MVO JAARVERSLAG OVER 2020
VOORWOORD
Ons bedrijf, met 75 jaar historie, hecht veel belang aan het voeren van een duurzaam
beleid. Onze initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) dragen allemaal bij aan, het hebben van, een duurzame relatie met onze
stakeholders zoals onze medewerkers, klanten, leveranciers en omgeving.
MVO is een continu streven binnen Lightronics om zodoende in de toekomst onze
footprint aanzienlijk te kunnen verlagen.
Wij vinden dat we de verantwoording hebben om dit steeds verder door te voeren in ons
bedrijf en in de keten. Voor ons het ondernemen voor de toekomst.
We zijn constant bezig om onze CO2-uitstoot terug te dringen door met minimaal
vermogen het juiste licht op de juiste plaats te krijgen zonder dat de veiligheid voor
mens en omgeving in gevaar komt. Maar ook beperken we de toekomstige uitstoot door
producten te ontwikkelen die een nog langere levensduur hebben en die na deze
levensduur voor het grootste gedeelte hergebruikt kunnen worden.
Dit alles zijn we meetbaar aan het maken door er een indexcijfer aan te koppelen en
deze constant te monitoren, de Lightronics Circulaire Index (LCI).
Jos Spapens
Managing Director
MISSIE
Wij werken dagelijks gepassioneerd aan een CO2 neutrale toekomst door het, op
een maatschappelijke, duurzame en economische verantwoorde manier, ontwikkelen
en vermarkten van professionele verlichtingsoplossingen. Hierin laten wij de kracht van
licht tot uiting komen in bijvoorbeeld een veilige woonomgeving, een stimulerende
werkplek en licht wanneer dat echt nodig is. Lichtoplossingen voor mensen, met altijd
oog voor veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.
VISIE
Richting de toekomst willen wij onze top 3 positie in Nederland handhaven en dit verder
uitbouwen in de ons omringende landen. Zo waarderen klanten in Nederland onze
diepgaande deskundigheid in toepassingen, het meedenken in projecten met een echt
eigen R&D en oplossingen welke zelfs na 40 jaar nog na te leveren zijn. Ervaringen waar
wij, in de vraagstukken buiten Nederland, ons graag verder in willen verdiepen.
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BELEID
(Kwaliteit, Arbo (V&GW) en Milieu / MVO / CO2-Bewust Handelen)
Het ondernemingsbeleid van Lightronics is gericht op continuïteit.
De directie is ervan overtuigd dat deze continuïteit alleen gewaarborgd kan worden
wanneer de zorg voor kwaliteit, Arbo (veilig & gezond werken) en milieu / MVO / CO2Bewust Handelen een wezenlijk onderdeel vormt van het totale ondernemingsbeleid.
Het beleid bevat de onderstaande uitgangspunten, waarbij de directie zich verplicht voelt
en zich voortdurend ten doel stelt om de voorschriften en regels verband houdende met
wet- en regelgeving en overige eisen strikt na te leven en op toekomstige ontwikkelingen
te anticiperen.
Kwaliteit
Lightronics streeft naar een maximaal haalbare kwaliteit, zoals met betrekking tot de
volgende parameters:
• Effectiviteit, Efficiëntie en Productiviteit.
• Leverbetrouwbaarheid.
• Reclamaties.
• Product-audits.
• Klanttevredenheid.
Waarbij de kwaliteit voldoet aan normen, klanteisen en wettelijke
eisen.
Arbo (Veilig & Gezond Werken)
Ongevallenpreventie:
Getracht wordt om het ontstaan van ongevallen en gezondheidsproblemen te
voorkomen.
De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding, instructie en voorlichting van
(tijdelijke) medewerkers, het onderhouden en keuren van de betreffende middelen
alsmede het registreren en bespreken van gevaarlijke situaties, onveilige handelingen,
(bijna-)ongevallen en overige incidenten.
Veiligheid eigen (tijdelijke) medewerkers en derden:
De veiligheid en gezondheid op de werkplekken dient zodanig te zijn, dat risico’s voor
letsel of schade bij eigen (tijdelijke) medewerkers en/of derden voorkomen wordt.
• Naast informatie en instructie aan de (tijdelijke) medewerkers met betrekking tot
veilige en gezonde werkmethoden, wordt zorg gedragen voor veilige
arbeidsmiddelen.
• Derden worden gewaarschuwd en geweerd op gevaarlijke plaatsen.
• Bij de voorbereiding wordt aandacht besteed aan een veilige en gezonde uitvoering.
Relevante parameters zijn:
• (Bijna-)ongevallen en incidenten.
• Ziekteverzuim.
• Opvolging van het plan van aanpak (van de RI&E) en de, in de risico- en kansanalyse, geformuleerde maatregelen (met betrekking tot veilig en gezond werken).
Dit alles doen wij samen en in overleg met de ondernemingsraad en
(tijdelijke) medewerkers.
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Milieu / MVO / CO2-Bewust Handelen
Lightronics streeft ernaar het milieu zoveel mogelijk te ontzien en wil op een
maatschappelijk verantwoorde manier te werken.
De directie staat open voor nieuwe ontwikkelingen die processen, producten en
dienstverlening kunnen verbeteren, zoals met betrekking tot de volgende parameters:
• Het reduceren van de eigen CO2-uitstoot.
• MKI & LCI.
• Medewerkerstevredenheid.
• Arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Ondersteuning van maatschappelijke organisaties, verenigingen en goede doelen.
De kernwaarden van Lightronics zijn: innovatie, duurzaamheid, kennis en
samenwerking.
Continue verbetering
Iedereen dient te streven naar voortdurende verbetering van de resultaten
op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu / MVO / CO2-Bewust Handelen.
Dit is van groot belang voor een gezonde toekomst van Lightronics.
Uw ideeën hieromtrent worden zeer op prijs gesteld.
Doelstellingen
Lightronics stelt jaarlijks concrete doelstellingen vast (op het gebied van
kwaliteit, arbo en milieu / MVO / CO2-Bewust Handelen) die van belang zijn voor de
verwachtingen van klanten, medewerkers en overige belanghebbenden.
Jaarlijks worden na evaluatie van de resultaten nieuwe doelstellingen vastgesteld.
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TOP 250 GROEIBEDRIJVEN
Lightronics heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt en vestigt zich in
de Top 250 Groeibedrijven 2020. De top 250 Groeibedrijven 2020 is opgesteld door
het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE).
Hierbij wordt er gekeken naar groei van personeel en groei in omzet.
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ANALYSE / EVALUATIE VAN DE MVO-DOELSTELLINGEN EN -MAATREGELEN
(2018-2019-2020)
MVO-doelstellingen 2018, 2019 en 2020:
Nr.

Indicator PEOPLE

1

Alg.

Meer dan 50% van de medewerkers kent twee of meer MVO-doelen

2

3

Nieuwe werkkleding magazijn/productiepersoneel

3

3

Maximaal 3% ziekteverzuim

4

3

Mogelijkheid van aanschaf Leasefiets

5

4

Bieden van minimaal 2 stage- of afstudeerplaatsen

6

4

Black- en Greenbelt introduceren binnen Lightronics

7

4

Opzetten van Experience Center

Indicator PLANET
8

24

Jaarlijks tenminste 2% CO₂ reductie scope 1

9

24

Jaarlijkse uitstoot CO₂ compenseren / neutraliseren

10

24

Zonnepanelen op nieuw kantoordak

11

26

Afzet LED/conventioneel jaarlijks met 2% verhogen

12

28

Nieuwe innovatie in combinatie met circulariteit

13

30

Jaarlijkse CO₂-uitstoot van het wagenpark reduceren

Indicator PROFIT
14

32/33

Sponsorproject gekoppeld aan 1 duurzaam project
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Analyse / evaluatie van de MVO-doelstellingen 2018, 2019 en 2020:
1. Ind.: Algemeen. Meer dan 50% van de medewerkers kent twee of meer MVO-doelen:
MVO-doelen worden sinds 2019 gecommuniceerd via interne mediakanalen, inmiddels
wordt er sinds begin 2021 ook gecommuniceerd via intranet.
Hoewel deze communicatievormen effectief zijn, heeft de organisatie gekozen voor
het formuleren van andere SMART-geformuleerde MVO-doelen, die aansluiten op de
geëvalueerde MVO-monitor (materiële thema’s).
2. Ind.: 3. Nieuwe werkkleding magazijn/productiepersoneel:
Dit is inmiddels volledig gerealiseerd.
3. Ind.: 3. Maximaal 3% ziekteverzuim:
Ziekteverzuim %
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3.13

2018
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2020

0

In 2018, 2019 en 2020 was er sprake van slechts een marginale afwijking.
Een afwijking die op het eind van 2020 werd beïnvloed door enkele langdurig zieke
medewerkers. Er was in de afgelopen drie jaar dan ook geen noodzaak tot het treffen
van corrigerende maatregelen.
4. Ind.: 3. Mogelijkheid van aanschaf Leasefiets:
Inmiddels heeft de organisatie gekozen voor een uitgebreid fietsplan, dat aan de
medewerkers wordt aangeboden.
In het verleden is er ook deelgenomen aan het fietsproject van de provincie NoordBrabant, waarin bij woon-werk verkeer het gebruik maken van fietsen wordt
gestimuleerd.
5. Ind.: 4. Bieden van minimaal 2 stage- of afstudeerplaatsen:
In 2018 zijn er 2 studenten werkzaam geweest.
In 2019 is er o.a. invulling gegeven aan twee snuffelstages en een stage in productie.
In 2020 zijn er 2 groepen studenten actief geweest met een duurzaam project (op
afstand). Deze doelstelling is dus in 2018, 2019 en 2020 gerealiseerd.
6. Ind.: 4. Black- en Greenbelt introduceren binnen Lightronics:
De Green Belt opleiding is in 2019 voltooid. Vanaf 2020 zou inhoud gegeven worden
aan de praktijk van Blackbelt. Dit is echter eerst in 2021 opgestart. Oorzaken van
deze vertraging: Corona en de brand. Corrigerende maatregelen: geen.
7. Ind.: 4. Opzetten van Experience Center:
Is gerealiseerd, zoals gepland. Het Experience Center is door de brand in 2020 echter
totaal verwoest en zal in de nieuwbouw van 2021 / 2022 opnieuw vorm gaan krijgen.
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8. Ind.: 24. Jaarlijks tenminste 2% CO₂ reductie scope 1:
De doelstelling is in 2020 ruimschoots gerealiseerd; 14% reductie ten opzicht van het
jaar 2018. In 2019 is een effectieve corrigerende maatregel getroffen met betrekking
tot de keuzemogelijkheden / samenstelling van het wagenpark (personenauto’s).
De lage CO2-uitstoot in 2020 is mede veroorzaakt door de coronacrisis.
Uitstoot in kg CO2 / euro omzet
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9. Ind.: 24. Jaarlijkse uitstoot CO₂ compenseren / neutraliseren:
De boomplanting heeft in 2018, 2019 en ook in 2020 weer plaatsgevonden.
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10. Ind.: 24. Zonnepanelen op nieuw dak van het kantoor:
Dit is gerealiseerd in 2019, zoals gepland. Hetgeen in 2019 en 2020 tot de
onderstaande reductie van CO2-uitstoot heeft geleid.
Uitstoot in ton CO2
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11. Ind.: 26. Afzet LED/conventioneel jaarlijks met 2% verhogen:
In 2018 was de verhouding 90% LED en 10% conventionele lichtbron.
In 2019 is het aandeel van conventionele verlichting verder gereduceerd tot 5,4%.
In 2020 is de aankondiging geweest van het stoppen met conventionele verlichting,
wat eind 2021 voltooid zal zijn.
Deze doelstelling is dus in 2018, 2019 en 2020 ruimschoots gerealiseerd.
12. Ind.: 28. Nieuwe innovatie in combinatie met circulariteit:
Er is een nieuw verlichtingsarmatuur ontworpen, genaamd de Ceder.
Na ontwikkeling in 2018 / 2019 is dit armatuur in 2020 productie gereed gemaakt en
vrijgegeven voor verkoop.
13. Ind.: 30. Jaarlijkse CO₂-uitstoot van het wagenpark reduceren:
Uitstoot door wagenpark (benzine en diesel, scope 1):
2018: 149,8 ton CO₂ (komt overeen met 2,28 CO₂/FTE).
2019: 177,4 ton CO₂ (komt overeen met 2,17 CO₂/FTE).
2020: 103.1 ton CO₂ (komt overeen met 2,05 CO₂/FTE).
De doelstellingen (per FTE, conform de werkwijze / doelen van de CO 2Prestatieladder) zijn in 2018, 2019 en 2020 gerealiseerd.
Uitstoot in kg CO2 / FTE
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14. Ind.: 32/33. Sponsorproject gekoppeld aan 1 duurzaam project:
Gerealiseerd middels ondersteuning (verlichtingsarmaturen of anderszins) van:
a. 2018: Het witte kasteel in Loon op Zand.
b. 2019: Scouting Waalwijk, VV Uno Animo Loon op Zand en shirtsponsor van Volley
Tilburg.
c. 2020: Scouting Erasmus in Oosterhout.
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NIEUWE MVO-DOELSTELLINGEN (VANAF 2021)
Nr. Thema People
1

4

Ziekteverzuim: voortschrijdend (in boekjaar) < 3%.

2

4

Verzuimongevallen: 0 (nul).

3

4

Opvolging van actiepunten van RI&E / plan van aanpak: 100%.

4

4

MTO-onderwerpen van vragen 9, 10 en 11:
bij volgend MTO een verbetering van minimaal 10% realiseren.

5

4

MTO-onderwerp van vraag 13:
bij volgend MTO invullen van minimaal “neutraal”: 100%.

6

4

MTO-onderwerp van vraag 16:
bij volgend MTO een verbetering van minimaal 10% realiseren.

7

4

Brand: er worden rampenplannen geschreven voor verschillende mogelijke
scenario’s van een mogelijke ramp.

8

6

Arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:
in 2021 minimaal het aantal arbeidsplaatsen van 2020 continueren.
Planet

9

23

Circulariteit: in 2022 50% circulair zijn.

10

24

Elektriciteitsverbruik: in 2021 een reductie van de CO 2-uitstoot realiseren
van minimaal 1% (ten opzichte van 2019).

11

27

Jaarlijkse boomplanting ter compensatie van de CO 2-footprint.

12

27

Verbruik fossiele brandstoffen: in 2021 een reductie van de CO2-uitstoot
realiseren van minimaal 3% (ten opzichte van 2019).

13

27

CO2-neutraal: in 2023 volledig CO2-neutraal zijn.

14

27

Onderliggende doelstellingen, maatregelen en acties: conform “Programma
afvalstromen” (d.d. 1 april 2021) en “Project recycle en hergebruiken
afvalstromen” (d.d. 7 april 2021).
Profit / Prosperity

15

30/31 Ondersteuning van minimaal twee maatschappelijke organisaties,
verenigingen en goede doelen.

FEEDBACK
Als u na het lezen van dit MVO-verslag vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem
dan contact op met Lightronics, zodat wij hierop passende actie kunnen nemen.
Het mailadres is: info@lightronics.nl
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