
Zoals je kunt lezen in het MVO jaarverslag is Deli Home op alle vlakken van MVO in beweging en op zoek naar mogelijkheden om hierin 
verder te ontwikkelen. Hieronder worden de belangrijkste maatregelen om onze doelstellingen te realiseren samengevat, met de stand 

van zaken eind 2019. In ons volgende verslag rapporteren wij de resultaten die zijn geboekt in 2020.  

Doelstellingen Maatregelen 2019-2020 Status 2019

PEOPLE
Vitaliteit medewerkers,  

waardoor het ziekteverzuim 
in 2023 lager is dan 4% & het 
kortdurig ziekteverzuim lager 

is dan 3% 

Opleiden en inzetten van ergo coaches 
per unit of cluster in magazijnen en 
productie

Nadat in 2018 een pilot was gerealiseerd, 
is het project verder uitgerold in 2019 in 
Gorinchem. Er zijn in 2019 5 ergo coaches 
opgeleid. In 2020 worden er nog 10 ergo 
coaches extra opgeleid.

Updaten RI&E op deelonderwerpen die 
niet meer actueel zijn in Gorinchem

Aanbieden PMO (Preventief Medisch 
Onderzoek) aan medewerkers in Zevenaar

Instellen werkgroep veiligheid op de 
werkvloer in Zevenaar

Er zijn RI&E’s uitgevoerd op de 
deelgebieden  machineveiligheid, 
veiligheid van logistiek materieel, 
brandveiligheid en verminderen van 
fysieke belasting (zie ook maatregel ergo 
coaches).

De PMO is uitgevoerd in 2019 door een 
externe partij. Een definitieve versie van 
de aanbevelingen voor het bedrijf volgt 
in 2020. 

Bij Skantrae is het continu een 
aandachtspunt dat deuren niet alleen 
een groot formaat hebben, maar ook 
zwaar kunnen zijn. Op basis van de 
vernieuwde RI&E in 2018, zijn in 2019  
de zwaardere deuren op de optimale 
tilhoogte neergelegd en in de werkplaats 
kantelhulpen te installeren. Dit zal in 2020 
gerealiseerd worden. 
Daarnaast is er in 2019 ingezet op het 
ontwikkelen van een buitendeur van 
plaatmateriaal, die minder zwaar is en 
betere isolatiewaarde heeft.     

MVO beleid Deli Home

Ziekteverzuim 2019: 3,8%
Gorinchem: 3,8%
Zevenaar: 4,1%

Kortdurig ziekteverzuim 2019: 0,8%
Gorinchem: 0,7%
Zevenaar: 1,4%   



PEOPLE
Doelstellingen Maatregelen 2019-2020 Status 2019

PLANET
Uitvoeren PvA energie (op basis van 
energie-audits in Gorinchem en Zevenaar 
in 2017 en 2018)

nog open. Deze worden in 2020 
gerealiseerd, nadat in 2019 besloten is in 
het huidige pand te blijven.  
In 2020 zullen nieuwe energie-audits  
uitgevoerd worden, op beide locaties.

Groene energie inkopen/opwekken

Zorgen dat natransport van aanvoer 
over zee volledig met binnenvaart 
gerealiseerd wordt

In kaart brengen van CO₂-uitstoot 
van transport; vanaf leveranciers en 
naar klanten toe, met behulp van 
levenscyclusanalyses (LCA’s) voor de 
belangrijkste producten uit Zevenaar

In 2019 zijn in Gorinchem zonnepanelen 
geïnstalleerd. Per 2018 is in Zevenaar 
al overgegaan op inkopen van groene 
energie. 

In Gorinchem wordt vanaf 2018 wordt 
(vrijwel) het volledige natransport 
uitgevoerd via de binnenvaart, tenzij dit 
door uitzonderlijke omstandigheden 
niet lukt. Zowel in kosten als in emissies 
uitgedrukt was dit een zeer positieve 
business case.  In 2019 heeft de nadruk 
gelegen op het combineren van de 
leveringen van voormalig JéWé en 
Bruynzeel Home products. In Zevenaar is 
er een pilot in 2018 uitgevoerd welke is 
gestopt. Dit zal in de toekomst nog een 
keer geprobeerd worden. 

Gerealiseerd voor de twee grootste 
leveranciers in 2018 en 2019. 

CO
2
-reductie met 15% 

in 2023 (t.ov. 2018)

Overige doelstellingen

Promotie van oplossingsgericht gedrag

Opleidings- en ontwikkelingsbeleid verder 
uitbouwen

In 2019 is er een traject opgestart onder 
de naam ‘Focus’ in Zevenaar. Er is ingezet 
op trainingen en workshops onder 
begeleiding van een extern adviesbureau. 
Diverse verbeterpunten die genereerd 
zijn in het traject zijn ingevoerd. Het is de 
bedoeling deze bottom-up aanpak van 
‘continu verbeteren’ door te blijven zetten 
in de komende jaren. 

In 2019 is een nieuwe systematiek 
van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken geformaliseerd, 
waar opleiding en ontwikkeling deel 
van uit maken. In 2020 zullen de 
leidinggevenden getraind worden in de 
nieuwe aanpak. 

Gerealiseerde CO₂-reductie: 8% in 2019 
t.o.v. 2018 (in tonnen CO₂)

In Gorinchem zijn er diverse maatregelen 
genomen, waaronder installatie van een 
nieuwe centrale persluchtinstallatie voor 
productie. Daarnaast heeft de integratie 
met productielocatie Lekkerkerk, die liep 
van oktober/november 2018 tot mei 2019 
effect gehad op het energiegebruik. 
In Zevenaar stonden enkele maatregelen 



PLANET
Doelstellingen Maatregelen 2019-2020 Status 2019

PROFIT
Retourreductieproject in Zevenaar

Dit project heeft in 2019 in Zevenaar 
gelopen om beter te controleren op 
producten met afwijkingen en deze retour 
te sturen naar leveranciers. Hiermee is het 
aantal afwijkingen verminderd en wordt 
daarmee materiaal en energie bespaard.

Verder specificeren MVO aspecten in 
Leveranciershandleidingen en Business 
Ethics voor alle locaties

Verder vergroten aandeel hout met 
FSC®- of PEFC™- certificaat uit duurzaam 
beheerde bossen

Is in 2019 gerealiseerd.

Gerealiseerde vergroting in aandeel hout 
met FSC- of PEFC-certificaat: dit is gelijk 
gebleven met 97,2% in 2019 met 2018. 
In 2019 is een nieuwe buitendeur 
ontwikkeld, op basis van plaatmateriaal 
dat gecertificeerd is. 

Verminderen afwijkingen 
producten

Duurzaam inkopen

Doorzetten vermindering van gebruik van 
verpakkingsmateriaal in eigen proces

Circulair inzetten van verpakkings- en 
transportmateriaal van leveranciers 

In Gorinchem is hiertoe in 2016 een traject 
gestart, dat ieder jaar een bijdrage levert. 
Er is in 2019 gekeken naar het inzetten 
van herbruikbare transportkisten en 
herbruikbare ‘onder- en dekplaten’. 
In Zevenaar was gepland  hier onderzoek 
naar te doen, maar dat is nog niet 
gerealiseerd. Dit zal in 2020 plaatsvinden. 

Deze maatregel is ook uitgevoerd in 
het kader van het eerdergenoemde 
traject omtrent het terugdringen van 
verpakkingsmateriaal. Naast pallets 
worden ook hout en karton van 
leveranciers, in diverse formaten, weer 
ingezet voor transport. 

Reductie verpakkings- en 
transportmateriaal met 10% 

in Euro’s/Euro’s omzet in 
2023 (t.ov. 2018)

Gerealiseerde reductie in verpakkings- 
en transportmaterialen in Gorinchem: 
39% in Euro’s/Euro omzet in 2019 t.o.v. 
2018 (als de verandering in omzet niet 
meegenomen wordt, dan is het resultaat: 
12% in Euro’s in 2019 t.o.v. 2018).


