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WELKOM BIJ AVK 
NEDERLAND’S 
DUURZAAMHEIDSVERSLAG 

EEN BOODSCHAP VAN AVK’S CEO

Het doel van dit verslag is om een beschrijving te geven van de manier waarop wij als 
onderneming bijdragen aan een verantwoorde en duurzame ontwikkeling en daarin ook 
een bijdrage leveren aan de oplossing voor de uitdaging waar wij allen voor staan. In 
dit verslag beschrijven we de initiatieven die wij in het afgelopen jaar zijn gestart en de 
resultaten die wij hebben behaald. De gegevens die in dit verslag te vinden zijn komen uit 
het financiële boekjaar 2020/2021 en beperken zich tot AVK Nederland. Deze gegevens 
zijn ook onderdeel van het overkoepelende ‘sustainability report’ van de AVK groep 
waarin ook de wettelijke verklaring voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
gendersamenstelling van het management zijn opgenomen.

Met plezier presenteer ik ons duurzaamheidsverslag over het boekjaar 
2020/2021. 2021 is een uitdagend jaar geweest voor ons bedrijf, 
onze klanten en onze medewerkers over de hele wereld. Ondanks deze 
uitdagingen heeft de AVK Groep een goed resultaat bereikt dat een bijdrage 
levert aan onze toekomstige ontwikkeling op basis van langdurige en 
duurzame investeringen in het voordeel van ons bedrijf, onze medewerkers, 
onze klanten en het milieu.

AVK is in 1941 opgericht door Aage Valdemar Kjær vanuit de kernwaarden 
kwaliteit, innovatie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en klantenservice. 
Duurzaamheid heeft dus altijd deel uitgemaakt van het AVK DNA en onze 
vijf kernwaarden bepalen nog atlijd de koers waarop wij ons bedrijf runnen.

Het doel van AVK is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen 
van hoogwaardige producten met een lange levensduur die deel uitmaken 
van een vitale infrastructuur zoals watervoorziening, afvalwaterzuivering, 
energievoorziening en verschillende industriële toepassingen. Samen 
dragen deze bij aan duurzame ontwikkeling, de gezondheid van mensen 
en een beter milieu. Vanaf het begin ligt onze focus op innovatie en 
ontwikkeling van hoogwaardige producten met een lange levensduur om 
aan de behoeften van onze klanten te voldoen. De afgelopen jaren hebben 
we geïnvesteerd in innovatieve technologieën en nieuwe bedrijfstakken die 
een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd 
hebben we een constante focus op het optimaliseren van onze processen 
en het verminderen van onze milieu- en klimaatimpact. Afvalverwerking 
en het gebruik van gerecyclede materialen bij de productie van nieuwe 
kwaliteitsproducten zijn een aandachtsgebied en ons doel is om de 
hoeveelheid energie die we verbruiken te minimaliseren en conventionele 
stroom te vervangen door groene stroom om onze CO2-uitstoot te 
verminderen.

In 2021 vierden we als AVK Groep ons 80-jarig jubileum, en hoewel het 
een uitdaging was om mensen van over de hele wereld samen te brengen, 

hebben we in plaats daarvan ons jubileum lokaal gevierd binnen de 
afzonderlijke bedrijven. Gedurende deze tijd hebben collega’s foto’s van 
hun vieringen gedeeld via het interne communicatieplatform van AVK. Op 
deze manier zijn we in staat geweest om samen te komen en samenhang 
te voelen, ondanks dat we door de pandemie uit elkaar werden gehouden. 
Het verenigen van de Groep is belangrijk voor het welzijn van onze 
medewerkers.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers is belangrijk 
en we willen iedereen een veilige en goede werkplek bieden. Er is 
veel energie gestoken in het verbeteren van de werkomgeving, de 
gezondheid en veiligheid. We zijn er trots op dat we ook dit jaar het aantal 
arbeidsongevallen hebben verminderd.

Dit jaar hebben we de wereldwijde gezondheidscrisis als gevolg van 
COVID-19 meegemaakt en daarom bleven we onze focus houden op de 
gezondheid van onze medewerkers en op de leveringsbetrouwbaarheid 
aan onze klanten. Leverbetrouwbaarheid aan onze klanten is belangrijk 
omdat onze producten deel uitmaken van vitale infrastructuur zoals 
watervoorziening, afvalwaterzuivering, energievoorziening en een 
verscheidenheid aan industriële toepassingen. In de strijd tegen COVID-19 
en andere ziektebronnen is toegang tot schoon water cruciaal. AVK speelt 
een belangrijke rol bij het behalen van de “UN Sustainable Development 
Goal (SDG) 6” die betrekking heeft op toegang tot schoon water en 
sanitaire voorzieningen, evenals SDG 9 over infrastructuur, duurzame 
industrie en innovatie en AVK overweegt SDG 17: partnerschappen voor 
acties, cruciaal voor het bereiken van de andere doelen. 
Daarnaast draagt AVK bij aan een aantal andere SDG’s, waarover u in dit 
rapport meer kunt lezen.

Niels Aage Kjær
Eigenaar en CEO
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ONS BEDRIJF  
ACTIVITEITEN, DOELEN 
EN WAARDES
Onze activiteiten
De AVK Groep is een familiebedrijf met hoofdkantoor in Skovby / Galten 
in Denemarken. De AVK Groep bestaat uit meer dan 100 productie- en 
verkoopbedrijven wereldwijd en heeft meer dan 4.575 mensen in dienst. 
AVK werd in 1941 opgericht door Aage Valdemar Kjær – vandaar de naam 
AVK. Het bedrijf begon als een kleine werkplaats met trotse tradities en 
waarden, die het bedrijf nog steeds doordringen. Tegenwoordig is AVK een 
wereldwijde groep van bedrijven onderverdeeld in drie bedrijfssegmenten: 
AVK Water, AVK Industrial en AVK Advanced Manufacturing.

AVK Water
Dit segment bestaat uit bedrijven die afsluiters, hydranten en accessoires 
ontwikkelen, produceren en verkopen voor de vier segmenten: 
watervoorziening, afvalwaterzuivering, distributie van aardgas/biogas en 
brandbestrijding. Onze producten binnen deze segmenten spelen een 
vitale rol in de gemeenschapsinfrastructuur en dragen positief bij aan het 
klimaat en milieu door de hoge functionaliteit, hoge kwaliteit en een lange 
levensduur die zij bezitten.

AVK Industrial
Dit segment bestaat uit bedrijven die een breed assortiment afsluiters 
voor het industri le segment ontwikkelen, produceren en verkopen. Onze 
producten maken deel uit van veel verschillende industri le toepassingen 
en dragen bij aan duurzame ontwikkeling binnen verschillende industrieën 
zoals bijvoorbeeld de dranken- en voedingsindustrie, de maritieme 

industrie, de windindustrie en slimme meters voor natuurlijk gas- en 
biogasdistributienetwerken. 

AVK Advanced Manufacturing
Dit segment bestaat uit bedrijven die onderdelen vervaardigen uit kunststof, 
rubber, staal, ijzer, aluminium en brons. Deze onderdelen maken deel uit 
van ons brede assortiment afsluiters en appendages binnen AVK Water en 
AVK Industrial evenals in verschillende industriële toepassingen voor b.v. 
watervoorziening, de dranken- en voedingsindustrie, de gezondheidssector, 
de energiesector en voor diverse andere doeleinden waarbij functionaliteit, 
duurzaamheid en hoge kwaliteit centraal staan. Bovendien richten onze 
bedrijven die plastic gebruiken bij hun productie zich op het gebruik 
van gerecycled plastic bij de productie van kunststof pallets en andere 
hoogwaardige kunststof producten. De machinaal bewerkte componenten 
van staal, ijzer, aluminium en brons maken deel uit van verschillende 
industriële segmenten zoals de transport-, marine- en windindustrie.

Met deze drie bedrijfssegmenten richt de AVK Groep zich op het ontwikkelen 
van producten die positief kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Van 
oudsher is er een sterke focus op innovatie en ontwikkeling van nieuwe en 
geoptimaliseerde producten van hoge kwaliteit en met een lange levensduur 
en recycleerbaarheid. Daarnaast richten we ons continu op het optimaliseren 
van onze processen en productie via langetermijninvesteringen ten behoeve 
van het bedrijf, onze medewerkers en klanten en het milieu. 

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

Productielocatie
In onze eigen productielocatie AVK Rewag worden jaarlijks tienduizenden 
RVS reparatieklemmen, koppelingen, ondersteuningsbussen en aanboor-
zadels geproduceerd.

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

Onze missie
Het is ons doel om producten van hoge kwaliteit en met een lange 
levensduur te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen. 
Producten die deel uitmaken van een vitale infrastructuur, waaronder 
watervoorziening, afvalwaterzuivering en energievoorziening, evenals 
een verscheidenheid aan andere industriële toepassingen. Producten die 
bijdragen aan duurzame ontwikkeling, de gezondheid van mensen en een 
beter milieu.

Onze kernwaarden
De AVK groep heeft vijf kernwaarden die bepalend zijn voor hoe we ons 
bedrijf runnen en die tegelijkertijd zorgen voor duurzame groei, waarmee we 
onze leidende positie binnen onze sectoren behouden:

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

Innovatie
Innovatie is tegenwoordig essentieel voor bedrijven. We richten ons op 
de innovatie en ontwikkeling van nieuwe en geoptimaliseerde producten 
van hoge kwaliteit en met een lange levensduur. Met deze innovatieve 
benadering van de ontwikkeling en het ontwerp van onze producten en 
oplossingen, blijven we ons aanpassen aan de huidige en toekomstige 
markteisen. Door continu onderzoek en optimalisatie zorgen we ervoor dat 
onze producten en oplossingen altijd zo efficiënt mogelijk zijn. Daarnaast 
concentreren we ons op het investeren in nieuwe technologieën en 
bedrijfsgebieden die kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

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

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

Klantenservice
Bij AVK meten we onszelf aan de vooruitgang en tevredenheid van onze 
klanten - niet alleen met onze producten, maar ook met de manier waarop 
we hun behoeften, vragen en verzoeken kunnen behandelen. We geloven 
in partnerschappen voor de lange termijn, staan dicht bij onze markten en 
hebben de behoeften van onze klanten altijd centraal staan
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Omzet: 862 miljoen Euro

 Medewerkers: 4.575

Bedrijven: 105 

Vertegenwoordigd in 37 landen

AVK GROEPSGEGEVENS
2020/2021AVK WATER

AVK INDUSTRIAL

AVK ADVANCED 
MANUFACTURING

BESCHIKBARE MIDDELEN

SAMENLEVING: 
AVK ontwikkeld, produceert en verkoopt producten van de hoogste kwaliteit 

en met een lange levensduur. Deze zijn onderdeel van een vitale infrastructuur 
zoals drinkwaterleidingen, afvalwaterbehandeling, energievoorzieningen 
en industri le toepassingen die allemaal bijdragen aan een duurzame 

ontwikkeling.

AANDEELHOUDER WAARDE: 
We creëren waarde voor onze 

aandeelhouders, maar prioriteren in 
herinvesteren en eigenaarschap.

MEDEWERKERS: 
We focussen ons op een gezonde 
en veilige werkplek voor al onze 

medewerkers en het cre ren van 
uitdagende banen en economische 

groei.

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

STAKEHOLDER BETROKKENHEID:
De relatie met onze stakeholders is 

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

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

milieu.

PRODUCTIE: 
We betrekken onze grondstoffen bij 

lokale en internationale leveranciers op 
een verantwoordelijke manier.

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

relaties, diversiteit en ontwikkelingen.

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

AC
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VI
TI
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AC
TI

VI
TE

IT
EN

ONS BUSINESS MODEL

AVK is een wereldwijd opererende organisatie. 
We zijn ons er daarom extra van bewust van 
de risico’s die hiermee samenhangen. In alle 
landen waar AVK een vestiging heeft is het van 
fundamenteel belang om verantwoordelijk om te 
gaan met onze medewerkers, het milieu en de 
samenleving AVK monitort dit door regelmatige 
bezoeken om er zeker van de zijn dat alle 
bedrijven binnen de groep zich houden aan de 
‘human rights principles’.

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

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

We erkennen dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze impact op 
het milieu als bedrijf te verminderen, en we streven er voortdurend naar 
om de impact van onze activiteiten op het klimaat te minimaliseren. Het 
milieubeleid van AVK is gebaseerd op een milieuvriendelijke bedrijfsvoering 
en vormt een natuurlijk onderdeel van de doelstellingen van de Groep voor 
energie- en waterverbruik. 

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

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

Milieu en klimaat: Ons belangrijkste risico is het ontbreken van focus 
op het verminderen van het energieverbruik in onze bedrijven, inclusief het 
verbruik van water, elektriciteit en verwarming. Het risico hangt ook samen 
met onze focus op afvalbeheer en het gebruik van materialen met zo min 
mogelijk impact op het milieu. Het gevolg kan een ongewenste impact zijn 
op de lokale omgeving. 

Mensenrechten: Het belangrijkste risico op dit gebied houdt verband 
met onze onderaannemers en de naleving of mogelijke niet-naleving van 
onze mensenrechtenprincipes. We zien een risico in de manier waarop 
onze onderaannemers hun werknemers behandelen - dat ze misschien 
niet al hun werknemers gelijk behandelen of dat werknemers worden 
onderworpen aan dwangarbeid. En deze gelijke behandeling geldt natuurlijk 
ook voor de eigen medewerkers. 

Anticorruptie en omkoping: Het belangrijkste risico op dit gebied houdt 
verband met het feit dat we wereldwijd actief zijn en in landen waar een 
hoger risico op corruptie en omkoping bestaat. In het bijzonder zou het een 
risico kunnen zijn als we geacht werden corruptie of omkoping te gebruiken 
om een ongerechtvaardigd voordeel te behalen.

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

• AVK erkent de tien principes van het UN Global Compact, die betrekking 
hebben op mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

• AVK ondersteunt de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We 
focussen op SDG 6 met betrekking tot schoon water en sanitair en 
SDG 9 met betrekking tot industrie, innovatie en infrastructuur. AVK 
draagt ook bij aan andere SDG’s, waaronder SDG 3 (goede gezondheid 
en welzijn), SDG 8 (waardig werk en economische groei), SDG 12 
(verantwoorde consumptie en productie), SDG 13 (klimaatactie) en SDG 
17 (partnerschappen) .

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

 * ISO 9001 – kwaliteitsmanagement 
 * ISO 14001 – milieubeheer
 * MVO Prestatieladder niveau 4 

Medewerker relaties: Het belangrijkste risico op dit gebied is het 
risico op arbeidsongevallen. Dit kan een negatieve invloed hebben op 
de veiligheid en motivatie van onze medewerkers en daarmee op ons 
vermogen om nieuwe medewerkers te behouden en aan te trekken. Ook 
opleiding en vorming, persoonlijke ontwikkeling, kan bijdragen aan het 
verbeteren van de motivatie van medewerkers.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID- 
EN DUURZAAMHEIDSBELEID

ONZE CIJFERS OVER 
2020/2021
Tabel 1: Overzicht van cijfers van AVK Nederland

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

Elektraverbruik

Productie kWh 122.509 116.767 113.782 Dalend verbruik ondanks verhoging productie

Elektraverbruik Verkoop kWh 61.721 56.387 56.359 Dalend verbruik door vervanging  
     verlichting naar LED.

Gasverbruik Productie m3 10.974 8.575 10.132 Geen gasverbruik in processen.

Gasverbruik Verkoop m3 21.318 22.134 25.041 Gasverbruik sterk afhankelijk van temperatuur.

Waterverbruik Productie m3 229 254 233 Stabiel verbruik, afzonderlijke monitoring processen.

Waterverbruik Verkoop m3 134 148 137 Alleen consumptief verbruik.

Sociale gegevens 

FTE Aantal 44.6 48.4 51.2 Stabiele groei van FTE

Medewerkers Aantal 49 53 56 

Vrouw  8 9 12 Verhouding man/vrouw verbeterd.

Man  41 44 44 

Ongelukken met verzuim Aantal 0 0 0
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In 2015 implementeerde de VN de agenda voor 2030 waarin de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 bekend werden gemaakt. Er 
worden 17 doelstellingen (SDG’s) onderscheiden. Deze SDG’s benadrukken 
een holistische aanpak om duurzame ontwikkeling te bereiken en een 
evenwichtige balans tussen de drie dimensies – economisch, sociaal en 
duurzaamheid van het milieu. De SDG’s benadrukken dat wij allemaal een 
verantwoordelijkheid hebben om dit te bereiken. Bij AVK Nederland zijn we 
ons bewust van onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren op 
dit gebied.

De AVK groep ontwikkeld en produceert producten met een lange 
levensduur en een hoge kwaliteit. Deze producten zijn onderdeel van een 
vitale infrastructuur zoals drinkwaterleidingen, afvalwaterbehandeling, 
energievoorzieningen en industri le toepassingen die allemaal positief 
bijdragen aan een duurzame ontwikkeling, de gezondheid van de mensen 
en een beter milieu. Daarbij speelt de AVK groep een belangrijke rol in 
het bereiken van SDG 6 (schoon water en sanitair) en SDG 9 (industrie, 
innovatie en infrastructuur).

Daarnaast levert AVK een bijdrage aan anders SDG’s zoals SDG 17 
(Partnerschap om doelstellingen te bereiken), SDG 12 (Verantwoorde 
consumptie en productie), SDG 13 ( Klimaatactie), SDG 3 (Goede 
gezondheid en welzijn) en SDG 8 (eerlijk werk en economische groei.

In dit rapport* willen we uitleggen hoe AVK Nederland een bijdrage levert 
aan het oplossen van uitdagingen waar wij allemaal voor staan. We willen 
dit doen aan de hand van de hierboven genoemde SDG’s waar de AVK 
groep een focus op heeft.

*gegevens van de AVK groep zijn te vinden in het AVK sustainability report 
2020-2021

ONZE BIJDRAGE AAN DE
VN DUURZAME 
ONTWIKKELINGS-
DOELSTELLINGEN 

SMART WATER APPARATUUR 
VERMINDERT 90% VAN HET

ENERGIEVERBRUIK
Door de installatie van een Smart Water appendage kon een Iers waterbedrijf het
pompgebruik met meer dan 90% verminderen; met maar liefst 22 uur per dag.

CASE STORY

David Hurley, Directeur - AVK UK Smart Water

Automatische regulatie en drukbeheer
Charleville is een kleine stad gelegen in Munster, de meest zuidelijke van 
de vier provincies van Ierland. Het Charleville waterbedrijf dat water levert 
aan de stad en de omgeving omvat een overdekt distributie reservoir, 
zoals vele duizenden op de Britse eilanden. Dit reservoir is door het grote 
waterleidingbedrijf gekozen om een AVK Smart Water PMD (Pressure 
Management Device) te installeren en te testen. 

Plug and Play
De AVK Smart Water PMD is een ’plug and play device’ dat in staat is 
om druk, flow en niveau te meten; het kan worden gemonteerd op veel 
verschillende afsluiters. In het geval van een reservoir wordt onder de 
grond een AVK Serie 879 Dual-solenoid regelafsluiter geïnstalleerd. Het is 
via een hydraulische aandrijving verbonden met de bijbehorende PMD- en 
afsluiterbediening bovengronds in een van stenen gebouwde cabine op zo’n 
20 meter afstand. De PMD is eind 2019 geinstalleerd en draait nu al meer 
dan 2 jaar succesvol.

Energiebesparing
Voorafgaand aan de installatie van de AVK Smart Water PMD moesten de 
pompen in het Charleville reservoir 24/7 continu werken om het reservoir 
op volle capaciteit te houden. Nu is de reservoirinlaat (de locatie van de 
regelafsluiter en PMD) afgesloten om het waterpeil in het reservoir te laten 
dalen voordat de pompen worden geactiveerd.

Dit heeft twee belangrijke voordelen gebracht:
- De waterkwaliteit is verbeterd als gevolg van de toegenomen 

waterafname
- Er zijn enorme energiebesparingen nu de activiteit van de pomp is 

verminderd met 22 uur per dag. 

Ook wordt verwacht dat dit een grote impact zal hebben op de 
levensduur van de pompen, wat betekent dat er minder onderhouds-/
vervangingskosten nodig zijn.

Internet of Things
Hoewel het reservoir een gesloten-lusinstallatie is, wordt het volledige 
voordeel van slimme waterapparaten zoals de PMD gerealiseerd wanneer 
ze over het waternetwerk worden verspreid. De mogelijkheid van slimme 
waterappendages om gegevens en instructies via het Internet of Things 
(IoT) te verzenden en te ontvangen, stelt waterbedrijven in staat om in 
realtime te reageren op netwerkgebeurtenissen. Het is de bedoeling dat de 
PMD wordt geïntegreerd in het SCADA -systeem (Supervisory Control and 
Data Acquisition) van het waterbedrijf.

Slimme oplossingen
De slimme PMD is slechts één product uit de portfolio van slimme 
waternetwerkproducten die door AVK ontwikkeld zijn.  AVK Smart Water is 
een innovatief bedrijf dat oplossingen ontwikkelt voor waterbedrijven.
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AVK AFSLUITERS 
IN WKO RUIMTES OP 

HET FLORIADETERREIN
AVK Nederland BV leverde vlinderkleppen voor de WKO-ruimtes en schuifafsluiters 
voor de distributie van de warmte en koude over het floriadeterrein.

CASE STORY

Op het Floriadeterrein wordt eens in de tien jaar de 
wereldtuinbouwtentoonstelling gehouden. De Floriade Expo vindt van 14 
april tot en met 9 oktober 2022 plaats in Almere. Het thema is Growing 
Green Cities en bezoekers vinden hier alle innovaties op het gebied van 
groen, voedsel, gezondheid en energie. Op het terrein worden onder andere 
een woontoren, een zorggebouw en de Aeres Hogeschool gebouwd. 

Duurzaamheid staat als vanzelfsprekend voorop bij de Floriade in Almere. 
Op het Floriadeterrein staat een wijkcentrale van waaruit koude en warmte 
gedistribueerd wordt naar de verschillende gebouwen. De distributie 
gebeurt via een Smart Thermal Grid (STG). Dit is een bronnetwerk dat 
gebruikmaakt van lokale, duurzame bronnen, zoals aquathermie (energie 
uit oppervlaktewater) en WKO. Tussen de gebouwen onderling kan ook 
overtollige warmte en koude uitgewisseld worden en warmte kan in de 
bodem opgeslagen of eruit onttrokken worden.

AVK leverde onder andere 40 vlinderkleppen voor de WKO-ruimtes en 34 
schuifafsluiters voor de distributie van de warmte en koude over het terrein. 
AVK Nederland leverde ook straatpotten voor op het Floriadeterrein.

”Wat onze vlinderkleppen uniek maakt, is dat de klepbladen bestaan 
uit Duplex RVS. Daardoor zijn ze geschikt voor extreme mediums, zoals 
zout, zuur, chloor en zilt water”, vertelt Account Manager Sinan Topalak.

AVK werd voor dit project benaderd door Roodenburg, een familiebedrijf. 
Net als AVK in de basis is. Daardoor klikt het onderling goed en zijn de 
lijnen kort”, aldus Topalak. Hij kijkt terug op een zeer geslaagd project. 
“Omdat we veel van onze producten op voorraad hebben in ons magazijn 
in Vaassen, konden we alles snel leveren. Een aantal weken geleden ben 
ik op locatie geweest en de vlinderkleppen zijn nu ingebouwd. Het zag er 
perfect uit.”

Door Sinan Topalak, Account Manager

INNOVATIE EN ONTWIKKELING 
BINNEN ONZE ACTIVITEITEN       

AVK heeft altijd een sterke focus gehad op innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten 
en oplossingen die precies doen wat onze klanten nodig hebben. In de afgelopen jaren is 
er meer aandacht gekomen voor innovatieve technologieën waarbij ook de groene transitie 
een belangrijke rol in speelde. AVK werkt voortdurend aan SDG 9, die gerelateerd is aan 
industrie, innovatie en infrastructuur.

AVK richt zich op innovatie en ontwikkeling binnen alle drie de segmenten - 
AVK Water, AVK Industrial en AVK Advanced Manufacturing.

AVK Smart Water is het nieuwste bedrijf binnen AVK Water en houdt 
zich bezig met de digitalisering van de watersector. Technologische 
ontwikkeling is de sleutel tot het vinden van duurzame oplossingen voor 
zowel de economische als de ecologische uitdagingen met betrekking 
tot de watervoorziening en het waterdistributienetwerk. Via digitale en 
innovatieve oplossingen is het mogelijk om waterverlies en energieverbruik 
te verminderen en een stabiele infrastructuur veilig te stellen.

Op dit moment heeft AVK Smart Water meerdere pilots in het buitenland, 
maar ook in één in Nederland. Met de installatie van intelligente IoT-
apparatuur op afsluiters of brandkranen zijn deze projecten gericht op het 
bieden van een digitale en intelligente oplossing waarmee waterbedrijven 
hun distributienetwerk continu kunnen bewaken. De nutsbedrijven hebben 
te maken met verschillende uitdagingen zoals waterdiefstal, informatie over 
de afsluiter positie en kennis over wanneer de brandkranen in gebruik zijn 

geweest. Allemaal uitdagingen waarvoor AVK Smart Water een oplossing 
kan bieden.

Een ander nieuw en interessant gebied is Power-to-X. Power-to-X is een 
technologie die een grote impact kan hebben op de groene transitie. De 
technologie omvat verschillende processen die groene energie zoals zonne- 
of windenergie omzetten in waterstof of op waterstof gebaseerde producten 
zoals ammoniak, methanol, methaan en dieselproducten en die vervolgens 
fossiele brandstoffen kunnen vervangen in sectoren die niet kunnen 
draaien op elektriciteit of een batterij. Zo kan wind- en zonne-energie 
worden omgezet in klimaatvriendelijke brandstof voor vliegtuigen, schepen, 
vrachtwagens en de industrie.

Dit is ook een gebied waar AVK zich op richt, aangezien meer 
landen werken aan het toevoegen van waterstof aan de bestaande 
gasdistributienetwerken om aardgas koolstofarm te maken. In Nederland 
zijn de schuifafsluiters voor gastoepassingen door Kiwa Nederland getest 
en goedgekeurd voor 100% waterstof. In Denemarken test Energinet een 



16 | AVK Duurzaamheidsverslag 2020/2021 AVK Duurzaamheidsverslag 2020/2021 | 17  

kleiner aardgasnetwerk met 15% waterstof waar ook AVK bij betrokken is.

Binnen AVK Industrial richten onze bedrijven zich ook op innovatieve 
oplossingen die kunnen bijdragen aan het verminderen van de 
milieubelasting. Orbinox levert onder meer rookgaskleppen voor de 
luchtscheidingsindustrie en Wouter Witzel levert vlinderkleppen aan 
offshore windparken. Deze vlinderkleppen worden zowel in de kop van de 
windturbine gebruikt, maar ook op offshore platform zodat wind omgezet 
kan worden in elektriciteit. Het primaire doel van de vlinderkleppen is het 
afkoelen van de warmte die ontstaat wanneer windenergie wordt gebruikt 
en omgezet in elektriciteit.

Binnen de maritieme industrie vormen uitlaatgassen van schepen 
een groot milieuprobleem vanwege de hoeveelheid zwaveldioxide die 
wordt uitgestoten. Om de uitstoot van zwaveldioxide te verminderen, 
wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde scrubbertechnologie. De 
scrubbertechnologie omvat een groep apparaten voor het beheersen van 
luchtverontreiniging die worden gebruikt om schadelijke deeltjes en/of 
gassen uit industriële uitlaatstromen te verwijderen. Traditioneel verwijst 
de term “scrubber” naar apparatuur voor verontreinigingsbeheersing 
die vloeistof gebruiken om ongewenste verontreinigende stoffen uit een 
gasstroom te wassen. Onlangs is de term ook toegepast om systemen 
te beschrijven die “dry reagent” of “slurry” injecteren in een vuile 

uitlaatstroom om zure gassen “uit te spoelen”. Wouter Witzel levert 
vlinderkleppen aan scrubbersystemen binnen de maritieme industrie. 
Binnen deze branche levert InterApp ook vlinderkleppen – meer 
geschikt voor zuiveringssystemen, die zijn ontworpen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen.

Binnen AVK Advanced Manufacturing, hebben we een aantal bedrijven 
die allemaal onze andere bedrijfssegmenten ondersteunen en onderdelen 
leveren voor diverse industriële toepassingen. Zo vervaardigt AVK Tooling 
onderdelen die worden toegepast in windturbines.
Binnen dit segment is innovatie een belangrijke factor, en zijn we dan ook 
continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en oplossingen 
die AVK in een nog innovatievere richting bewegen door de ontwikkeling 
van duurzame technologieën. Dit doen we door gerecyclede materialen 
zoals plastic en ijzer te gebruiken bij de productie van nieuwe producten, 
maar ook door rubberen onderdelen te ontwikkelen die voldoen aan de 
hoogste milieunormen en tegelijkertijd ons klimaat en onze hulpbronnen 
beschermen.

Bij AVK effenen innovatie en ontwikkeling van producten van hoge kwaliteit 
en met een lange levensduur de weg en zorgen we ervoor dat we continu 
de grenzen verleggen voor hoe we kunnen bijdragen aan een duurzame 
toekomst.

ONZE MILIEU- EN 
KLIMAATACTIES

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

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

Doelen voor 2022
Het lange termijn doel van de AVK groep is om CO2 neutraal te worden.

De komende tijd richt de AVK groep zich op het verminderen van ons 
energieverbruik uit elektriciteit en verwarming. Dit doen we door gebruik 
te maken van Energie Management (ISO 50001) in onze grootste 
fabrieken. Energiemanagement is al geïmplementeerd bij onze Deense 
productiebedrijven. Op basis van ISO 50001 worden wereldwijde AVK-
richtlijnen opgesteld voor de implementatie van initiatieven die het 
energieverbruik kunnen verminderen door middel van verhoogde productie-
activiteit. Tegelijkertijd is het ons doel om in onze productiebedrijven zoveel 
mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Het komende 
jaar gaan we verder met het verzamelen van data en het stellen van doelen 
voor het terugdringen van het elektriciteits- en warmteverbruik in de 
afzonderlijke AVK-productie-eenheden. 

De doelstelling voor 2022 van AVK Nederland is om de CO2 uitstoot gelijk 
te houden aan 2021 ondanks de uitbreiding van de activiteiten.

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

2021 24.703 M³ 2020 21.144 M³

2021 141.212 Kwh 2020 148.013 Kwh

2021 19.342 kg CO² 2020 26.204 kg CO²

2021 65.957 kg CO² 2020 66.103 kg CO²

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

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

Uren2021 264 Uren 2020 264

          Milieurapportage AVK Nederland

Jaar
2021 3.298 Bomen Jaar 

2020

Doelstelling is om in 2021 de CO² uitstoot gelijk te houden aan 2020 (4.415 Bomen & 353 windmolen uren).
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DUURZAME MATERIALEN 
IN ONZE PRODUCTIE
Bij AVK heeft de duurzaamheid van 
onze productie een grote focus. Zowel in 
het inzichtelijk maken van de gebruikte 
materialen (grondstoffenpaspoort) als het 
vervangen van schadelijke stoffen door 
milieuvriendelijke varianten. Restmaterialen 
worden strikt gescheiden en ter recycling 
aangeboden.

Afval en recycling 
Als onderdeel van het milieumanagementsysteem ISO 14001, houdt de 
organisatie een overzicht bij van alle reststromen. 
De doelstelling blijft om, waar mogelijk, afval te voorkomen en de 
restmaterialen op een correcte manier te scheiden en af te voeren. Bij 
de ontwikkeling van nieuwe producten/verpakkingen is het percentage 
gerecycled materiaal een wegingsfactor naast de recyclebaarheid van het 
materiaal bij beëindiging van de levensduur. 
Ook het achterblijven van kunststofmaterialen na montage is een 
aandachtspunt geweest in 2021. Daarom leveren we de reparatieklemmen 
nu zonder plastic kapjes en vragen we afnemers om de flenskappen retour 
te sturen zodat deze, na reiniging, hergebruikt kunnen worden.

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

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

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

Grondstoffenpaspoort 
AVK Nederland BV heeft als doel om samen met onze klanten, leveranciers, 
medewerkers en andere stakeholders een duurzamere wereld om ons 

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

Doelen voor 2022
Het lange termijn doel van de AVK-groep is om CO2 neutraal te worden. 
Het gebruik van materialen uit recycleprocessen en het voorkomen van 
afval speelt hierin een belangrijke rol. 

Het doel voor 2022 is om het gebruik van ptfe te elimineren bij de 
reparatieklemmen en hierdoor een minder milieubelastende oplossing te 
bieden aan onze afnemers. Hierdoor wordt het productieproces minder 
milieubelastend en de recyclebaarheid vergroot bij eindelevensduur van het 
product. 

Ook zal er aandacht worden besteed aan het terugdringen van het 
materiaalgebruik om daarmee de CO2 footprint in de gehele keten te 
reduceren. Dit heeft een positief effect op onder andere het transport en de 
chemische behandeling na het lassen. Dit natuurlijk zonder in te leveren op 
de kwaliteit en het gebruiksgemak van onze producten.

AVK Nederland gaat verder gaan met het onderzoeken van de 
mogelijkheden om gebruik te maken van hemelwater bij het uitvoeren van 
de productietesten en voor het doorspoelen van de toiletten.

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

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

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

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

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

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

Sinds 2021 is 1 medewerker aangesteld als QHSE Coordinator. Hij is 
fulltime bezig met het opstellen, bewaken en uitvoeren van het beleid in het 
kader van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. 

Opleidingen en training 
De persoonlijke ontwikkeling door het volgen van opleidingen en trainingen 
is een aandachtspunt dat elk jaar met alle medewerkers wordt besproken 
tijdens het beoordelingsgesprek en eventuele functioneringsgesprekken. 
AVK wil graag dat de medewerkers zich ontwikkelen en hiervoor 
opleidingen/trainingen volgens. Deze worden in veel gevallen dan ook 
volledig vergoed door AVK.  
In 2022 zal voor een groot aantal medewerkers een interne cursus Engels 
worden georganiseerd om zo de aanwezige kennis verder bij te spijkeren. 
Er is ook een hele E-learning module opgestart om alle AVK medewerkers 
de mogelijkheid te bieden zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Deze 
modules zijn gratis beschikbaar voor iedereen die daar gebruik van wil 
maken.

Goede doelen en sponsoring
AVK Nederland vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van groot belang. Graag doen we als AVK organisatie iets 
terug voor de maatschappij. 
Bij AVK Nederland hebben we een regionaal en lokaal sponsorbeleid. 
We investeren graag in een duurzame toekomst en ondersteunen af en toe 
lokale initiatieven, ondernemers, sportieve activiteiten en de natuur. 

Partner van Nationaal Park de Hoge Veluwe
AVK Nederland is partner geworden van Stichting Nationaal Park de Hoge 
Veluwe. Een prachtig park met een grote biodiversiteit en verschillende 
oud-Veluwse landschappen. Op de Hoge Veluwe bevinden zich het 
befaamde Kröller-Müller Museum, met veel werk van Vincent van Gogh, 
Jachthuis Sint-Hubertus en het bezoekerscentrum Museonder. Naast mooie 
wandelingen kunt u door gebruik te maken van de Witte fietsen, prachtige 
fietstochten maken in het park. Ook vindt er veel wetenschappelijk 
onderzoek plaats. 

Lokale initiatieven
Regelmatig zijn er collega’s die een mooi doel voor ogen hebben en daar 
een sportieve activiteit voor ondernemen. AVK Nederland ondersteunt dit 
uiteraard van harte. Ook steunen we soms culturele lokale initiatieven of 
een sportclub. 
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Eindejaarsdonatie
Het is voor AVK Nederland inmiddels een traditie geworden om een donatie 
aan een lokaal goed doel te doen aan het einde van het jaar. Er wordt 
niet meer geïnvesteerd in kostbare relatiegeschenken, maar daarentegen 
investeren we graag in een duurzame toekomst. In 2021 is ervoor gekozen 
om “Vriend” te worden van Revalidatiecentrum IJsselheem in Zwolle. 

Vitaliteit 
Vijfjaarlijks wordt aan alle medewerkers een PMO aangeboden. De 
uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om gericht acties te kunnen 
nemen op gebieden die minder hoog scoren dan de benchmark.  
Daarnaast is er eind 2020 een werkgroep opgericht die zich focust op het 
vergroten van de vitaliteit onder werknemers. Hierbij ligt de aandacht op 
het ondersteunen van de eigen initiatieven van de medewerkers. Eén van 
de acties daarvan was de sponsoring van een groep medewerkers die de 
Mont Ventoux op zijn gefietst. 
De werkgroep kijkt ook naar manieren waarop de drempel verlaagd kan 
worden die sommige medewerkers ervaren als het gaat om gezondheid en 
beweging. Een voorbeeld van het stimuleren van gezond eten is dat AVK 
zorgt voor vers fruit in de kantine voor alle medewerkers.  
Ook biedt AVK de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het stoppen 
met ongezonde gewoonten zoals roken. 
In 2022 kregen alle medewerkers een vitaliteitsbon. Met deze bon kunnen 
zij tot maximaal 50 euro vergoed krijgen op sportgerelateerde zaken die zij 
aanschaffen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld sportschoenen of een 
sportabonnement

Doelen voor 2022 
De vitaliteitswerkgroep voor het vergroten van de vitaliteit onder de 
aandacht brengen van de medewerkers. Het doel van deze groep is om 
zoveel mogelijk initiatieven vanuit de werknemer groep in beeld te krijgen 
en te onderzoeken of het mogelijk is om vanuit AVK ondersteuning te 
bieden aan deze initiatieven.

AVK streeft er naar om op termijn alle bedrijfsauto’s elektrisch te laten 
rijden.

Het vormgeven van de afdeling HR.

Door de groei van het aantal personeelsleden is er per 7 februari 2022 een 
ondernemingsraad opgericht.

EXPECT… EEN DUURZAME 
TOEKOMST

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

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

In 2021 heeft AVK Nederland BV het MVO Prestatieladder niveau 
4 certificaat behaald. Het is een overkoepelende certificering die 
raakvlakken heeft met beide ISO certificaten die wij al hebben behaald.  
Als AVK Nederland vinden wij het van groot belang om samen met onze 
toeleveranciers en afnemers te werken naar een duurzame keten.
We zien onszelf als onderdeel van de keten waarbij een goede onderlinge 
samenwerking een groot positief effect kan hebben op alle schakels in 
deze keten.

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

Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in ons DNA. Wij willen onze bedrijfsvoering op 
zo’n manier inrichten dat die getuigd van onze overtuiging dat ieder mens gelijk is en dat 
wij verantwoordelijk zijn voor onze omgeving en het welzijn van het milieu.
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ONZE SAMENWERKING 
MET LEVERANCIERS EN 
MANAGEMENT
Bij AVK vinden wij het erg belangrijk dat onze klanten en leveranciers verantwoordelijke 
bedrijven zijn die voldoen aan de huidige wetgeving op het gebied van veiligheid, klimaat, 
milieu en mensenrechten.

Bij AVK erkennen we het belang van het kiezen van de juiste leveranciers 
met aandacht voor kwaliteit en verantwoordelijkheid. Daarom zijn een reeks 
van eisen opgesteld met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor al onze 
leveranciers en werken we systematisch aan registratie, controle, opvolging 
en ontwikkeling van individuele leverancierssamenwerkingen.

Daarnaast wordt de naleving van het beleid van de AVK groep, inclusief 
de gedragscode voor leveranciers, meegenomen in de beoordeling van 
externe leveranciers. Bovendien zijn onze leveranciers verplicht om te 
voldoen aan de eisen van AVK voor sociale verantwoordelijkheid en onze 
milieugedragscode.

Gedragscode
AVK spant zich actief in om ervoor te zorgen dat de 
mensenrechtenprincipes worden nageleefd en om ervoor te zorgen 
dat leveranciers geen gebruik maken van kinderarbeid, dwangarbeid 
of een negatieve impact hebben op het milieu bij de productie 
van AVK onderdelen. Dit alles wordt gewaarborgd door continue 
leveranciersbezoeken en audits.

Als onderdeel van ons werk met het verantwoord beheren van de 
toeleveringsketen, heeft AVK een gedragscode voor leveranciers opgesteld 
op op het gebied van milieu en klimaat, mensenrechten, werknormen 
en anticorruptie. Deze gedragscode beschrijft de AVK waarden en wordt 
duidelijk gecommuniceerd richting onze leveranciers. De gedragscode 
is ook geïntegreerd in inkoopovereenkomsten met leveranciers en 
inkooporders.

We voeren continu compliance-audits uit bij onze leveranciers, met speciale 
aandacht voor die landen waar een hoger risico bestaat op het gebied van 
verantwoord sociaal en milieugedrag. Onze gedragscode voor leveranciers 
is ondertekend door alle Chinese leveranciers en maakt deel uit van onze 
standaard inkoopvoorwaarden.

Bij het niet naleven van onze gedragscode zullen wij zonder aarzelen de 
nodige maatregelen nemen om dit aan te pakken. Bij herhaalde niet-
naleving wordt de samenwerking met de leverancier beëindigd.

In 2020/2021 hebben we 20 leveranciersaudits uitgevoerd (bij 
geselecteerde leveranciers). Tijdens deze audits hebben we geen 
afwijkingen op het gebied van mensenrechten geconstateerd. Het jaar 
daarvoor hebben we 46 leveranciersaudits uitgevoerd. De reden voor 
een verminderd aantal leveranciersaudits is te wijten aan Covid-19-
beperkingen, waardoor het moeilijk is om leveranciers te bezoeken.

Doelstellingen en activiteiten
Ons doel voor het komende jaar is om onze gedragscode te implementeren 
in nieuwe landen/gebieden waar we onze materialen betrekken, waaronder 
Europa en India.

ONZE ISO CERTIFICATEN OP 
HET GEBIED VAN KWALITEIT, 
GEZONDHEID, VEILIGHEID 
EN MILIEU
AVK is een verantwoordelijk en geloofwaardig bedrijf. We nemen verantwoordelijkheid 
voor ons werk en handelen en runnen ons bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde 
en ethische manier. Om de principes voor sociale verantwoordelijkheid te formaliseren en 
te ondersteunen, heeft AVK verschillende procedures en beleidslijnen met betrekking tot 
milieu, ethiek en kwaliteit, die de inspanningen van onze bedrijven om te voldoen aan onze 
sociale verantwoordelijkheid definiëren. Dit beleid wordt geformuleerd en geïntegreerd in 
onze ISO documentatie (QEMS). Ze worden erkend door alle medewerkers en al onze 
productie- en verkoopbedrijven moeten ze ook naleven.

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

ISO 9001, de norm voor kwaliteitsmanagement, is geïmplementeerd in al 
onze productiebedrijven. Sinds 2009 is AVK Nederland BV gecertificeerd 
volgens de ISO 9001 norm.

ISO/TS 29001 is een kwaliteitsnorm die speciaal ontwikkeld is voor 
de energiesector, waaronder de petroleum-, petrochemische en 
gasindustrie. Her merendeel van deze norm is gebaseerd op de ISO 
9001 norm. De ISO/TS 29001 norm heeft echter speciale aandacht 
voor: beheersmaatregelen, kwalificaties van werknemers (en eisen voor 
leveranciers); traceerbaarheid en documentatie. Als er op een verkeerde 
manier met explosieve stoffen en gassen wordt omgegaan, kan dit ernstige 
gevolgen hebben voor zowel mens als milieu. Daarom heeft AVK deze 
ISO norm geselecteerd als een extra niveau en eis voor onze supply chain 
binnen de olie- en gasindustrie om een   hoog kwaliteitsniveau en een 
correcte afhandeling van de bedrijfsprocessen te documenteren. In totaal 
zijn 10 AVK gasproductiebedrijven (inclusief onze ontwikkelingsfunctie), 

die gasproducten ontwerpen, produceren en leveren, gecertificeerd 
volgens ISO/TS29001. De doelstelling voor 2022 is dat er nog 1 bedrijf 
gecertificeerd wordt.

ISO 14001, de norm voor milieumanagement, is in de meeste van onze 
productiebedrijven geïmplementeerd. 31 van onze productiebedrijven zijn 
gecertificeerd volgens ISO 14001. De doelstelling voor 2022 is om nog 
1 bedrijf te certificeren. Sinds 2018 is AVK Nederland BV gecertificeerd 
volgens de ISO 14001 norm.

ISO 45001, de norm voor arbomanagement is geïmplementeerd in 16 
van onze 51 productiebedrijven. De doelstelling voor 2022 is om nog 4 
bedrijven te laten certificeren volgens deze norm.

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