven voor het hele gezin, dat 

bestaat uit vader, moeder en drie kinderen. 

 

De Anderlechtse Haard, de sociale 

woningbouwvereniging die eigenaar is van het pand, 

zal nog 86 woningen renoveren volgens het 

RenovActive-concept. In 2018 werden er al zes 

andere woningen gerenoveerd en dat proces zal 

volgend jaar verdergaan. 

 

Het RenovActive renovatieconcept werd mede- 

ontwikkeld en medegefinancierd door de VELUX 

Groep, om de Active House principes voor 

betaalbare en gezonde renovatie van sociale 

woningen vast te stellen. 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVE 
HOUSES 

IN23LANDEN 

MET 
                 LABEL 

 
 
 
 

 
OOSTENRIJK 

BELARUS 

BELGIË 

BULGARIJE 

CANADA 

CHINA 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

HONGARIJE 

ITALIË 

LITOUWEN 

 
 
 
 

 
MALEISIË  

NOORWEGEN  

POLEN  

PORTUGAL 

RUSLAND  

SLOVENIË  

NEDERLAND  

OEKRAÏNE V 

VERENIGD KONINKRIJK  

VS

Volgende stap: professionele woningbouwers 

worden 'Active' 

De beweging richting intelligente, active huizen 

voor gezondheid en welzijn heeft invloed op 

professionele woningbouwers, die gezonde 

woningen aanbieden als onderdeel van hun 

portfolio. Voorbeelden zijn het Jadarhus in 

Noorwegen en het Schwörer Haus in Duitsland. 

 

In 2018 voerde de VELUX Groep een gerichte 

healthy home-campagne uit voor de professionele 

woningbouwsector. De campagne verwees naar 

voorbeeldconcepten en toonde aan hoe 

gezondheid en energie-efficiëntie hand in hand 

gaan bij het bouwen van nieuwe 

eengezinswoningen. 

Verder lieten we zien hoe de voordelen van 

daglicht en natuurlijke ventilatie meerwaarde 

creëerden voor de woningbouwer en de koper. 
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VELUX kenniscentrum voor daglicht, energie 

en binnenklimaat (DEIC) 

Het DEIC kenniscentrum is binnen de bouwsector 

een gevestigde naam en betrouwbare bron geworden, 

op het gebied van daglicht, binnenklimaat, ventilatie 

en energie-efficiëntie in gebouwen. In het 

kenniscentrum werken experts en wetenschappers, die 

professionals ondersteunen die bezig zijn met het 

onderzoeken, ontwerpen, bouwen en gebruiken van 

gebouwen. Ze bieden kennis en inzichten over de 

effecten van ramen in gebouwen. In 2018 waren de 

vier aandachtsgebieden van het DEIC: 

 
›    Een nieuwe, geüpdatete versie uitgeven van het 

boek Daglicht, energie en binnenklimaat, met 

nieuwe en uitgebreidere informatie over daglicht 

en gezondheid. Het DEIC-boek is gratis online 

verkrijgbaar. 

›    Voorbereiden van de Indoor Generation-enquête 

die in de lente van 2018 door YouGov werd 

afgenomen onder 16.000 respondenten in Europa 

en Noord-Amerika. De enquête onderzocht de 

effecten van het moderne indoor leven op 

gezondheid, welzijn en productiviteit. 

›    Een nieuwe, geüpdatete versie uitgeven van de 

     VELUX Daylight Visualizer, de voorkeurstool 

van de sector om daglicht te visualiseren en te 

berekenen. De nieuwe versie is sneller en 

nauwkeuriger en biedt de mogelijkheid om daglicht 

via daglichtspots en VELUX modulaire lichtstraten 

te simuleren. De Daylight Visualizer kan gratis 

worden gedownload en gebruikt. 

 
 
Gids gezondere woningen en instrumenten 

voor bouwprofessionals 

Het meest recente product uit het duurzaam 

wonen in gebouwen-programma van VELUX is 

het Healthy Homes handboek, een inspirerende gids 

voor architecten en andere bouwprofessionals over 

hoe je daglicht en natuurlijke ventilatie opneemt in 

je ontwerp, op basis van de Active House principes. 

De gids wordt gedurende 2019 uitgerold in Europa 

tijdens face-to-face of online presentaties over best 

practices. Daarnaast wordt de gids gebruikt voor het 

inwerken van nieuwe VELUX collega's.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELUX Daylight Visualizer 
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SAMENWERKEN MET 

STAKEHOLDERS 
 

We werken samen met stakeholders uit de sector om innovatieve 

oplossingen te vinden voor betere leefomgevingen, vandaag en morgen. 
 

Strategie en doelen 
 

De VELUX Groep werkt samen met belangrijke 

stakeholders uit de bouwsector, onderzoekers en 

wetenschappers, om innovatieve oplossingen te 

promoten en creëren die een balans vinden tussen 

zorg voor mensen, natuurlijke hulpbronnen en het 

milieu. 
 

 

Activiteiten, prestaties en 
vervolgstappen 

 
Active House Alliance 

De VELUX Groep is een van de oprichters van de 

Active House Alliance, een wereldwijd, non-

profitnetwerk van bouwers, onderzoekers, 

ontwerpers, aannemers en producenten, die 

samenwerken om een nieuwe visie te realiseren in 

de bouwsector waarbij 'mensen op de eerste plaats 

worden gezet'. De Alliance bestaat momenteel uit 

meer dan veertig universiteiten, ontwerpers, 

ingenieurs, ontwikkelingspartners en bedrijven.

 

Active House presenteert methodes om gezondere en  

Comfortabelere woningen te creëren die een minimale 

impact hebben op het milieu, op basis van drie basisprincipes:  

energie, milieu en comfort. Active House zet de gebruiker  

centraal en richt zich op daglicht, thermisch comfort en 

luchtkwaliteit gedurende het hele jaar. 

 

 

 

 

 

 
Architect: Juri Troy 
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Active House Symposium en Awards 2018 

Het Active House Symposium 2018 werd gehouden 

 
 
 

Nieuw Active House-boek 

In 2018 werd ook het boek Active House: 
in de Politecnico di Milano, waar tweehonderd  

experts met elkaar in gesprek gingen over het 

onderwerp 'architectuur van comfort en economie'. 

Een professionele jury koos de zes winnaars van de 

Active House Award 2018, die afkomstig waren uit 

China, Canada, Duitsland, Italië en Denemarken. Er 

werden ook ereprijzen uitgereikt aan twee Active 

House-projecten in China, het Wuhan University 

Stadium en Qingdao International Airport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Nearly Zero Energy Buildings 

uitgebracht. Het was het resultaat van een 

nauwe samenwerking tussen onderzoekers, 

architecten, ingenieurs, ontwerpers en experts 

van de Active House Alliance en Politecnico 

di Milano. Het boek evalueert tien jaar aan 

Active House-ontwerpprincipes en deelt best 

practices met de academische 

bouwgemeenschap. 

Active House Days in Kiev, Oekraïne 
 

 
 

 
   
   
   
   
   
   
Guangzhou Design Week, China 
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Active House Alliance evenementen 

en prestaties in 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In juni kwamen 1.800 bouwprofessionals naar de 

Active House Days in Kiev, Oekraïne. De 

conferentie richtte zich op onderwijs en het verhogen 

van de kwaliteit van gebouwontwerpen, die een 

goede balans hebben tussen energie-efficiëntie en 

binnenklimaat. 

 

Guangzhou Design Week is een invloedrijk 

evenement voor architecten, interieurontwerpers, 

ontwikkelaars en bouwmateriaalbedrijven. Active 

House speelde een belangrijke rol tijdens de 

Guangzhou Design Week 2018, als voorbeeld van 

een toekomstig bouwconcept met aandacht voor 

energie, klimaat en comfort. De Active House-stand 

bestond uit een Active House appartement van 92 

m2, dat in twintig dagen werd gebouwd en 10.000 

bezoekers per dag trok. Door te laten zien dat active 

huizen snel gebouwd kunnen worden, wil Active 

House meer mensen laten kennismaken met een 

concept dat eenvoudig te implementeren is. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tijdens de Design Week co-organiseerde 

VELUX China het seminar Active Response and 

Reflection on Liveable Buildings, samen met de 

Active House Academic Committee van de 

Chinese Architectural Society. Het seminar 

werd bijgewoond door bijna vijfhonderd 

bouwprofessionals en was een van de 

populairste evenementen van de conferentie.
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Buildings 2030: onderzoek naar potentieel 

van gezonde gebouwen bij renovatie 

Het onderzoek Buildings 2030 werd 

medegefinancierd door de VELUX Groep. Het 

onderzoek bekijkt hoe de renovatie van kantoren, 

scholen en ziekenhuizen de gezondheid, 

productiviteit en het welzijn van Europeanen 

aanzienlijk kan verbeteren. 

 
 

 
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Europese 

gebouwen inefficiënt zijn en geen optimale 

omstandigheden bieden om binnen te leren, 

werken en beter te worden. 

 
 

Uitdaging voor de architecten van morgen 

In 2018 werd voor de achtste keer de International 

VELUX Award voor architectuurstudenten gehouden. 

Architectuurstudenten uit de hele wereld werden 

uitgedaagd om de mogelijkheden en uitdagingen van 

ontwerpen met daglicht te verkennen. 

 

"Wat gebeurt er in de wereld en wat kunnen we doen?" 

was de terugkerende, onderliggende vraag van de 

meeste studentenprojecten. De jury merkte op dat er 

een duidelijke focus lag op verantwoordelijkheid en  

een aantal van de belangrijkste onderwerpen van  

 
 
deze tijd, plus oprechte betrokkenheid bij milieu, 

sociale, culturele en politieke onderwerpen. 

 
Sommige projecten initieerden politieke en sociale 

discussies en gingen over licht in oorlogsgebieden, 

vluchtelingenkampen en immigratie. Andere gingen 

over zorgen over het milieu zoals watertekorten, 

lucht- en waterverontreiniging, verwoestijning en 

onvruchtbaar land. Daglicht werd bij alle projecten 

ingezet als boodschapper bij al deze verschillende 

kwesties. 

 
 
Feiten over de IVA 2018 

›    633 studentenprojecten 

›    Afkomstig van 250 verschillende 

architectuuropleidingen 

›    Uit 58 landen 

›    Awards voor negen regionale winnaars 

en twee wereldwijde winnaars 

›    In 2020 vindt de negende editie plaats 

›    Ga naar iva.velux.com voor meer informatie 

 

 

 

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door BPIE 

(Buildings Performance Institute Europe), is 

gebaseerd op meer dan vierhonderd 

wetenschappelijke artikelen, casestudy's en 

interviews met experts. Het richt zich op 

gezondheid, welzijn en productiviteit in 

gebouwen. De bevindingen tonen aan dat de 

jaarlijkse waarde van verbeterde prestaties als 

gevolg van een holistische benadering als volgt 

is: 

›   Scholen: besparing van 7-13 schooldagen 

per jaar 

›   Kantoren: 185-315 miljard euro per jaar 

aan toegevoegde bruto waarde door 

hogere productiviteit 

›   Ziekenhuizen: gemiddelde duur 

ziekenhuisverblijf verlaagd van 7,6 naar 5,3 

dagen, wat overeenkomt met besparingen 

van 38-114 miljard euro per jaar
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RANDVOORWAARDEN 
BEÏNVLOEDEN 

 

We werken samen met lokale, regionale en wereldwijde beleidsmakers, 

autoriteiten, ngo's en belangenverenigingen om een duurzame wereld te 

promoten. Via deze belangenbehartiging proberen we oplossingen te 

vinden waardoor gebouwen beter worden gerenoveerd, met gezondheid 

en welzijn voor mensen en onze planeet als gevolg. 
 

Strategie en doelen 
 

De VELUX Groep werd opgericht op basis van 

een visie over daglicht en frisse lucht door het dak 

en in de huizen en levens van mensen. Deze visie 

bepaalt nog steeds de strategie voor onze 

belangenbehartiging. We zetten ons in om goede 

en gezonde gebouwen voor iedereen onderdeel te 

laten worden van wereldwijde, regionale en lokale 

wetgeving. 
 

 

Activiteiten, prestaties 

en vervolgstappen 
 

Healthy Buildings Day 2018 in Brussel 

Op de VELUX Healthy Buildings Day in Brussel 

kwamen meer dan driehonderd professionele 

huizenbouwers, bestekdeskundigen, journalisten en 

andere belanghebbenden samen om met elkaar te 

praten over gezonde en ongezonde gebouwen. Het 

meest recente onderzoek en verschillende 

praktijkvoorbeelden voor commerciële 

implementatie waren onderdeel van het programma 

van de Healthy Buildings Day. 

Onder andere de bevindingen van de VELUX 

Healthy Homes Barometer 2018 en 

gebruikerservaringen van het RenovActive- 

project in Brussel en Schwörer Healthy Home 

in Duitsland. 

 

's Avonds waren er meer dan vijftig wetgevers 

en stakeholders uit de sector om dit verder te 

bespreken in het Europees Parlement. Er werd 

gesproken over het veranderen van de 

randvoorwaarden om op een gezondere manier 

te werken aan nieuwbouw- en in het bijzonder 

renovatieprojecten. Miguel Arias Cañete, de 

Europese commissaris voor klimaat en energie, 

was de eerste spreker. Hij vertelde over 

ontwikkelingen binnen de EU-wetgeving inzake 

klimaat en energie. Wetgevers uit verschillende 

Europese landen deelden nationale visies over 

de implementatie van de nieuwe EU-

wetgeving over prestaties van gebouwen. 
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Samen vechten we tegen klimaatverandering 

In het Parijse klimaatakkoord wordt bepaald dat 

we de temperatuurstijging op aarde onder de 

2°C moeten houden en dat we er alles aan doen 

om de temperatuur met slechts 1,5°C te laten 

stijgen om klimaatverandering tegen te gaan. De 

VELUX Groep onderschrijft dit doel en zet zich 

in voor een duurzame wereld. Niet alleen via onze 

eigen producten en diensten, maar ook door 

invloed uit te oefenen op randvoorwaarden, 

beleid en normen. 

 

Volgens het VN-agentschap voor milieu en 

internationale energie zijn gebouwen 

verantwoordelijk voor 30% van het wereldwijde 

energieverbruik en 28% van de wereldwijde CO2 -

uitstoot. De uiteindelijke energieconsumptie per 

vierkante meter voor bestaande gebouwen moet 

wereldwijd worden verlaagd naar 30% in 2030, om 

in lijn te blijven met het klimaatakkoord van Parijs. 

 

Daarom blijven we wereldwijd de dialoog aangaan 

om klimaatverandering te bestrijden, bijvoorbeeld op 

de COP. Verder benadrukken we dat renovatie van 

gebouwen een belangrijke stap is om de wereldwijde 

doelen voor energie-efficiëntie te behalen en de 

opwarming van de aarde af te remmen. 

Richting 2050: nieuwe EU-richtlijn over 

energieprestaties van gebouwen 

De VELUX Groep verwelkomt de nieuwe EU- 

richtlijn over energieprestaties van gebouwen die in 

juni 2018 van kracht werd. De richtlijn vereist meer 

focus op betaalbare renovatie van gebouwen en 

stelt als doel om het percentage van gebouwen dat 

jaarlijks wordt gerenoveerd, te laten stijgen van 1% 

nu tot 3% in de toekomst. 

 

Tijdens de onderhandelingen die voorafgingen aan 

de goedkeuring van de nieuwe richtlijn, bepleitte d e 

VELUX Groep dat het binnenklimaat een 

belangrijke parameter is voor toekomstige 

renovaties. We zijn blij dat deze overwegingen zijn 

opgenomen in de nieuwe richtlijn, die zich richt op 

gezondheid en comfort in gebouwen, waaronder 

binnenluchtkwaliteit, adequate ventilatie, 

thermische en visueel comfort, en smarthome 

technologieën. 

 

De volgende stap is om de nieuwe richtlijn 

nationaal te implementeren. De VELUX Groep 

blijft benadrukken dat het binnenklimaat een 

belangrijke factor is voor gezondheid en welzijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VELUX Polen ontvangt een award op 

de COP24 

VELUX Polen ontving een prijs voor 

zijn bijdrage aan de Poolse editie van de 

Healthy Homes Barometer 2018. De 

Poolse minister van investering en 

ontwikkeling en Global Compact 

Network Polen reikten de award uit 

tijdens een ceremonie op de COP24 in 

Katowice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adam Ambrozik, Corporate Affairs Manager van 

VELUX Polen en Kamil Wyszkowski, 

Vertegenwoordiger/Voorzitter van de Raad van Bestuur  

 

 

VELUX Polen ontving de award als waardering voor 

zijn acties om de VN duurzame ontwikkelingsdoelen en 

de VN Global Compact te implementeren in het bedrijf 

en in Polen in het algemeen, door zich te richten op 

gezonde huizen en energie-efficiënte gebouwen. 

 

 
 
 
 
 
 

Duurzaamheidsrapport 2018    49



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERANTWOORD 
ZAKENDOEN 

 

De VELUX Groep streeft er als Model Company naar om op een verantwoorde 

manier zaken te doen, duurzame producten te leveren en beter om te gaan met 

medewerkers, klanten en leveranciers dan de meeste andere bedrijven. 

 
Door op een verantwoorde manier zaken te doen, dragen we bij aan VN SDG 12: 

verantwoorde consumptie en productie. 

 

 

12   VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
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Verantwoord zakendoen 
 
 
 
 

PRODUCTKWALITEIT 
 

VELUX dakramen worden ontworpen en geproduceerd om veertig 

jaar of langer mee te gaan. 98% van de montagebedrijven en dealers 

vindt dat VELUX producten kwalitatief hoogwaardig en 

betrouwbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beleid en doelen 
 

Kwaliteit is een van de hoekstenen van de VELUX 

organisatie en is essentieel om onze visie te 

realiseren om de verandering naar slimme en 

gezonde gebouwen te leiden. Onze dakramen 

worden ontwikkeld om veertig jaar of langer mee te 

gaan. 

 

Activiteiten 

 
 

Volgende stappen 
›   Kwaliteit van prestaties blijven verbeteren in 

de gehele keten en verwachtingen van 

klanten overtreffen om ons VELUX merk uit 

te dragen en onze marktpositie te behouden 

en uit te bouwen. 

›   Ons huidige Factory Production Control-

systeem blijven ontwikkelen om de 

parameters die essentieel zijn voor onze 

productieprocessen en productkwaliteit 

effectief te managen.

98% 
 
 
 
 

van de montagebedrijven en dealers is 

het ermee eens dat VELUX producten 

kwalitatief hoogwaardig en 

betrouwbaar zijn. 

 

 

 

 

We garanderen dat producten en processen een 

hoge kwaliteit hebben door het VELUX Groep 

kwaliteitsbeleid en de VELUX 

kwaliteitsmanagementsysteem te volgen, op 

basis van de ISO 9001 norm. 
 
In 2018: 

›    was 98% van onze dealers en monteurs het 

ermee eens dat de VELUX Groep 

betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige 

producten levert. Dit bleek uit een externe 

enquête onder meer dan 8.100 dealers/ 

monteurs in twintig landen. 

›    hebben we geen waarschuwingen 

uitgestuurd aan consumenten over defecte 

producten. 

›    werd er voor 0,8% van de verkochte ramen 

een beroep gedaan op de garantie binnen de 

eerste drie jaar na aankoop. 

›   Onze proces- en productgegevens vaker 

gebruiken als input voor het werken met 

voorspellende modellen. Kunstmatige 

intelligentie voor reactief inspecteren 

omzetten in proactief beheer van onze 

processen.
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Verantwoord zakendoen 
 
 
 

MENSENRECHTEN 
 

De VELUX Groep hecht zeer veel waarde aan ethisch en conform de 

wet zakendoen. Onze ethische gedragscode is gebaseerd op de 

Model Company Objective en verwoordt onze wens om het goede 

voorbeeld te geven bij alle aspecten van het zakendoen. 

 
 
 

 
Dwangarbeid en mensenhandel 

De VELUX Groep verbiedt dwangarbeid en elke 

vorm van mensenhandel. We tolereren geen enkele 

vorm van gedwongen of schuldarbeid. Geen enkele 

medewerker is verplicht om een waarborgsom te 

deponeren of legitimatie te overhandigen aan hun 

werkgever; medewerkers mogen zich vrij bewegen. 

We verbieden fysieke straffen of andere vormen van 

fysiek, seksueel, psychologisch of mondeling 

misbruik als methode om de orde te houden op de 

werkplek. 

 

Kinderarbeid 

Geen enkele vorm van kinderarbeid is toegestaan 

binnen de VELUX Groep of bij onze leveranciers. 

 

Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve 

onderhandeling 

We respecteren de rechten van onze medewerkers 

om wel of geen lid te worden van een vakbond 

zonder angst, vergelding, intimidatie of pesterijen. 

Indien medewerkers worden vertegenwoordigd door 

een juridisch erkende vakbond, zetten wij ons in 

voor een constructieve dialoog met de vrij gekozen 

vertegenwoordigers. De VELUX Groep zet zich in 

om in goed vertrouwen te onderhandelen.

 

 
 

 

Activiteiten 

›    In 2018 werd de wereldwijde 

medewerkersenquête afgenomen onder alle 

VELUX medewerkers. 96% van onze 

medewerkers hebben de enquête ingevuld en 

uit de resultaten blijkt dat onze medewerkers, 

waaronder diegene op plaatsen met een hoog 

risico op mensenrechtenschendingen, tevreden 

zijn met de werkomstandigheden en 

werkomgeving van de VELUX Groep. 

›    In 2018 werd er een nieuw beleid voor MVO en 

duurzaamheid, dat op de VN Global Compact is 

gebaseerd en een hoofdstuk over mensenrechten 

bevat, aangenomen door de VELUX 

Management Groep. 

›    In 2018 werden er wereldwijd nieuwe VELUX 

gedragscodes voor zowel medewerkers als 

leveranciers geïmplementeerd, evenals een 

klokkenluiderssysteem. 

 
 
 
 
Volgende stappen

Beleid en doelen 
 

De VELUX Groep zet mensen op de eerste plaats 

door producten en oplossingen te ontwikkelen die 

lichte en gezonde gebouwen creëren om in te 

wonen, werken en spelen. We investeren in en 

ontwikkelen onze mensen. 

 
De VELUX Groep is een multinational met 

filialen over de hele wereld. We hechten waarde 

aan het respecteren van mensenrechten, zoals 

de principes die worden beschreven in het 

Internationaal Statuut van de Mensenrechten 

en de fundamentele 

arbeidsverdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie. Hieronder valt het voorkomen 

van het schenden van rechten van individuen, 

groepen of gemeenschappen door onze 

bedrijfsactiviteiten en relaties. 

 

Onze inzet betreffende mensenrechten gaat verder 

dan onze activiteiten. We stellen hoge eisen aan 

leveranciers wat betreft mensenrechten, 

werkomstandigheden en non-discriminatiebeleid. 

We erkennen het belang van het naleven en 

promoten van mensenrechten en richten ons op: 

 

Discriminatie: We hebben een diversiteitsbeleid 

waarin staat dat alle medewerkers gelijke kansen 

en behandeling krijgen en dat een medewerker niet 

gediscrimineerd mag worden op basis van leeftijd, 

ras, geslacht, kleur, religie, seksuele oriëntatie, enz. 

 

Werkomstandigheden: We garanderen dat de 

werkomstandigheden, werktijden, pauzes, vakanties 

en salarissen in overeenstemming zijn met lokale 

wetgeving en normen binnen de sector. 

 

 

 

 

In 2020 zullen we de nieuwe 

duurzaamheidsstrategie 2030 van de 

VELUX Groep voltooien, waarin 

mensenrechten ook worden besproken. 
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Verantwoord zakendoen 
 
 
 

GEDRAGSCODE VOOR 

MEDEWERKERS 
 

Binnen de VELUX Groep werken we volgens onze 

Model Company Objective en hechten we zeer veel 

waarde aan conform de wet en ethisch zakendoen. 

 

Strategie en doelen 
 

De VELUX gedragscode voor medewerkers 

formuleert de belangrijkste principes van ethisch 

gedrag en fungeert als richtlijn om zakelijke 

beslissingen te maken en ethische dilemma’s op 

te lossen. 

 

De VELUX gedragscode voor medewerkers 

onderschrijft de tien principes van de VN 

Global Compact en is van toepassing op ons 

bedrijf wat betreft: 

 

›    Bescherming van mensen- en arbeidsrechten 

›    Bieden van een veilige en gezonde 

werkomgeving 

›    Bedrijfsethiek en het voorkomen van corruptie 

›    Beschermen van persoonlijke gegevens 

en bedrijfsinformatie 

 
 

We hebben een klokkenluiderssysteem dat 

garandeert dat niet-ethisch gedrag kan worden 

geïdentificeerd, gerapporteerd en dat interne en 

externe partijen actie kunnen ondernemen. Het 

systeem is ontworpen als veilige hotline en wordt 

door een externe partner uitgevoerd. Medewerkers 

kunnen kwesties rapporteren betreffende illegaal of 

onethisch zakelijk gedrag. 

 

In 2018 werd er een rapport geregistreerd en 

onderzocht in het klokkenluiderssysteem. 

 

Lees meer 
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GEDRAGSCODE VOOR 

LEVERANCIERS 
 

We werken met leveranciers die onze betrokkenheid delen om 

op een verantwoorde manier zaken te doen. In 2018 tekende 

99% van de VELUX leveranciers de VELUX gedragscode. 

Verantwoord zakendoen

Beleid en doelen 
 

Bij het zakendoen met de VELUX Groep is het 

verplicht om te voldoen aan de VELUX 

gedragscode. Het naleven van hoge normen op het 

gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en 

anticorruptie is een integraal onderdeel van de 

manier waarop we zakendoen, zoals verwoord in 

onze Model Company Objective. 

 
Het doel van de gedragscode voor leveranciers is 

om te garanderen dat alle VELUX producten en 

diensten in de gehele toeleveringsketen, op een 

verantwoordelijke manier worden ontwikkeld en 

geproduceerd. De gedragscode is gebaseerd op de 

tien principes van de VN Global Compact en 

verwoordt de verwachtingen die we hebben van 

leveranciers. De VELUX gedragscode voor 

leveranciers beslaat de volgende gebieden: 

 

›   Klimaat en milieu 

›   Mensenrechten en werkomstandigheden 

›   Gezondheid en veiligheid 

›   Anticorruptie 

›   Informatie en data 
 

Het doel is dat alle leveranciers de VELUX 

gedragscode ondertekenen. We verwachten dat 

onze leveranciers de VELUX gedragscode delen 

met sub-leveranciers zodat deze in de gehele 

toeleveringsketen wordt geïmplementeerd. 

Activiteiten 
 

In 2018 hebben we een nieuw proces 

geïmplementeerd om leveranciers te evalueren en 

goed te keuren. 

Prestaties 
›    99% van de leveranciers van de VELUX Groep 

heeft de gedragscode ondertekend. 

›    Sinds we de gedragscode in 2001 hebben 

gepubliceerd, hebben we leveranciers kunnen 

corrigeren die niet voldeden aan de gedragscode. 

Het was niet noodzakelijk om een zakenrelatie 

met een leverancier te beëindigen met als enige 

reden dat de leverancier niet voldeed aan de 

gedragscode. 

›    In 2018 hebben we veertig kwaliteitsaudits gedaan 

bij leveranciers, om de prestaties van leveranciers 

te optimaliseren en de producten en processen van 

onze leveranciers te controleren. 
 

Volgende stappen 
 
We blijven onze leveranciers auditeren om er zeker 
van te zijn dat ze de VELUX gedragscode voor 

leveranciers naleven.  

›   In 2019 wordt de nieuwe VELUX handleiding 

voor aan beperkingen onderworpen stoffen 

(gebaseerd op de EU- wet EC 1907/2006 

‘REACH’) geïmplementeerd, zodat we zeker weten 

dat onze leveranciers aan de vereisten voldoen.  

Lees meer  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duurzaamheidsrapport 2018    54



Verantwoord zakendoen 
 
 

 

VOLDOEN AAN DE AVG 
 

Sinds 25 mei 2018 zijn alle bedrijven die te maken hebben met 

persoonlijke gegevens van EU-onderdanen verplicht om aan de 

AVG (algemene verordening gegevensbescherming) te 

voldoen. 

 
Om aan de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) te voldoen, heeft de 

VELUX Groep een internationaal privacybeleid 

geïmplementeerd. Verder hebben we het IT-

beveiligingsbeleid geüpdatet in overeenstemming 

met de AVG. Daarnaast hebben we nieuwe 

processen geïmplementeerd voor het geval er 

inbreuk wordt gemaakt op gegevensbescherming 

en hebben we over dit onderwerp een nieuwe 

werkwijze opgesteld. 

 

In 2018 werd er een e-learning cursus 

gelanceerd om ervoor te zorgen dat de VELUX 

Groep aan de AVG voldoet. De e-learning 

cursus moet worden gedaan door elke VELUX 

medewerker in de EU die een VELUX computer 

heeft. 

Verder hebben we een interne AVG-website 

gelanceerd, die alle tools en hulpmiddelen 

bevat voor AVG binnen de VELUX Groep. 

Onze medewerkers vinden er algemene 

informatie, documenten en formulieren over 

AVG, evenals antwoorden op veel gestelde 

vragen. 

 

Volgende stappen 

 
We hebben een wereldwijd Privacy Community 

Team opgezet, dat overziet dat de AVG continu 

wordt nageleefd. Het hoofdkantoor en de filialen 

worden geauditeerd betreffende AVG, 

waaronder IT-beveiliging.
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EERLIJKE CONCURRENTIE 
EN ANTICORRUPTIE 

 

De VELUX Groep voldoet aan het beleid betreffende mededinging 

dat door onze eigenaar, de VKR Holding A/S, is vastgelegd. Alle 

relevante managers zetten zich in om het beleid uit te voeren door 

de verklaring betreffende mededinging te ondertekenen. 

Verantwoord zakendoen

Beleid en doelen 
 

Eerlijke concurrentie is belangrijk voor een goed 

functionerende economie en zorgt ervoor dat 

klanten kwaliteit krijgen. De VELUX Groep heeft 

een alomvattend mededingingsprogramma dat 

garandeert dat al onze bedrijven de 

internationale en nationale regelgeving naleven 

en elke vorm van concurrentiebeperkend gedrag 

wordt voorkomen. Vanwege onze positie als 

marktleider is dit programma essentieel voor 

ons bedrijf. Het VELUX Groep juridisch beleid en 

het VELUX Groep beleid betreffende 

mededinging verwoorden hoe we klanten en 

concurrenten benaderen, evenals fusies, 

overnames en andere relevante zaken. Deze twee 

documenten vormen samen een programma dat 

de volgende maatregelen bevat op het gebied 

van naleving: 

›    Informatie en training, bijv. door individuele 

trainingen, workshops, seminars en e- 

learningprogramma's over antitrust- en 

mededingingswetten. 

›    (Richtlijnen, procedures (incl. 

goedkeuringsprocedures) en instructies. 

›    Persoonlijke jaarlijkse verklaring van naleving, 

die elke algemeen directeur moet 

ondertekenen. 

›    Controles van de mededingingswetten door de 

Group General Counsel van ons moederbedrijf 

en zijn team (hierna 'Group General Counsel'). 

›    Juridische due diligence op het gebied 

van fusies en overnames. 

›    Goedkeuring van essentiële handelsdocumenten (incl. 

handelsvoorwaarden, verkoop- en leveringsvoorwaarden, 

distributie- en licentieovereenkomsten, contracten met 

partner) door de mededingingsspecialist van de Group 

General Counsel. 
 

Btw 

De VELUX Groep handelt integer en transparant 

als het gaat om belastingen. Onze richtlijn hierbij 

is het VKR Groep belastingbeleid, dat van 

toepassing is op medewerkers, consultants en 

adviseurs die zich bezighouden met belastingen, 

en de VELUX belastingrichtlijnen. 
 

Anticorruptie 

De VELUX Groep hanteert een nultolerantiebeleid wat 

betreft corruptie. Ons anticorruptiebeleid fungeert als 

richtlijn voor het dagelijks werk van onze medewerkers. Het 

beleid vereist dat het management ervoor zorgt dat 

omkoping niet voorkomt, lokale richtlijnen voor het 

ontvangen van cadeaus en entertainment worden 

geïmplementeerd en onofficiële betalingen worden 

voorkomen. 
 

Activiteiten 
Mededinging: de Group General Counsel is 

verantwoordelijk voor het monitoren en 

signaleren van 
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Eerlijke concurrentie en anticorruptie 
Verantwoord zakendoen

 

 
 
 
 

belangrijke zaken betreffende mededinging 

(bedreigingen en mogelijkheden) in relatie tot de 

bedrijfsactiviteiten van de VELUX Groep. Om die 

reden is er een gespecialiseerd team dat bestaat uit 

mededingingsjuristen en dat wordt geleid door de 

Group General Counsel. Zij adviseren voortdurend 

over mededinging en beoordelen situaties, indien 

nodig. Daarnaast verzorgt het team trainingen voor 

algemeen directeuren, salesmanagers en andere 

relevante medewerkers van de VELUX Groep, 

waarin ze hen informeren over belangrijke 

veranderingen in mededingingswetten. Op deze 

manier zorgen ze ervoor dat iedereen het VELUX 

Groep beleid betreffende mededinging naleeft. Als 

laatste geeft het team sub-beleidsstukken uit waar 

nodig, om ervoor te zorgen dat iedereen het beleid 

betreffende mededinging naleeft. 

 

In 2018 heeft de VELUX Groep een uitgebreid 

programma gelanceerd binnen de onlinesales- 

organisatie. Hierin worden interne 

informatiebarrières beschermd en gedocumenteerd, 

om te voorkomen dat gevoelige informatie die kan 

leiden tot het schenden van mededingingswetten, 

wordt gedeeld. 
 

Btw 

VELUX' benadering betreffende belastingen heeft 

dezelfde basis als de Model Company Objective, 

namelijk een goed bedrijf zijn dat zich ook bewust is 

van de noodzaak om winstgevend te zijn. 

We streven ernaar om de letter en geest van 

belastingwetten te respecteren en we zetten ons in 

om onze commerciële realiteit weer te geven in de 

belastingen die we betalen. We houden ons niet 

bezig met kunstmatige, niet-zakelijke transacties of 

bedrijfsstructuren die slechts als doel hebben om 

minder belasting te betalen. 

 

Onze samenwerking en communicatie met de 

belastingdienst is op tijd, eerlijk en gepast. 
 

Anticorruptie 

We bieden managers en medewerkers binnen de 

VELUX Groep trainingen over anticorruptiebeleid 

en anticorruptierichtlijnen. 

 
In 2018 werd er een klokkenluidersprogramma 

gelanceerd. Elke criminele of illegale activiteit kan 

worden gemeld in het klokkenluiderssysteem. 

 

Prestaties 
 

Sinds 2012 heeft de Europese Commissie onderzoek 

gedaan naar het marktgedrag van de VELUX Groep, 

omdat een van onze concurrenten een klacht had 

ingediend dat de VELUX Groep 

mededingingswetten schendt. Het uitgebreide 

onderzoek van de Europese Commissie werd eind 

juni 2018 afgerond en de klacht van de concurrent 

werd verworpen. Nadat de beschuldigingen van de 

concurrent grondig waren onderzocht, heeft de 

Commissie geen bewijs gevonden dat VELUX of 

andere bedrijven uit de VKR Groep 

mededingingswetten schenden. 

De Group General Counsel traint relevante 

medewerkers over het VELUX Groep beleid 

betreffende mededinging en over de richtlijnen en 

instructies op het gebied van mededingingswetten. 

 
Elk jaar tekent elke general managers een verklaring, 

waarin hij of zij bevestigt dat alle benodigde 

maatregelen zijn geïmplementeerd om te voldoen aan 

alle mededingings-/antitrustwetten die van toepassing 

zijn op de VELUX Groep. De maatregelen zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat alle relevante personeelsleden 

op de hoogte zijn gebracht van alle vereisten op het 

gebied van mededingings-/ antitrustwetten. 

 

Elk jaar zorgt VELUX ervoor dat alle senior managers 

onze anticorruptie e-learning hebben gedaan en dat het 

beleid geïmplementeerd is binnen hun afdeling. 

 

In 2018 werd er één incident geregistreerd en 

vervolgens onderzocht in het klokkenluiderssysteem. 

 

Volgende stappen 
 

In 2019 gaat VELUX verder met het voortdurende 

proces om ons uitgebreide mededingingsbeleid aan 

te passen aan nieuwe wetgeving. Daarnaast gaan we 

het programma verbeteren met bijvoorbeeld nieuwe 

digitale tools.
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Verantwoord zakendoen 
 
 

 

EMPLOYEE FOUNDATION 
 

In 2018 doneerde de Employee Foundation bijna 1.15.300 euro aan 

medewerkers, hun familie en non-profit gemeenschapsprogramma's. 
 

Beleid en doelen 
 

De Employee Foundation van de VKR Groep werd 

in 1991 opgericht om medewerkers die in dienst of 

met pensioen zijn en hun naaste familieleden te 

ondersteunen. De Employee Foundation heeft drie 

hoofddoelen: 

 
1. Medewerkers en hun naaste familieleden 

ondersteunen, vooral bij onvoorziene 

omstandigheden en bij de opleiding van de 

kinderen van de medewerker. 

2. Non-profitactiviteiten in de buurt van bedrijven 

van de VKR Groep ondersteunen. 

3. Het uitreiken van de Villum Kann Rasmussen 

Award om buitengewone prestaties voor 

medewerkers van de VKR Groep te erkennen. 

 

Activiteiten 
 

In 2018 werden er 386 donaties met een totale 

waarde van 899.000 euro, aan medewerkers die in 

dienst of met pensioen waren, die hulp nodig 

hadden bij moeilijke situaties of bij de opleiding van 

hun kinderen. 

 
In 2018 werden er 115 donaties gedaan met een 

totale waarde van 254.000 euro ter ondersteuning 

van wereldwijde non-profit gemeenschapsprojecten 

in de buurt van bedrijven van de VKR Groep. 

Daarnaast heeft de Employee Foundation 

duizend donaties gedaan aan medewerkers 

om gezondheidsproblemen te voorkomen, 

zoals stappentellers, bloeddrukmeters, 

fietshelmen of personenweegschalen. 

 

Prestaties 
 

Tussen 1992 en 2018 ontvingen meer dan 

4.100 mensen financiële ondersteuning van 

de Employee Foundation, voor henzelf of voor 

hun familieleden. In diezelfde periode 

ontvingen meer dan 1.900 projecten in de 

buurt van bedrijven van de VKR Groep 

donaties. 

 

Volgende stappen 
 

De Employee Foundation van de VKR Groep gaat 

door met donaties aan medewerkers die in dienst 

of met pensioen zijn en hun naaste familieleden, 

evenals aan lokale gemeenschappen in de buurt 

van bedrijven van de VKR Groep. 

 
De stichting is bezig met het opzetten van een 

nieuwe strategie, waardoor de stichting zichtbaarder 

wordt. Daarnaast kunnen meer mensen 

ondersteuning aanvragen, doordat het vereiste 

aantal jaren in dienst verlaagd zal worden van vijf 

naar drie.
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VELUX FOUNDATIONS 
VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN 
 
Een groot deel van de winst van de VKR Holding A/S 

wordt teruggegeven aan de maatschappij via de VELUX 

FOUNDATIONS (in het Deens: VELUX FONDEN en 

VILLUM FONDEN). De twee stichtingen steunen 

wetenschappelijke, sociale, culturele en milieudoelen in 

Denemarken en daarbuiten. De stichtingen werken 

onafhankelijk van VKR Holding A/S en diens bedrijven. 

 

VILLUM FONDEN werd in 1971 opgericht en VELUX 

FONDEN in 1981. Sindsdien hebben de stichtingen 

ongeveer 1,5 miljard euro gedoneerd. 

 

In 2018 doneerde de VELUX FOUNDATIONS in totaal 118 

miljoen euro. 

 

VILLUM FONDEN 
 

In 2018 doneerde VILLUM FONDEN 83 miljoen 

euro aan 109 projecten. 
 

Onderzoek op het gebied van technische en 

natuurwetenschappen 

In 2018 gaf VILLUM FONDEN donaties aan 71 

onderzoekers vanuit twee of drie 

onderzoeksprogramma's: Villum Investigators, 

Villum Young Investigators en Villum Experiment.  

 

Villum Investigators is een halfjaarlijks programma 

voor ervaren, gerenommeerde wetenschappers. In 

2017 ontvingen elf wetenschappers in totaal ruim 53 

miljoen euro. Het gemeenschappelijke doel van de 

drie programma's is om hoogstaand onderzoek te 

promoten. In 2018 doneerde de stichting meer dan 

41 miljoen euro aan onderzoek naar technische en 

natuurwetenschappen, bijvoorbeeld: 

 

›   18 Villum Young Investigators (jonge, 

opkomende wetenschappers) ontvingen in totaal 

20 miljoen euro; 

 

›   53 Villum Experimenters, die zich binnen hun 

onderzoeksveld bezighouden met een moonshot 

(een ambitieus, verkennend en baanbrekend 

project zonder verwachtingen op korte termijn), 

ontvingen in totaal 13 miljoen euro; 

 

›   Het Villum Kann Rasmussen hoogleraarschap 

ging naar Jens Nørskov, die terugkeerde naar 

Denemarken van Stanford University, VS, en een 

donatie ontving van 4 miljoen euro. 

 

Kinderen, jeugd en wetenschap 

VILLUM FONDEN heeft een nieuw soort 

donatie in het leven geroepen voor de jongere 

generatie die de co-existentie van natuur, 

technologie en menselijkheid omarmd. 

 

Voorbeelden van donaties in 2018: 

›   Coding Pirates is een naschoolse activiteit, 

waarbij vrijwilligers een keer per week 

samenkomen met jonge mensen en hen begeleiden 

bij creëren en innoveren van nieuwe technologieën. 

VILLUM FONDEN heeft een 500.000 euro 

gedoneerd ter ondersteuning van recruitment en 

het trainen van vrijwilligers 

 

›   Engineering in Schools biedt trainingen en  

hulpmiddelen voor natuurkundeleraren ten 

behoeve van probleemgestuurd onderwijs. Het 

doel is om de interesse van leerlingen te wekken 

en hen bekend te maken met wetenschap en 

technologie. Het project ontving hiervoor 1,3 

miljoen euro. 

 

›    From niche to mainstream: increasing diversity 

in computer science is een campagne die als doel 

heeft om meer vrouwelijke studenten te trekken 

voor de Deense IT-Universiteit. Het project 

ontving hiervoor 400.000 euro. 

 

Chocolaterie in Hongarije helpt jonge 

mensen met autisme 

KockaCsoki is een Hongaarse sociale 

onderneming die kwalitatief hoogwaardige 

chocoladeproducten maakt en jonge 

mensen met autisme helpt om 

onafhankelijker te worden in hun dagelijks 

leven. Ze ondersteunen hen om hun weg te 

vinden naar de reguliere arbeidsmarkt. 

 

Het project heet 'CUBE POINT' en wordt 

gesponsord als focusonderdeel van VILLUM 

FONDEN om jonge mensen uit Centraal en 

Oost-Europa te helpen met 

beroepsopleidingen, trainingen en de overgang 

naar de arbeidsmarkt. De stichting heeft 

hiervoor 600.000 euro gedoneerd aan het 

project..
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VELUX FONDEN 
 

In 2018 doneerde VELUX FONDEN 35 miljoen euro 

aan 906 projecten. 
 
Onderzoek naar de plastic soep 

De grote hoeveelheid plastic afval in zee is een 

groeiend milieuprobleem dat vraagt om efficiënte en 

klimaatneutrale oplossingen. VELUX FONDEN 

doneerde 2,7 miljoen euro om een nieuw centrum 

genaamd MarinePlastic op te richten, voor onderzoek 

naar de plastic soep. 

 

Het Deense centrum werd op 1 februari 2019 officieel 

geopend. Onderzoekers van verschillende 

universiteiten en academische disciplines komen er 

samen met als doel een op onderzoek gebaseerd begrip 

te ontwikkelen van de soorten afval, de oorzaken en de 

gevolgen voor het milieu van de plastic soep. 
 
Senioren digitaliseren ons culturele erfgoed 

VELUX FONDEN erkent het potentieel van actieve 

senioren die bijdragen aan de maatschappij. In 2018 

werden er 827 donaties gedaan aan actieve 

senioren. In vergelijking met de andere donaties van 

de stichting ging het voornamelijk om kleinere 

bedragen, gemiddeld 4.000 euro per donatie. 

 

Een voorbeeld van de vele projecten is actieve 

senioren die een aantal van de vijfhonderd lokale 

archieven in Denemarken helpen bij het verzamelen 

en digitaliseren van historische afbeeldingen, 

documenten en herinneringen. De senioren leveren een 

essentiële bijdrage om culturele en historische 

samenhang te creëren met een centrale, nationale 

portal, waar materialen worden geüpload en 

opgeslagen. 
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RISICOBEHEER IN EEN 
DUURZAME CONTEXT 

 

Onze activiteiten brengen risico's met zich mee die een uitdaging 

kunnen vormen voor onze verantwoordelijke en duurzame manier van 

zakendoen. We zijn proactief bezig om duurzaamheidsrisico's te 

managen, om zo ons bedrijf op een positieve manier te ontwikkelen en 

mensen, bezittingen en onze reputatie te beschermen. 
 

 

Sinds 2018 zijn we verplicht om mogelijke MVO- en 

duurzaamheidsrisico's voor de VELUX Groep te 

delen. De risicobeoordeling van onze activiteiten 

wordt gebaseerd op de VN Global Compact en de 

bijbehorende thema's: mensenrechten, arbeidsrecht, 

milieu en anticorruptie. Het risicomanagementbeleid 

van de VELUX Groep garandeert dat 

duurzaamheidsrisico's worden geïdentificeerd, 

onderzocht en beperkt. Ons risicomanagementbeleid is 

van toepassing op ons volledige bedrijf. 

 

Gedurende 2018 werd er aan relevante interne 

stakeholders gevraagd om te beoordelen hoe groot 

een aantal MVO-risico's waren in hun werkgebied. 

Ze beoordeelden de waarschijnlijkheid van een 

negatief incident en de potentiële impact op ons 

bedrijf. Hieronder beschrijven we een aantal risico's 

en wat we doen om deze te beperken.
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Milieu: 

Verantwoord afvalmanagement Risicobeperking 

Het wordt wereldwijd steeds belangrijker om op een 

verantwoordelijke manier met hulpbronnen om te 

gaan. 
 

De VELUX Groep loopt het risico om 

grondstoffen niet optimaal te gebruiken tijdens het 

productieproces en om afval te creëren dat een 

negatieve impact heeft op het milieu en de 

beschikbare hulpbronnen. 

We beperken dit risico door naar zero waste (nul 

afval) te streven, zoals beschreven in het VELUX 

milieubeleid. 

Het is ambitieus om geen afval te hebben. Om dit 

doel te behalen, moeten we materialen efficiënt 

gebruiken en afval (her)gebruiken. 

Efficiënt materiaalgebruik betekent dat we onze 

productieprocessen continu moeten optimaliseren 

om onze grondstoffen maximaal te benutten. Het 

efficiënt gebruik van alle belangrijke grondstoffen is 

een belangrijk aandachtsgebied voor al onze 

fabrieken. 

Afval gebruiken betekent upcyclen of recyclen van 

de afvalmaterialen van ons productieproces. We 

experimenteren continu met nieuwe 

afvalverwerkingsmethodes, waarbij we afval 

kunnen gebruiken als hulpbron voor onze eigen of 

andere producten. 

 

Risicobeheer in een duurzame context 
 

Beperken van duurzaamheidsrisico's 

Verantwoord zakendoen
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Gezondheid en veiligheid: 

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen Risicobeperking 

Zoals te lezen is in het VELUX Groep 

veiligheidsbeleid, zijn we vastberaden om een 

veilige werkomgeving te creëren en behouden. We 

hebben een visie van nul werkgerelateerde 

ongelukken. 
 

Tijdens ons productieproces gebruiken we echter 

materialen die een risico kunnen vormen voor 

deze visie, omdat ze soms gevaarlijke stoffen 

bevatten die schadelijk kunnen zijn voor 

medewerkers en het milieu als er niet goed mee 

wordt omgegaan. 

Om onze medewerkers, consumenten en het 

milieu te beschermen hebben we een werkgroep 

opgesteld die zich richt op het minimaliseren 

van de risico's van gevaarlijke stoffen. 
 

In 2018 publiceerde de werkgroep de VELUX 

Restricted Substance Management Standard 

(VRSMS). Deze beschrijft, ter aanvulling op de 

door de EU gereguleerde drempels voor toegestane 

stoffen, de materialen en stoffen die niet zijn 

toegestaan in producten die onze leveranciers aan 

ons leveren. 
 

Alle leveranciers moesten uiterlijk eind 2018 de 

VRSMS ondertekenen, of verklaren dat ze bezig 

zijn om non-VRSMS-materialen te vervangen voor 

veiligere alternatieven. 
 

De volgende stap was om een verbeterd wereldwijd 

chemisch beheersysteem te integreren in ons 

bestaande ISO 14001 beheersysteem op de 

VELUX Groep productielocaties. Hierdoor kunnen 

we gevaarlijke stoffen proactief beheren en een nog 

beter kader bieden voor continue verbeteringen en 

het beheren van gevaarlijk stoffen. 



Leveranciers: 

Corruptie en omkoping Risicobeperking 

De VELUX Groep stelt hoge eisen aan hoe we 

zaken doen en we verwachten dat onze leveranciers 

dat ook doen. 
 

We werken met verschillende soorten 

leveranciers. Het risico op een te nauwe 

samenwerking is aanwezig, waarbij de 

belanghebbende, zowel de leverancier of de 

koper, niet meer in het belang van het bedrijf 

handelt. 

Voordat we samenwerkingen aangaan met nieuwe 

leveranciers, worden ze geauditeerd, zodat we 

zeker weten dat ze aan onze hoge normen voldoen. 
 

Alle leveranciers moeten de VELUX 

gedragscode voor leveranciers ondertekenen. 

Deze verwoordt duidelijk welk gedrag we niet 

tolereren van onze leveranciers, op het gebied 

van corruptie en omkoping. 
 

Door het tekenen van de gedragscode, bevestigen 

onze leveranciers en andere partners dat corruptie 

en omkoping geen onderdeel uitmaakt van hun 

bedrijfsvoering en dat ze zulke methodes niet 

gebruiken. 
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Corruptie: 

Eerlijke concurrentie Risicobeperking 

Eerlijke concurrentie is belangrijk voor een 

goed functionerende economie en garandeert 

dat klanten eerlijk worden behandeld. 
 

Aan eerlijke concurrentie mag nooit worden 

getornd en de VELUX Groep heeft een beleid 

gecreëerd om ervoor te zorgen dat we ons bij 

al onze bedrijfsactiviteiten aan de nationale en 

internationale regelgeving houden. 
 

Sinds 2012 heeft de Europese Commissie 

onderzoek gedaan naar het marktgedrag van de 

VELUX Groep, omdat een van onze 

concurrenten een klacht had ingediend dat de 

VELUX Groep mededingingswetten zou 

schenden. 
 

Het uitgebreide onderzoek van de Europese 

Commissie werd eind juni 2018 afgerond en 

de klacht van de concurrent werd verworpen. 

Nadat de beschuldigingen van de concurrent 

grondig waren onderzocht, heeft de 

Commissie geen bewijs gevonden dat de 

VELUX Groep of andere bedrijven uit de 

VKR Groep mededingingswetten schenden. 

De VELUX Groep heeft een alomvattend 

mededingingsprogramma, dat garandeert dat al 

onze bedrijven de internationale en nationale 

regelgeving naleven en elke vorm van 

concurrentiebeperkend gedrag wordt voorkomen. 
 

Vanwege onze positie als marktleider is dit 

programma essentieel voor ons bedrijf. 
 

De VELUX Groep heeft eerlijke concurrentie 

altijd verwelkomd en omarmd en concurreert op 

basis van de kwaliteiten van VELUX producten, 

diensten en prijzen. VELUX wil dat klanten 

producten kiezen die bij hen passen, in een open en 

goed functionerende markt. 
 

VELUX  houdt zich strikt aan 

mededingingswetten. Sinds de jaren negentig 

heeft VELUX een uitgebreid programma 

betreffende mededinging. Het VELUX beleid 

betreffende mededinging beschrijft hoe 

VELUX klanten, de markt en concurrenten 

benadert. 
 

VELUX heeft een cultuur van naleving, die is 

verankerd in de organisatie. Alle VELUX 

medewerkers zijn gebonden aan het VELUX beleid 

betreffende mededinging. Er zijn voortdurend 

trainingen die worden gegeven door interne of 

externe mededingingsexperts en er is een e- learning 

programma dat speciaal gemaakt is voor marketing- 

en salesmedewerkers. 



Mensen- en arbeidsrechten 

Respect voor mensenrechten en 

arbeidsrecht binnen de VELUX Groep 

Risicobeperking 

Het respectvol omgaan met klanten, 

leveranciers en medewerkers staat centraal 

bij hoe de VELUX Groep zaken doet. Omdat 

we een groot bedrijf zijn met vestigingen in 

allerlei locaties, zijn er risico's wat betreft 

dwangarbeid, kinderarbeid en vrijheid van 

vereniging en collectief onderhandelen. 

In ons MVR- en duurzaamheidsbeleid 

beschrijven we hoe we omgaan met 

mensenrechten en arbeidsrecht. Dit beleid is 

gebaseerd op de tien principes van de VN 

Global Compact. We hechten waarde aan het 

respecteren van mensenrechten, zoals de 

principes die worden beschreven in het 

Internationaal Statuut van de Mensenrechten en 

de fundamentele arbeidsverdragen van de IAO. 

In dit licht verbieden we elke vorm van 

dwangarbeid, kinderarbeid en mensenhandel. 

 

We respecteren zonder meer de rechten van 

onze medewerkers om wel of geen lid te 

worden van een vakbond, zonder angst, 

vergelding, intimidatie of pesterijen. 

 

Daarnaast tolereren we geen enkele vorm 

van discriminatie. We werken aan een divers 

personeelsbestand en garanderen dat de 

werkomstandigheden op onze locaties in 

overeenstemming zijn met lokale wetgeving 

en normen binnen de sector. 

 

Onze risicoanalyse van 2018 toonde aan dat de 

combinatie van onze diepgewortelde, op 

kernwaarden gebaseerde benadering, inclusief 

de grote integriteit van onze lokale managers, 

een laag risico vormde op schendingen van 

mensenrechten in de verschillende locaties. 

Ook uit de wereldwijde medewerkersenquête 

van 2018, die werd gehouden binnen de gehele 

VELUX Groep en die door 96% van de 

medewerkers is ingevuld, blijkt dat onze 

medewerkers tevreden zijn met hun 

werkomstandigheden en werkomgeving. 

 

Risicobeheer in een duurzame context 
Verantwoord zakendoen

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheidsrapport 2018    64

Logistiek: 

Werkomstandigheden bij leveranciers Risicobeperking 

De VELUX Groep heeft verkoop- en 

distributieactiviteiten in meer dan veertig 

landen en heeft een wereldwijd netwerk van 

leveranciers. De VELUX Groep gaat altijd op 

zoek naar leveranciers die aan onze hoge 

kwaliteitsnormen voldoen. 
 

In de transport- en logistieke sector is er een 

enorme diversiteit aan leveranciers: van kleine 

eenmanszaken tot grote multinationals met 

een complex netwerk van derde partijen, die 

hun diensten uitvoeren. Dit vormt een risico 

dat de juiste werkomstandigheden niet 

worden gewaarborgd in de VELUX logistieke 

keten. 

De VELUX Groep zet zich in om 

mensenrechten binnen de gehele keten te 

respecteren en dit geldt ook voor logistiek. 
 

Al onze leveranciers dienen onze gedragscode voor 

leveranciers te ondertekenen, waarmee ze 

verklaren dat ze het internationaal statuut voor 

mensenrechten naleven, evenals de arbeidsrechten 

die door de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) zijn opgesteld, zoals beschreven in de 

Verklaring van de fundamentele beginselen en 

rechten op werk. 
 

Verder heeft de VELUX Groep een 

gecentraliseerde logistieke eenheid opgericht die 

als doel heeft om overeenkomsten met logistieke 

leveranciers te stroomlijnen. Op deze manier 

wordt ervoor gezorgd dat leveranciers en 

subleveranciers voldoen aan onze normen, zowel 

sociaal als financieel. 
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UITGANGSPUNTEN RAPPORT 
 

Dit is de achtste editie van het jaarlijkse duurzaamheidsrapport 

dat wordt uitgegeven door de VELUX Groep. 
 

Het doel van ons duurzaamheidsrapport is om stakeholders een transparant, eerlijk en gebalanceerd 

beeld te geven van hoe de VELUX Groep omgaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

duurzaamheid, bij het nastreven van ons doel om een Model Company te zijn. 

 

De VELUX Groep heeft het duurzaamheidsrapport 2018 opgesteld op basis van de richtlijnen van  

Global Reporting Initiative (GRI) en Sustainability Reporting. 
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Beheer 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

wordt gemanaged door de VELUX 

Management Groep. We hebben de 

economische, sociale en milieukwesties 

geïdentificeerd die van belang zijn voor 

beoordelingen en beslissingen van onze 

stakeholders en waarop we, als bedrijf, 

significante invloed hebben in de gehele keten: 

upstream in de toeleveringsketen, bij onze 

leveranciers en onze eigen bedrijfsactiviteiten; 

en downstream in de toeleveringsketen, via onze 

producten en hoe we ons gedragen op de markt. 
 

Gegevens verzamelen en verwerken 

De gegevens worden jaarlijks verzameld volgens 

een vaste rapportagemethode. Er werden gegevens 

verzameld voor het kalenderjaar 2017 als 

eindejaarsgegevens, met uitzondering van merk- 

en tevredenheidsgegevens, die gedurende het jaar 

zijn samengesteld. 

 

Productkwaliteit 

De gegevens over garantie in de eerste drie 

jaar werden verzameld en verwerkt door de 

kwaliteitsafdeling van de VELUX Groep. 

 

Eerlijke concurrentie 

Gegevens over anticorruptie e-learning zijn 

afkomstig van voltooide registraties in de e-

learning software. Anti-concurrentiegedrag 

(jaarlijkse verklaring) is gebaseerd op het aantal 

general managers dat de verklaring heeft 

ondertekend. De verklaringen werden begin 2018 

door de juridische afdeling verzameld. Er werd 

verklaard dat het mededingingsrecht gedurende 

het jaar niet is geschonden. 

Ontwikkeling mensen en diversiteit 

De gegevens werden verzameld en verwerkt door de 

HR- afdeling van de VELUX Groep. De term senior 

managers wordt gebruikt voor de algemeen 

directeuren van verkoop- en productiebedrijven, 

voor medewerkers die direct verantwoording 

afleggen aan de VELUX Management Groep en 

voor andere, specifieke medewerkers. Het aantal 

medewerkers wordt bepaald als aantal mensen in 

dienst en wordt aan het einde van het jaar berekend. 

De resultaten van onze wereldwijde 

medewerkersenquête worden vergeleken met de 

volgende externe benchmark: Ennova’s Global 

Employee and Leadership Index survey, 

www.ennova.com. 

 

We vergelijken genderdiversiteit met de externe 

benchmark uit de analyse van de Confederation of 

Danish Industry over vrouwen in senior 

management en bestuursorganen. 

 

Employee Foundation 

De gegevens werden verzameld en verwerkt door 

de Employee Foundation. De getallen zijn 

gebaseerd op de financiële gegevens die ook 

worden gebruikt voor de jaarrekening van de 

stichting en zijn daarom onderhevig aan financiële 

audits. 

 

 

Gezonde en veilige werkplek 

De gegevens over gezondheid en veiligheid in dit 

rapport werden verzameld, samengesteld en 

gevalideerd door de HS&E-afdeling van de VELUX 

Groep. 

 

Klimaat en energie 

De gegevens over milieu werden verzameld, 

samengesteld en gevalideerd door de HS&E-

afdeling van de VELUX Groep. 

 

Afval en milieu 

De gegevens over milieu werden verzameld, 

samengesteld en gevalideerd door de HS&E-

afdeling van de VELUX Groep. 
 
Duurzaam hout 

De gegevens zijn afkomstig van chain of custody- 

registraties van FSC en PEFC betreffende 

aangekocht hout voor Europese fabrieken. Dit zijn 

geconsolideerde SAP-registraties die onderhevig 

zijn aan audits door FSC en PEFC. We vergelijken 

onze eigen prestaties met het wereldwijde 

prestatieniveau dat wordt geëvalueerd door de 

UNECE en FAO “Forest Products 

– Annual Market Review 2014-2015”. 
 
Gedragscode 

De gegevens over het aantal productgerelateerde 

leveranciers dat onze gedragscode heeft 

getekend, werden verzameld, samengesteld en 

gevalideerd door de inkoopafdeling van de 

VELUX Groep.
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http://www.ennova.com/
https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/analyser/di-analyse/2018/10/bestyrelsesformand---vi-skal-have-flere-kvindelige-topledere.pdf
https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/analyser/di-analyse/2018/10/bestyrelsesformand---vi-skal-have-flere-kvindelige-topledere.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/2015-FPAMR-E.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/2015-FPAMR-E.pdf
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