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Dit is het deel over planeet - mensen 

- gemeenschappen van Barco’s 

geïntegreerde jaarverslag 2020. De 

andere delen zijn beschikbaar via het 

downloadcenter op ir.barco.com/2020.

KERN

MEER

• Rapport over governance & risico’s

• Rapport over planeet - mensen - gemeenschappen

• Financieel rapport

BIJLAGE

• Controleverslag

• Index van de GRI-inhoud

• Verklarende woordenlijst
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In lijn met onze ambitie om duurzaamheid stevig te verankeren 

in het DNA van onze organisatie ontwikkelt en handelt Barco 

met het oog op duurzaamheid voor onze planeet, mensen en 

gemeenschappen . 

1 . We zullen onze ecologische voetafdruk en die van onze 

klanten verkleinen .

2 . We zullen investeren in duurzame inzetbaarheid door onze 

mensen te stimuleren om te blijven leren en zichzelf te 

ontwikkelen en door een werkomgeving te creëren die 

gezond is, zowel fysiek als mentaal .We zetten ons in om 

een inclusieve werkplek te creëren waar we de diver siteit 

van onze mensen als een troef bekijken .

3 . We zullen een actieve rol spelen in de gemeenschappen 

waar we werken . Daarom houden we ons aan de hoogste 

ethische en kwaliteitsnormen en verwachten we dat onze 

zakelijke partners hetzelfde doen . Wij streven er altijd naar 

om toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten via 

onze oplossingen, diensten en capaciteiten . Bovendien 

helpen we ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen 

deelnemen aan en genieten van de innovatiemaatschappij .

Barco is helemaal klaar voor dit ambitieuze project . We kijken 

ernaar uit om vooruitgang te boeken en de toon te zetten, 

richting een duurzamere toekomst .

Jan De Witte

CEO Barco

Onze ambitieverklaring 
rond duurzaamheid
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Onze duurzaamheids- 
strategie
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Onze duurzaamheidsstrategie is een integraal onderdeel van 

onze bedrijfsstrategie, ‘wereldwijd briljante resultaten leveren’ . 

Toen we die bedrijfsstrategie uitwerkten, beslisten we om duur-

zame impact deel te maken van die strategie, omdat we ervan 

overtuigd zijn dat duurzame business goede business is .

Barco’s duurzaamheidsstrategie focust op drie pijlers: planeet, 

mensen en gemeenschappen . We definieerden een algemene 

ambitieverklaring voor elke pijler en koppelden ze aan relevante 

materiële topics . De materiële topics werden aangepast op 

basis van de materialiteitsbeoordeling van 2020 . We bespreken 

elke pijler in speciale hoofdstukken in dit geïntegreerd verslag .
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Barco’s duurzaamheidspijlers, ambities en materiële thema’s

We zullen onze ecologische 
voetafdruk en die van onze 
klanten verkleinen .

• Klimaatverandering & 

energie*

• Productbeheer*

• Afvalbeheer

We zullen investeren in 
duurzame inzetbaarheid door 
onze mensen te stimuleren 
om te blijven leren en zichzelf 
te ontwikkelen en door een 
werkomgeving te creëren die 
gezond is, zowel fysiek als 
mentaal . We zetten ons in 
om een inclusieve werkplek 
te creëren waar we de diver-
siteit van onze mensen als 
een troef bekijken .

• Medewerkersbetrokkenheid*

• Leren en ontwikkeling 

• Gezondheid, veiligheid en 

welzijn van medewerkers

• Diversiteit en inclusie

• Werkomstandigheden & 

mensenrechten

• Klantbetrokkenheid*

• Productkwaliteit, -veiligheid 

& -beveiliging*

• Informatiebeveiliging & 

gegevensbescherming*

• Bedrijfsethiek*

• Verantwoord beheer van 

de toeleveringsketen 

• Corporate governance

• Gemeenschapsengagement

We zullen een actieve rol 
spelen in de gemeenschappen 
waar we werken . Daarom hou-
den we ons aan de hoogste 
ethische en kwaliteitsnormen 
en verwachten we dat onze 
zakelijke partners hetzelfde 
doen . Wij streven er altijd naar 
om toegevoegde waarde te 
bieden aan onze klanten via 
onze oplossingen, diensten en 
capaciteiten . Bovendien helpen 
we ervoor te zorgen dat meer 
mensen kunnen deelnemen 
aan en genieten van de inno- 
vatiemaatschappij .

Planeet Mensen Gemeen- 
schappen

* Hoog materiële topics

Kiezen voor 
duurzame 
impact
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Materialiteit

Een materialiteitsanalyse helpt organisaties te begrijpen welke 

topics het belangrijkst zijn voor hun bedrijf en hun stake- 

holders . Om de drie tot vier jaar voert Barco een uitgebreide 

materialiteitsanalyse uit om ervoor te zorgen dat het bedrijf 

meegaat met de laatste ontwikkelingen in zijn sector en externe 

omgeving en dat die weerspiegeld worden in de strategie, het 

risicobeheer en de processen van het bedrijf .

Een thema is materieel voor Barco als het aan 

twee voorwaarden voldoet:

• het heeft een aanzienlijke impact op de 

activiteiten van Barco wat betreft groei, kosten 

of risico’s (X-as van de materialiteitsmatrix);

• het is belangrijk voor de stakeholders van Barco- 

klanten, investeerders, (niet-gouvernementele) 

organisaties, leveranciers en medewerkers 

(Y-as van de matrix) .

Om te bepalen of een thema materieel is, houden 

we rekening met de impact van Barco over de hele 

waardeketen .

Materialiteitsanalyse 2020: een aanpak in 3 stappen

Een longlist van potentiële 

materiële thema’s opstellen 

aan de hand van deskresearch 

over de Duurzame Ontwikke-

lingsdoelstellingen van de VN, 

rapporteringsstandaarden (GRI, 

SASB), ESG-ratings, sector-

federaties en Barco's eigen 

risicoanalyse .

De longlist terugbrengen tot 

een shortlist door  directe 

feedback te verzamelen via 

personeelsenquêtes, enquê-

tes en interviews bij externe 

stakeholders, waaronder een 

enquête die werd gestuurd 

naar de top 100 leiders van 

Barco .

Evaluatie en validatie van de 

resultaten door het uitvoe-

rende sustainability steering 

committee en het Core 

Leadership Team . 

1. Longlist 2. Shortlist 3. Evaluatie

In 2020 voerden we een nieuwe, uitgebreide mate-

rialiteitsbeoordeling uit, gebaseerd en afgestemd op 

onze geïntegreerde rapporteringsaanpak, en rekening 

houdend met de zes waardesoorten (‘six capitals’) . In 

vergelijking met de vorige materialiteitsanalyse zijn een 

aantal namen van thema’s gewijzigd of zijn er thema’s 

toegevoegd om alle waardesoorten te behandelen .
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Barco's materialiteitsmatrix bestaat uit drie categorieën – laag, 

gemiddeld en hoog materiële thema’s . De illustratie geeft onze 

gemiddeld en hoog materiële thema’s weer .

Wijzigingen ten opzichte van de vorige materialiteit

• In het vorige jaarverslag omvatte de materialiteit enkel 

thema’s van de natuurlijke, menselijke en sociaal-relationele 

waardesoorten (planeet, mensen, gemeenschappen) . In 

overeenstemming met onze keuze voor geïntegreerde 

rapportering, hebben we ook thema’s van de andere drie 

waardesoorten (financiële, intellectuele en vervaardigd 

kapitaal) opgenomen .

• Mensen: ‘Werkomstandigheden & mensenrechten' is 

nieuw .

• Planeet: 

- 'Klimaatverandering & energie' vervangt 'Uitstoot van 

broeikasgassen' en 'Energie-efficiëntie van activiteiten’ . 

- ‘Productbeheer’ vervangt ‘Energie-efficiëntie van 

producten’ . 

- ‘Circulaire economie' wordt vervangen door 

'Productbeheer' en 'Afvalbeheer' .

• Gemeenschappen: 'Corporate governance', 

'Informatiebeveiliging & gegevensbescherming' en 

'Productkwaliteit, -veiligheid & -beveiliging' zijn nieuwe 

thema’s .
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Hoge materialiteit

Gemiddelde materialiteit
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IMPACT OP LANGETERMIJNSUCCES VAN BARCO

Gemeenschappen 

1 . Klantbetrokkenheid

2 . Productkwaliteit, -veiligheid  

& beveiliging

3 . Informatiebeveiliging & 

gegevensbescherming 

4 . Bedrijfsethiek

5 . Corporate governance

6 . Verantwoord beheer van de 

toeleveringsketen

7 . Gemeenschapsengagement

Intellectueel

8 . Innovatiebeheer

9 . Merk

Financieel

10 . Financiële veerkracht

11 . Duurzame winstgevende groei

12 . Marktbereik

Mensen

13 . Medewerkersbetrokkenheid

14 . Gezondheid, veiligheid en 

welzijn  

van medewerkers

15 . Werkomstandigheden & 

mensenrechten

16 . Leren & ontwikkeling

17 . Diversiteit en inclusie

Planeet

18 . Productbeheer

19 . Klimaatverandering & energie

20 . Afvalbeheer

Vervaardigd

21 . Prestaties van activa op lange 

termijn

Materialiteitsmatrix 2020
Overzicht van de thema’s die een impact kunnen hebben op Barco's 
vermogen om waarde te creëren voor zijn stakeholders - gekoppeld 
aan de zes waardesoorten van geïntegreerde rapportering
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Beschrijving van de gemiddeld en hoog materiële topics

FINANCIEEL

Financiële veerkracht (hoog) 10  
Solvabiliteit, financiële stabiliteit op lange termijn, het vermogen 

om marktgerelateerde of financiële tegenslag op te vangen . 

 

Marktbereik (gemiddeld) 12

Het vermogen van het bedrijf om zijn klanten over de hele 

wereld te bereiken via kanalen, indirecte of directe verkoop en 

diensten . Dit topic omvat ook de concurrentiepositie van het 

bedrijf in zijn verschillende markten . 

 

Duurzame winstgevende groei (hoog) 11

Het vermogen van het bedrijf om structurele groei te realiseren 

in combinatie met winstgevendheid zorgt voor het genereren 

van een gezonde cashflow . 

 

VERVAARDIGD 

Prestaties van activa op lange termijn (gemiddeld) 21

Prestaties van vaste activa zoals de eigendommen, gebouwen, 

apparatuur en infrastructuur van het bedrijf, maar kunnen ook 

andere activa omvatten zoals langetermijninvesteringen of 

patenten . 

 

INTELLECTUEEL 

Innovatiebeheer (hoog) 8

Managementfocus, doeltreffendheid en efficiëntie van Barco's 

innovatieproces (met inbegrip van maar niet beperkt tot R&D 

en product management) om resultaatgerichte oplossingen te 

garanderen en intellectuele eigendom (IP) te vrijwaren . 

 

Merk (gemiddeld) 9

Het merk van het bedrijf is een immaterieel actief waarmee het 

zijn oplossingen onderscheidt van andere . Het is opgebouwd 

uit een combinatie van factoren zoals naam, woord, ontwerp, 

symbool of andere kenmerken, en bepaalt hoe de organisatie 

wordt waargenomen door wie ermee in aanraking komt . 

PLANEET 

Klimaatverandering en energie (hoog) 19

Aanpak van risico's en kansen in verband met de klimaatveran-

dering . Dit omvat, maar is niet beperkt tot de vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen, de uitvoering van energie-effici-

entiemaatregelen en het streven naar een lage CO
2
-voetafdruk . 

 

Productbeheer (hoog) 18

Het opnemen van criteria in het ontwerp, de ontwikkeling en 

het levenscyclusbeheer van producten, diensten en bedrijfsmo-

dellen om de ecologische voetafdruk te verkleinen . Dit omvat 

energie-efficiëntie, intensiteit van materiaalgebruik, beheer van 

gevaarlijke stoffen, verpakking en optimalisatie van de eindele-

vensduur (inclusief circulariteit) . 

 

Afvalbeheer (gemiddeld) 20

Het verminderen, op de juiste wijze verwijderen en optimaliseren 

van mogelijkheden voor terugwinning, recyclage en hergebruik 

van vast afval uit de bedrijfsactiviteiten . Afval van producten aan 

het einde van hun levensduur valt hier niet onder .

MENSEN 

Diversiteit en inclusie (gemiddeld) 17

Diversiteit is de vertegenwoordiging van gender en minder-

heidsgroepen op alle niveaus van de organisatie . Een inclusieve 

werkplek is een werkplek waar mensen met verschillende ach-

tergronden cultureel en sociaal worden geaccepteerd en gelijk 

worden behandeld . 

 

Medewerkersbetrokkenheid (hoog) 13

Het niveau van enthousiasme en toewijding van een mede-

werker ten aanzien van zijn/haar job, de organisatie en haar 

doelstellingen, en het effect dat dit heeft op het welzijn en de 

productiviteit . 

 

Gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers 

(gemiddeld) 14

Gezondheid en veiligheid op het werk en de bevordering van 

het welzijn van de medewerkers van Barco . 

Werkomstandigheden & mensenrechten (gemiddeld) 15

Het bevorderen van eerlijke werkpraktijken, fatsoenlijke werk-

omstandigheden en respect voor de mensenrechten . Dit omvat, 

maar is niet beperkt tot het verbieden van kinderarbeid, dwan-

garbeid of schuldarbeid, het garanderen van eerlijke lonen, 

uitbetaling van overuren en minimumlonen en het voorzien 

van uitkeringen en vrijheid van vereniging . 

 

Leren en ontwikkeling (gemiddeld) 16

Opleiding en bijscholing van de capaciteiten, vaardigheden en 

competenties van medewerkers op basis van de strategische 

behoeften van de organisatie, de prestaties van de medewerkers 

en de evaluatiegesprekken . 
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GEMEENSCHAPPEN

Bedrijfsethiek (hoog) 4

Bevordering van hoge ethische normen en bestrijding van cor-

ruptie in zakelijke interacties, waaronder in joint ventures en 

met zakelijke partners, klanten, leveranciers en distributeurs . 

 

Gemeenschapsengagement (gemiddeld) 7

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en liefdadigheid door 

medewerkers en het leveren van financiële bijdragen en bijdra-

gen in natura aan gemeenschappen waar het bedrijf actief is 

of een impact heeft . 

 

Corporate governance (gemiddeld) 5

Het uitvoeren van activiteiten in overeenstemming met inter-

nationaal aanvaarde principes van goed bestuur en beste 

praktijken . Dit betreft, maar is niet beperkt tot de taken en ver-

antwoordelijkheden, transparante rapportering en beloning van 

de toezichthoudende en bestuursraden, de onafhankelijkheid 

van de raad van bestuur en de posities en rechten van aan-

deelhouders . 

 

Klantbetrokkenheid (hoog) 1

Voldoen aan de verwachtingen van de klant of die overtreffen, 

een succesvolle relatie met de klant opbouwen, co-creatie 

aanmoedigen . 

 

Informatiebeveiliging & gegevensbescherming (hoog) 3

Het verzamelen, analyseren, gebruiken, opslaan, overdragen 

en delen van informatie beschermen tegen ongewenste par-

tijen, ongeoorloofde toegang en veiligheidsrisico's, waaronder 

cyberaanvallen . Informatie verzamelen, gebruiken, opslaan, 

overdragen en delen op een manier die het recht op privacy 

en de bescherming van persoonlijke gegevens respecteert . 

 

Productkwaliteit, -veiligheid en -beveiliging (hoog) 2

Oplossingen en diensten aanbieden die gezond, veilig en 

beveiligd zijn in gebruik . Dit omvat, maar is niet beperkt tot 

aansprakelijkheid, beheer van terugroepingen, het testen van 

producten om het risico op verwondingen of schade uit te 

sluiten en het integreren van beveiligingscontroles . 

 

Verantwoord beheer van de toeleveringsketen

(gemiddeld) 6

Beheer van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke risico's 

in de toeleveringsketen . Dit omvat, maar is niet beperkt tot 

werkpraktijken en mensenrechten, bedrijfsethiek, energie en 

klimaatverandering en afvalbeheer . Het omvat ook het beheer 

van verstoringen van de toeleveringsketen en conflictmineralen . 
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8. Innovatiebeheer 10.  Financiële veerkracht

11.  Duurzame
 winstgevende groei 

1.  Klantbetrokkenheid

2.  Productkwaliteit,
 -veiligheid & -beveiliging

3.  Informatiebeveiliging &
 gegevensbescherming 

18.  Productbeheer

1. Klantbetrokkenheid

2. Productkwaliteit,
 -veiligheid &
 -beveiliging

3.  Informatiebeveiliging &
 gegevensbescherming 

4.  Bedrijfsethiek

13.  Medewerkers-
 betrokkenheid

18.  Productbeheer

19.  Klimaatverandering &
 energie

Innoveren
met impact

Focussen
op performantie

Inzetten
op resultaten

Kiezen voor
duurzame impact 

Hoe de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN de strategie van 
Barco vormgeven

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Ver-

enigde Naties vormen de basis van onze strategie en ambities . 

De SDG's zijn in 2015 door de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties opgesteld en bestaan uit 17 mondiale doel-

stellingen die tegen 2030 bereikt moeten worden . Alle 193 

landen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

hebben deze resolutie aangenomen . Wij beseffen dat deze 

doelstellingen niet kunnen worden bereikt zonder de steun 

van het wereldwijde bedrijfsleven . Onze aanpak om de SDG's 

te ondersteunen bestaat erin te focussen op de doelstellingen 

waar we de meeste impact kunnen hebben, en tegelijk acties te 

screenen en te implementeren die ook bijdragen tot de andere 

doelstellingen .

Om de SDG's te identificeren waar Barco het grootste verschil 

kan maken, vertrekken we van Barco's strategie en materiële 

topics . We hebben zes SDG's geselecteerd die nauw verband 

houden met Barco's belangrijkste hoog materiële thema’s en 

de algemene strategie van Barco:

• SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: verzeker een goede 

gezondheid en promoot welzijn voor iedereen op alle 

leeftijden

• SDG 7: Betaalbare en duurzame energie: verzeker toegang 

tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen

• SDG 8: Eerlijk werk en economische groei: bevorder 

aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 

volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk 

voor iedereen

• SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur: bouw 

veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en 

duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

• SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie: 

verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

• SDG 13: Klimaatactie: neem dringend actie om 

klimaatverandering en haar impact te bestrijden
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Onze 
duurzaamheids- 
prestaties
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Planeet

Onze ambitie

We zullen onze ecologische voetafdruk en die 

van onze klanten verkleinen.

1. Doelstellingen voor 2020

Doelstellingen en KPI’s
De CO

2
-voetafdruk 

van onze 

eigen activiteiten met 20% 

reduceren 

(basisjaar 2015)

De energievoetafdruk

van onze producten 

met 25% reduceren (basisjaar 

2015)

Ervoor zorgen dat minstens 

25% van onze nieuwe pro-

ducten* het ECO-label** van 

Barco heeft

+ 100% van onze nieuwe 

producten heeft een ecoscore

+ geen enkel nieuw product heeft 

een D-score

-20% -25% 25%

ST
A

T
U

S 
2

0
2

0

-34%
bereikt

-27%
bereikt

48%
bereikt

* Producten = hardwareproducten   ** ECO-label = producten met ecoscore A of hoger
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2. Nieuwe doelstellingen voor 2023

De 

CO
2
-voetafdruk van onze 

eigen activiteiten met 35% 

reduceren 

(basisjaar 2015)

• Het energie- 

verbruik van onze 

activiteiten met 

15%reduceren 

(basisjaar 2015)

• Geen afval naar 

stortplaatsen

• 80% 

recyclagegraad 

in onze eigen 

activiteiten

• 75% van 

onze nieuwe 

producten** 

heeft het ECO-

label*** van 

Barco

De 

energie- voetafdruk van

onze producten met 25% 

reduceren

(basisjaar 2015)

Ervoor zorgen dat minstens 

70% van onze opbrengs-

ten**** komt uit producten 

met het ECO-label*** van 

Barco

-35% -25%* 70%
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-34% -27% 23%

* Deze doelstelling voor 2020 blijft dezelfde voor 2023 . Wij zijn ons ervan bewust dat 

het in de nabije toekomst moeilijk zal zijn om de energievoetafdruk van ons produc-

tassortiment verder te reduceren, aangezien de verkoop van laserprojectoren zal 

vertragen en klanten doorgaans de voorkeur geven aan beeldschermtechnologie die 

minder energie-efficiënt is .

Engagement voor Science Based Targets

Barco engageert zich tot het vastleggen van Science 

Based Targets om onze ambitieuze duurzaamheids-

doelstellingen verder te concretiseren . Wij verbinden 

ons ertoe om onze activiteiten af te stemmen op de 

meest ambitieuze doelstelling van het Akkoord van 

Parijs: de wereldwijde temperatuurstijging beper-

ken tot 1,5 °C boven pre-industriële niveaus . Onze 

CO
2
-reductiedoelstellingen zijn ingediend en wor-

den momenteel gevalideerd door het Science Based 

Targets-initiatief .

-22% 48%

STATUS
2020

STATUS
2020

29%

52%

** Producten = hardwareproducten

*** ECO-label = producten met ecoscore A of hoger

**** Opbrengsten uit hardwareproducten

14

18
19

20
21

1

2

3

56

7

8

9

10

12

13

15

17

16

114

12

MATERIAL TOPICS

B
arco

13
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES



3. Planeet: (kritieke) prestatie-indicatoren*

MATERIEEL THEMA INDICATOR EENHEID
DOELSTEL-
LING 2023

DOELSTEL-
LING 2020 2020 2019 2018

Klimaatverandering & 
energie

Broeikasgasemissies** van onze eigen activiteiten tCO
2 
e/mio € omzet 52,3 64,4 53,4 64,3 67,9

Energieverbruik MWH/mio € omzet 37,6  34,3 33,7 41,1

% energieverbruik van hernieuwbare bronnen %   53,5 28,9 28,8

% elektriciteitsgebruik van hernieuwbare bronnen %   97,0 52,7 57,3

Hernieuwbare elektriciteitsproductie MWh/mio € omzet   0,79 0,30 0,36

Afval- 
beheer

Totale hoeveelheid vast afval ton/ mio € omzet   2,52 2,32 1,54

% gevaarlijk afval van totale hoeveelheid vast afval %   1,16 1,73 0,60

Recyclage- en composteringsgraad van vast afval % 80  52 61 70

% vast afval naar stortplaatsen % 0  29 26 14

Wateronttrekking m³/ mio € omzet   50,2 47,5 NA

Product- 
beheer

% producten met ecoscore van totaal aantal nieuwe producten % 100 100 100 80 ***

% nieuwe producten met ECO-label van Barco (hardware) % 75 25 48 23 ***

% omzet uit producten met ECO-label van Barco (hardware) % 70  23 NA ***

% actieve componenten met volledige materiaalverklaringen % 82 82 NA

Energie-efficiëntie-index van verkochte producten # 0,75 0,75 0,73 0,80 0,86

Broeikasgasemissies** van verkochte producten (d .i . emissies van productgebruik) tCO
2
e/mio € omzet   306,7 359,0 480,9

% nieuwe producten met gerecycleerde kunststoffen (hardware) %   4 NA NA

% landen waar producten worden verkocht met retour- en recyclageprogramma’s door Barco %   26 NA NA

* Voor de definitie van de indicatoren: zie verklarende woordenlijst

** Berekening van broeikasgasemissies wordt uitgelegd op de volgende pagina

*** Ecoscoring werd ingevoerd in 2019, voor 2018 zijn dus geen gegevens beschikbaar
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4. Andere indicatoren

MATERIËLE 
TOPICS INDICATOR EENHEID

DOELSTEL-
LING 2023

DOELSTEL-
LING 2023 2020 2019 2018

Klimaatver-
andering & 

energie

Broeikasgasemissies scope 1 tCO
2
e/mio € omzet 4,1 3,7 5,0

Broeikasgasemissies scope 2 tCO
2
e/mio € omzet 0,3 4,7 4,5

Broeikasgasemissies scope 3 incl . emissies van productgebruik tCO
2
e/mio € omzet 355,8 414,8 539,3

Totaal broeikasgasemissies tCO
2
e/mio € omzet 360,1 423,3 548,8

Totaal broeikasgasemissies tCO
2
e 277335 458441 564753 

DE CO2-VOETAFDRUK METEN 
VAN ONZE EIGEN ACTIVITEITEN

Methodologie • Bilan Carbone®-methodologie

• In lijn met de ISO 140064-norm

• Emissiebronnen: gebaseerd op internationaal erkende databanken van emissiebronnen, ADEME, 

GHG Protocol, IEA, leveranciers specifiek voor elektriciteit

Scope • Technische: alle BKG’s zoals koolstofdioxide (CO
2
), methaan (CH

4
), stikstofoxide (N

2
O) en koel-

vloeistoffen (HFK’s, PFK’s, CFK’s) worden omgezet naar een CO
2
-equivalent in lijn met de global 

warming 

 

potential-waarden voor een periode van 100 jaar van de Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC)

• Grenzen: operationele (vs . equity) benadering, omdat dit beter de grenzen in beeld brengt

• Geografische scope: grootste productievestigingen en kantoren in België, China, Italië, Duits-

land, India, Noorwegen, Taiwan en de VS, goed voor 85% van Barco’s totale personeelsbestand 

(3 .211 FTE’s) in 2020

Basis • Voor de vergelijking van doelstellingen en prestaties selecteert Barco boekjaar 2015 als basisjaar .

DE CO
2
-VOETAFDRUK METEN 

GERELATEERD AAN GEBRUIK VAN PRODUCTEN

Methodologie • GHG Protocol-methodologie

 Formule: ∑ (totale levensduur verwacht gebruik van product x aantallen verkocht in 

rapporteringsperiode x elektriciteit verbruikt per gebruik (kWh) × emissiefactor voor elektriciteit 

(kg CO
2
 e/kWh))

Scope • Emissies enkel gebaseerd op het energieverbruik van het product (exclusief de energie van 

componenten, emissies bij einde leven, enz  .)

• Gemiddeld 90% van de producten gedekt (in termen van verkoopvolume) in 2020
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Onze roadmap naar 
duurzame impact: 
belangrijkste 
initiatieven en 
actieplannen

In 2020 kiest Barco voor het eerst voor een geïntegreerde rap-

portering, waarin wordt uitgelegd hoe de organisatie over een 

periode waarde creëert – in een brede waaier van gebieden . Om 

ervoor te zorgen dat ons geïntegreerde jaarverslag voor 2020 de 

resultaten van 2020 bevat voor elk beschreven kapitaal, hebben 

we beslist om de gegevensverzameling en -verwerking van 

onze prestaties met betrekking tot de planeet te versnellen . 

Dankzij deze inspanningen waren de resultaten van 2020 voor 

onze duurzaamheidspijler planeet beschikbaar bij de opstelling 

van het geïntegreerd verslag voor 2020 – terwijl we in de voor-

gaande jaren altijd verslag uitbrachten over het jaar voordien . 

Hieronder vindt u een overzicht van onze resultaten voor de 

pijler planeet in zowel 2019 als 2020 . Vanaf 2021 zullen de resul-

taten voor planeet op één lijn staan met alle andere financiële 

en niet-financiële resultaten in het geïntegreerd jaarverslag .
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1. Voetafdruk van onze eigen activiteiten

2015
44,2

Energieverbruik, opgesplitst per bron (2020)

Energieverbruik van eigen activiteiten 
(MWh/mio € omzet)

10

20

30

40

2016
39,9

2017
41,7

2018
41,1

2019
33,7

2020
34,3

54% hernieuwbaar 

46% niet-hernieuwbaar 

is ook een thema in de verplichte training over duurzaamheid 

van Standards@work en in de Compliance Challenge .

Begin 2020 zijn we in de meeste van onze vestigingen overge-

schakeld op hernieuwbare elektriciteit . Het resultaat: 97% van 

ons totale elektriciteitsverbruik is afkomstig van hernieuwbare 

bronnen - een grote verbetering ten opzichte van 2019 (53% 

hernieuwbaar) . Van Barco's totale energieverbruik (elektrici-

teits- en brandstofgebruik) is 54% afkomstig van hernieuwbare 

bronnen .In 2020 daalde het brandstofverbruik van het bedrijfs-

wagenpark aanzienlijk, omdat thuiswerken de norm werd 

wegens de covid-19-crisis . We beseffen dat het brandstofver-

bruik na de pandemie weer zal toenemen, maar verwachten 

dat de hybride manier van werken een blijver is, waardoor het 

brandstofverbruik in de toekomst zal afnemen .

Eind 2020 bedroeg ons energieverbruik (inclusief brandstof-

verbruik voor bedrijfswagens) 34,3 MWh/mio € omzet . Dat is 

een daling van 22% ten opzichte van onze basislijn voor 2015, 

en betekent dat we onze doelstelling al hebben bereikt om het 

energieverbruik tegen 2023 met 15% te verminderen .

Doelstelling 2020 voor vermindering CO
2
-

voetafdruk van eigen activiteiten bereikt in 2019

In 2016 stelde Barco zich een ambitieuze duurzaam-

heidsdoelstelling: de CO
2
-voetafdruk van onze eigen 

activiteiten tegen 2020 met 20% reduceren . Dat doel 

hebben we een jaar eerder bereikt .

In 2019 zijn we erin geslaagd om onze CO
2
-uitstoot 

in mobiliteit en infrastructuur sterk te verminderen, 

met een reductie op jaarbasis van respectievelijk 

13% en 12% ten opzichte van 2018 . De belangrijk-

ste factoren zijn een sterke vermindering van het 

aantal zakenreizen en de centralisatie van de pro-

ductieactiviteiten (waaronder de verhuizing van de 

productieactiviteiten naar de state-of-the-art fabriek 

in Kortrijk) .

97%

van het elektriciteitsverbruik van Barco is afkomstig 

van hernieuwbare bronnen

DOELSTELLING -15%

1.1 Energieverbruik in onze eigen operaties

In 2019 heeft Barco zijn energieverbruik in België drastisch 

teruggeschroefd door de verhuizing van onze productieac-

tiviteiten van een oudere site naar de state-of-the-art fabriek 

in Kortrijk . Ook in onze Amerikaanse kantoren werden ver-

schillende maatregelen genomen om het energieverbruik te 

verminderen, zoals het installeren van led-verlichting en bewe-

gingsgeactiveerde lichtschakelaars en het gebruik van slaap- en 

energiebesparende modi op de meeste demo-apparatuur en 

van slimme stekkerblokken die apparaten uitschakelen wanneer 

ze niet worden gebruikt . Naast investeren in milieuvriendelijke 

apparatuur doen we ook aan sensibilisering en informeren we 

onze medewerkers over het belang van energiebesparing . Via 

onze interne communicatiekanalen krijgen de medewerkers 

regelmatig tips over hoe ze energie kunnen besparen . Energie 

DOEL- 
STELLING

2023

37,6

B
arco

17
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES

https://www.barco.com/en/page/hybrid


1.2  Broeikasgasemissies door onze eigen operaties

Logistiek, mobiliteit en infrastructuur: dat zijn de drie voornaam-

ste bronnen van CO
2
-uitstoot bij Barco . Op deze pagina delen 

we een aantal cijfers rond deze bronnen . Op de volgende pagi-

na’s zoomen we in op de cijfers per bron en op de acties die 

we ondernemen per bron .

Wij zijn er trots op dat Barco zijn doelstelling van -20% tegen 

2020 (basisjaar 2015) in 2019 heeft bereikt . 

2020 was een uitzonderlijk jaar, met verschillende gevolgen 

voor onze uitstoot van broeikasgassen (zie de volgende pagina’s) 

en onze omzet . De algemene relatieve vermindering van de 

broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten bedroeg -34% 

ten opzichte van basisjaar 2015 .

DOELSTELLING

-35%

CO
2
-voetafdruk van onze eigen activiteiten 

2015–2020, incl. doelstelling voor 2023

(Alle cijfers in tCO
2
e / mio € omzet)

2023
52,3

DOEL- 
STELLING

2015
80,5
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73,1

2017
70,6

2018
67,9

2019
64,3

2020
53,4

-34%

De broeikasgasemissies van onze eigen 

operaties (in tCO
2
e/mio € omzet) daalden 

met 34% tussen 2015 en 2020.

Logistiek Mobiliteit Infrastructuur
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1.2.1  Broeikasgasemissies door logistiek

Logistiek, d .i . het transport van inkomende goederen en van 

uitgaande eindproducten, is de belangrijkste bron van CO
2
-emis-

sies door Barco’s operaties . 

In 2019 voerden we de volgende initiatieven versneld in:

• Healthcare-divisie: door medische displays voor de 

Chinese markt in de nieuwe Chinese productie-eenheid te 

produceren (in plaats van in Italië) daalt de CO
2
-uitstoot .

• Entertainment-divisie: de projectormotoren van 

Amerikaanse klanten worden nu lokaal hersteld in de 

Atlantafabriek in plaats van in België . Op die manier moeten 

we minder projectormotoren via de lucht vervoeren .

• Enterprise-divisie: Dankzij een nieuw douane-entrepot in 

Taiwan kunnen we onze recentste LCD-schermen opslaan 

tot er genoeg vraag is om een volle zeecontainer te vullen . 

Tegelijkertijd zijn de displays op die manier dichter bij onze 

klanten in de APAC-regio .

In 2020 verstoorde de covid-19-pandemie onze toeleverings- 

keten, maar we slaagden erin onze relatieve CO
2
-uitstoot op 

hetzelfde niveau te houden als in 2019 . De opsplitsing tussen 

lucht- en zeezendingen was dezelfde als in 2019:

 

• 56% van Barco's totale tkms (ton * afstand vervoer) is met 

het vliegtuig vervoerd . 

• 41% van Barco’s totale tkms wordt getransporteerd over 

volle zee, met minder dan 1% van de CO
2
-voetafdruk van 

logistiek . 

Logistiek was verantwoordelijk voor 77% van Barco’s eigen 

CO
2
-emissies in 2020 . De totale broeikasgasemissies gerelateerd 

aan logistiek daalden met 21% tussen 2015 en 2020 . 

Andere initiatieven op logistiek gebied:

Naast het vermijden van transport en het overschakelen op 

milieuvriendelijkere transportmodi blijven wij werken aan:

• Verpakkingen herontwerpen voor logistiek: als we nieuwe 

producten ontwerpen, proberen we onze verpakkingen 

kleiner en lichter te maken om minder volume en/of 

gewicht te moeten vervoeren . Verpakking/logistiek is een 

van de vier domeinen van ons ecodesignprogramma .

• Modulair productontwerp: Omdat steeds meer nieuwe 

Barco-producten op een bestaand platform worden 

gebouwd, moeten enkel de allerlaatste aanpassingen lokaal 

gebeuren . Dat betekent dat we grotere volumes vroeger 

kunnen transporteren over zee .

• Elke aanbesteding voor transport of opslag omvat 

nu bepalingen rond duurzaamheid: We verwachten 

dat logistieke leveranciers ons inlichten over hun 

duurzaamheidsplannen en -initiatieven . We houden deze 

informatie bij in een beslissingsmatrix, waar we rekening 

mee houden bij het selecteren van leveranciers . Daarnaast 

bevatten onze contracten nu duurzaamheidsclausules . Op 

die manier stimuleren we onze leveranciers om hun CO
2
-

uitstoot te verminderen .

CO
2
-voetafdruk van logistiek 2015 - 2020, incl. doelstelling 

voor 2023
Alle cijfers in tCO

2
e/mio € omzet

DOELSTELLING -35%

Opsplitsing van logistieke emissies per bron (2020)

2023
34,0

DOEL- 
STELLING

2015
52,2

10

20

30

40

50

2016
45,3

2017
43,0

2018
41,6

2019
41,4

2020
41,3

89% Lucht (langeafstand > 4000 km) 

7% Lucht (middellang) 

3% Lucht (kort <1000 km) 

0,6% Zee 

0.5% Weg 

0% Spoor 

-21%

De broeikasgasemissies gerelateerd aan 

logistiek daalden met 21% tussen

2015 en 2020
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1.2.2  Broeikasgasemissies door mobiliteit

De op een na grootste bron van broeikasgasemissies van onze 

eigen operaties is gerelateerd aan mobiliteit . Het omvat zaken-

reizen, het gebruik van bedrijfswagens en woon-werkverkeer . 

 

In 2019 bedroeg het aandeel van mobiliteit in Barco’s CO
2
-uit-

stoot uit eigen activiteiten 24% - voornamelijk veroorzaakt door 

zakenreizen . Wij zijn erin geslaagd om het aantal zakenreizen 

verder te beperken door virtuele samenwerking en opleiding te 

bevorderen, en we hebben sterk geïnvesteerd in onze hybride 

werkmogelijkheden door bijvoorbeeld Clickshare Conference 

te installeren in veel van onze vergaderzalen . In die zin waren 

we goed voorbereid op de lockdown in 2020 . 

2020 was een uitzonderlijk jaar met strenge reisbeperkingen, 

wat resulteerde in een stevige daling van onze mobiliteits-

gerelateerde emissies . Het aandeel van mobiliteit in Barco's 

CO
2
-uitstoot uit eigen activiteiten bedroeg in 2020 slechts 16% . 

De totale broeikasgasemissies gerelateerd aan mobiliteit daalden 

met 56% tussen 2015 en 2020 . We beseffen dat dit een tijdelijk 

beeld is, aangezien zakenreizen en woon-werkverkeer opnieuw 

zullen toenemen . 

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin onze mede-

werkers opnieuw regelmatiger zullen pendelen, hebben we 

de eerste stappen gezet in de elektrificatie van ons wagenpark 

in België .

2015
19,1

2023
14,8

DOEL- 
STELLING

2016
18,9

2018
17,7

2019
15,4

2020
8,3

10

20

2017
19,3

CO
2
-voetafdruk van mobiliteit 2015-2020, incl. doelstelling 

voor 2023 Alle cijfers in tCO
2
e/mio € omzet

Opsplitsing van mobiliteitsuitstoot per bron (2020)

DOELSTELLING - 23%

38% Zakenreizen 

32% Woon- werkverkeer 

30% Bedrijfswagens 

-56%

De broeikasgasemissies gerelateerd aan 

mobiliteit daalden met 56% tussen

2015 en 2020
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Opleidingen geven tijdens een reisverbod? Yes, we can, dankzij weConnect

In 2020 hadden strenge reisbeperkingen een positieve impact 

op onze CO
2
-voetafdruk . Contact houden met onze partners 

en wederverkopers werd echter moeilijk . Omdat zij onze oplei-

dingscentra niet meer konden bezoeken of omdat het aantal 

deelnemers aan in-person opleidingen in 2020 zeer beperkt 

was, brachten wij onze opleidingen naar hen: dankzij het 

weConnect-platform kon Barco University met succes een 

groot deel van haar opleidingen aanbieden in de vorm van 

kortere, thematische virtuele lessen .

De deelnemers zijn onder de indruk en voelen zich echt 'ver-

bonden' met zowel de lesgever als hun medecursisten:

• de directe visuele en audioconnectiviteit met alle 

deelnemers zorgt voor een ‘near-in-class’-ervaring, 

waardoor de lesgevers de deelnemers kunnen begeleiden 

bij de hands-on onderdelen van de opleiding;

• whiteboarding- en annotatiefuncties en snelle polling/

quizzing maken de sessies interactief;

• dankzij meerdere camerafeeds krijgen de cursisten een 

duidelijk beeld van meer  praktische aspecten, bijvoorbeeld 

wanneer we meer hardwaregerelateerde onderwerpen 

behandelen .

In 2020 volgden meer dan 2 .000 externe deelnemers uit ons 

wereldwijde netwerk van partners en wederverkopers oplei-

dingen van Barco University via weConnect . Door de virtuele 

aanpak blijven onze partners en wederverkopers ‘verbonden’ 

met Barco, en blijven ze ook ‘competent’ als het gaat om de 

door Barco ontwikkelde oplossingen die zij op hun markten 

introduceren!

2.000+

deelnemers uit ons wereldwijde netwerk van 

partners en wederverkopers volgden de virtuele 

opleidingen van Barco University via weConnect 

en vermeden zo zakelijke reizen.
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1.2.3 Broeikasgasemissies door infrastructuur

De derde bron van broeikasgasemissies van onze eigen 

operaties is de infrastructuur . Hieronder vallen de emissies 

door het gebruik van elektriciteit, fossiele brandstoffen (excl . 

bedrijfswagens), afvalverwerking en lekkage van koelgassen 

uit koelapparatuur .

In 2019 hebben we verschillende maatregelen genomen om 

de CO
2
-voetafdruk van onze productievestigingen verder te 

verkleinen:

• Centraliseren van de productieactiviteiten: in België 

hebben we onze productieactiviteiten verhuisd van de 

oude site in Kuurne naar de state-of-the-art, energie-

efficiënte fabriek in Kortrijk .

• Overschakelen naar groene elektriciteit in onze vestiging 

in Atlanta.

In 2020 zijn onze emissies drastisch gedaald omdat 

• Wij het programma voor de aankoop van hernieuwbare 

stroom uitgebreid hebben naar de meeste van onze 

vestigingen, waaronder die in de VS, China, India, Italië en 

Noorwegen . 

• We zonnepanelen geïnstalleerd hebben op het dak van 

onze R&D-vestiging in Duitsland . 

• We verschillende maatregelen genomen hebben om het 

energieverbruik in de VS vestigingen te verminderen, 

zoals het gebruik van slaap- en energiebesparende modi op 

de meeste demo-apparatuur en van slimme stekkerblokken 

die apparaten uitschakelen wanneer ze niet worden 

gebruikt, en het installeren van bewegingsgeactiveerde 

lichtschakelaars en LED-verlichting in de meeste 

vestigingen . 

In 2020 bedroeg het aandeel van de infrastructuur in Barco’s 

CO
2
-uitstoot uit eigen activiteiten 7%, wat voornamelijk te wij-

ten was aan het gebruik van fossiele brandstoffen . De totale 

broeikasgasemissies gerelateerd aan infrastructuur daalden met 

59% tussen 2015 en 2020 . 

2015
9,2

2023
3,1

DOEL- 
STELLING

2016
8,9

2017
8,3

2018
8,5

2019
7,5

2020
3,8

5

10

CO
2
-voetafdruk van infrastructuur 2015-2020, incl. doelstelling 

voor 2023
Alle cijfers in tCO

2
e / mio € omzet

DOELSTELLING - 66%

Opsplitsing van infrastructuuremissies per bron (2020)

20% Elektriciteit 

43% Fossiele brandstoffen 

18% Lekkage van koelgassen 

18% Afval 

-59%

De broeikasgasemissies gerelateerd aan 

infrastructuur daalden met 59% tussen

2015 en 2020

Plannen om de emissies van infrastructuur in 2021 verder 

terug te dringen, omvatten onder meer de verhuizing naar 

energie-efficiëntere gebouwen .
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1.3 Circulariteit in onze eigen operaties

In de eerste plaats willen we het afval uit onze activiteiten tot 

een minimum beperken, met name niet-gesorteerd afval . 

Onze medewerkers worden opgeleid in het scheiden van afval 

met behulp van verschillende vuilnisbakken . Afvalrecyclage 

maakt deel uit van ons 5S-auditsysteem, waarbij de aanwezig-

heid van de verschillende recipiënten wordt gecontroleerd . We 

werken ook hard aan het verminderen van de hoeveelheid afval 

die wordt gegenereerd door de verpakking van binnenkomende 

componenten en producten . Leveranciers krijgen advies over 

hoe ze hun verpakkingen kunnen verminderen en over welke 

verpakkingsmaterialen Barco verkiest om de recyclagegraad 

te verhogen .

Eind 2020 bedroeg de totale hoeveelheid vast afval 2,5 ton/

mio € omzet, met een recyclagegraad van 52% . De nega-

tieve evolutie in beide cijfers ten opzichte van 2019 (in 2019 

bedroeg het totale afval 2,3 ton/mio € inkomsten en het recy-

clagepercentage 61%) wordt voornamelijk veroorzaakt door 

bouwwerkzaamheden in onze VS vestigingen en nieuwe lokale 

herstelactiviteiten in de vestiging in Atlanta . 

Tegen 2023 willen we:

• 80% van het bedrijfsafval recycleren

• geen bedrijfsafval naar stortplaatsen brengen

In 2021 willen we 50% minder afval naar stortplaatsen brengen 

dan in de jaren voordien .

iGemba: medewerkergedreven verbeterideeën om de ecologische 
voetafdruk van onze activiteiten voortdurend te verbeteren

Een van onze cultuurbouwstenen luidt ‘We look for the 

better way’ .  Continue verbetering is dus heel belangrijk 

bij Barco . Het is ook een vereiste van het ISO 14001 

Environmental Management System* . 

In 2020 vierden we de 10e verjaardag van iGemba, 

een programma dat perfect past bij ons engagement 

van 'continue verbetering', omdat het operatoren aan-

moedigt om hun eigen verbeterideeën te delen . "Deze 

employee-driven improvements of EDI's verbeteren 

de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie en spelen een 

belangrijke rol in het verkleinen van onze ecologische 

voetafdruk", legt Continuous Improvement Coach Marc 

Cattoir uit .

Hoe iGemba werkt

Marc: “Operatoren vullen een EDI-kaart in waarop ze 

hun uitdaging en voorgestelde oplossing beschrij-

ven . Elk kwartaal worden de drie beste ideeën op de 

productievloer getoond . Zo creëren we een cultuur 

van continue verbetering en inspireren we elkaar om 

nieuwe ideeën te delen .” 

Nieuwe Barco-medewerkers worden tijdens de intro-

ductietraining ondergedompeld in de filosofie van 

iGemba . Om de twee weken wordt iedereen tijdens 

teamvergaderingen aangemoedigd om hun ideeën of 

voorstellen te delen met hun collega's en managers . 

Een paar voorbeelden:

“De Enigma-platen, die op de HD-SDI-boards zijn 

gemonteerd, verliezen stroom wanneer de projecto-

ren draaien, wat hun levensduur vermindert. Tot voor 

kort was er geen manier om de Enigma opnieuw op 

te laden. Aan het eind van de levensduur moesten we 

de batterij weggooien en de plaat vervangen. Daarom 

heb ik een voeding ontwikkeld om de plaat op te laden 

en telkens opnieuw te gebruiken.”

Steven Christiaens, reparatiespecialist, Kortrijk

“Wij bedachten een heel eenvoudige oplossing om 

lijmresten veilig van ons digitaal spiegelapparaat (DMD) 

te verwijderen. Door een schuifmaat te gebruiken bij 

het schrapen van het oppervlak, ligt onze hand nu op 

de tafel. Dat is veiliger, ergonomischer en de lijm is 

gemakkelijker te verwijderen."

Vanessa Sabbe, montage optische assemblages,

Kortrijk
* Barco behaalde het ISO 14001-certificaat voor zijn vestigingen in België, 

China, India en Italië . 
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2.1 Energieperformantie van onze producten

De energie die onze producten verbruiken bij onze klanten 

heeft een grote impact op het milieu . Het verbeteren van de 

energieperformantie van onze producten is dan ook een van 

onze belangrijkste prioriteiten .

2. Voetafdruk van onze producten

De doelstellingen voor 2020 inzake 

energievoetafdruk en ecodesign van producten 

zijn behaald 

Wij bleven ook in 2020 scherp focussen op het ver-

beteren van de ecologische voetafdruk van onze 

producten . Dankzij de volledige implementatie 

van ecodesign in ons NPI-proces (new product 

introduction) en de grote betrokkenheid van onze 

R&D-teams, droeg 48% van onze nieuwe produc-

ten bij lancering het ECO-label van Barco – een 

indrukwekkende stijging ten opzichte van 2019 en 

ook hoger dan de doelstelling van 25% voor 2020 .

Daarnaast leidde een gunstige productmix met 

een groot aandeel laserprojectoren en laser 

rear-projection videowalls tot een daling van de 

energievoetafdruk van onze producten met 27% 

ten opzichte van het basisjaar 2015 . Ook dat over-

treft de doelstelling voor 2020 (25%) .

van onze nieuwe producten in 2020 

kreeg het ECO-label van Barco

48%

* Voor de definitie van energie-efficiëntie-index: zie verklarende woordenlijst

DOELSTELLING

-25%

Energie-efficiëntie-index* van verkochte producten

2023
0,75

DOEL-
STELLING

2015
1

0,25

0,50

0,75

1

2016
1,04

2017
0,95

2018
0,86

2019
0,80

2020
0,73

-27%

De gemiddelde energievoetafdruk van 

onze producten is tussen 2015 en 2020 

met 27% gedaald.

Tegelijkertijd verschuiven de markttrends en de voorkeuren 

van de klant naar steeds hogere prestaties (helderheid, resolu-

tie, enz .), wat een hoger energieverbruik vereist . Daarom meet 

Barco het energieverbruik in verhouding met de helderheid, 

resolutie, lichtsterkte, enz . (watt/geleverd vermogen) .*

In 2016 hebben wij ons ten doel gesteld om de energievoetaf-

druk van onze producten tegen 2020 met 25% te verminderen 

(ten opzichte van 2015) . Dat doel hebben we bereikt: de gemid-

delde energie-efficiëntie-index is tussen 2015 (basisjaar) en 2020 

met 27% gedaald . De belangrijkste reden voor die daling is de 

toegenomen verkoop van laserprojectoren, die veel minder 

energie verbruiken (-50 tot -150%) dan traditionele lampgeba-

seerde systemen .

Wij zijn ons ervan bewust dat het in de nabije toekomst moeilijk 

zal zijn om de energievoetafdruk van ons productassortiment 

verder te reduceren, aangezien de verkoop van laserprojectoren 

zal vertragen en klanten doorgaans de voorkeur geven aan 

beeldschermtechnologie die minder energie-efficiënt is . Die 

beide trends zullen wellicht een negatieve impact hebben op 

de energie-efficiëntie-index . Daarom blijft onze doelstelling 

voor 2023 een vermindering met 25% in vergelijking met 2015 .
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2.2 Broeikasgasemissies van onze eigen producten 
(emissies van productgebruik)

De emissies van productgebruik zijn de emissies door het energie- 

verbruik bij de klanten van de producten die Barco verkoopt . Ze 

zijn veruit de grootste bron van emissies voor Barco .

In 2020 bedroegen de totale eindgebruikersemissies 307 tCO
2
e/

mio € omzet . Dat is 85% van onze totale CO
2
-voetafdruk . 

Het grootste deel van de emissies van productgebruik wordt 

gegenereerd door onze projectoren (Entertainment-divisie) . 

De eindgebruikersemissies daalden met 56% tussen 2015 en 

2020 . In 2020 werd de divisie Entertainment zwaar getroffen 

door de covid-19-crisis, waardoor er minder projectoren werden 

verkocht . In 2021 verwachten we dat de emissies van product-

gebruik weer zullen stijgen als gevolg van de hogere verkoop 

van projectoren .

Opsplitsing totale emissies van Barco per bron (2020)

15% Emissies van eigen operaties 

85% Emissies van productgebruik

2015
698,6

Emissies van productgebruik
Alle cijfers in tCO

2
e/mio € omzet

600

100

200

300

400

500

700

2016
704,7

2017
590,1

2018
480,9

2019
359,0

2020
306,7

Opsplitsing emissies van productgebruik per divisie (2020)

34% Enterprise 

48% Entertainment 

18% Healthcare 
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2.3 Ecodesign

Het verbeteren van de energieperformantie van onze producten 

is slechts één manier om hun ecologische voetafdruk te ver-

kleinen . Daarnaast willen we onze producten ook op andere 

aspecten verbeteren: materialen gebruiken met een lage 

milieu-impact, kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingen en 

de manier waarop onze producten kunnen worden onderhou-

den, herwerkt, geüpgraded  en gerecycleerd verbeteren . We 

streven naar milieuvriendelijkheid in de productontwikkeling via 

ons ecodesignprogramma .

DOELSTELLING

70%

Ervoor zorgen dat 70% van onze 

opbrengsten*** komt uit producten 

met het ECO-label van Barco**

+ 75% van onze nieuwe producten* 

heeft het ECO-label van Barco**

23% van onze omzet*** 

komt van producten met het 

ECO-label van Barco**

* Producten = hardwareproducten

** ECO-label = producten met ecoscore A of hoger

*** Opbrengsten uit hardwareproducten

2.3.1 De ecodesign roadmap van Barco

 2015 - 2018

• Invoeren van de Barco Substances 

List

• Ervoor zorgen dat 100% van 

Barco’s producten voldoen aan 

REACH en RoHS 6-normen

• Minder halogenen en PVC 

gebruiken

• Starten met het ecoscoring-

initiatief  

(3 pilootprojecten)

2019 - 2020 

• Oplossingen voor energiebeheer 

invoeren in alle producttypes

• Proactief compliance met RoHS 

10-normen opleggen in onze 

toeleveringsketen

• Actief uitfaseren van ftalaten, 

beryllium, arsenicum en 

antimonium

• Onze ecoscoring-methodologie 

laten valideren door een derde 

partij

• Ecoscoring volledig uitrollen in 

heel Barco 

• Start gebruik van gerecycleerde 

kunststof die gerecycleerde inhoud 

na consumptie bevatten

• Herziene EU-voorschriften 

inzake ecodesign invoeren voor 

elektronische beeldschermen 

en voor computerservers en 

gegevensopslagproducten

2021

• Proactief onderdelen 

selecteren waarop geen RoHS 

10-uitzonderingen van toepassing 

zijn .

• Producten ontwikkelen die 

voldoen aan de objectieve 

criteria voor upgradebaarheid en 

circulariteit in de ecoscore-tool V5

Voortdurende inspanningen

• Wij updaten proactief onze Barco Substances List met 

stoffen die moeten worden gedeclareerd, uitgefaseerd 

of verboden, vooruitlopend op de regelgeving . Dit omvat 

zowel stoffen die gebruikt worden in onze producten als 

in verpakking . Een team van interne experts controleert 

de lijst en bevraagt en corrigeert leveranciers indien 

nodig . De Substances List, die regelmatig wordt 

geüpdatet, is te vinden op onze website . In 2020 leggen 

we bijzondere nadruk op het gebruik van chemische 

stoffen in lijmen .

 • Wij zoeken proactief naar mogelijkheden op het 

gebied van ecodesign, zoals materialen met een lage 

milieu-impact, verbetering van de energie-efficiëntie, 

verbetering van de modulariteit, enz .

• Wij leiden interne en externe stakeholders op (R&D, 

NPI-projectmanagers, productmanagers, leveranciers) in 

ecodesign en de ecoscoring-tool . 

23%

B
arco

26
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES

https://www.barco.com/en/aboutbarco/corporate%20sustainability/suppliers


2.3.2 Ecoscoring: de evaluatietool voor de 

milieuvriendelijkheid van onze nieuwe producten

In 2017 hebben we ons ecodesignprogramma voortgezet en 

verfijnd door een objectieve scoringsmethodologie te ontwik-

kelen om de milieuprestaties van nieuwe producten te bepalen . 

Het jaar daarop hebben we een eerste proefproject gelanceerd .

Om de waarde van onze tool voor externe stakeholders te ver-

beteren, hebben we in 2019 een externe audit laten uitvoeren in 

het kader van de ISO 14021:2006-norm (“limited assurance”) . Op 

die manier willen we ervoor zorgen dat onze ecoscoring-me-

thodologie volledig, betrouwbaar en objectief is en gebaseerd 

op relevante productaspecten . 

In 2020 werd de tool bijgewerkt tot de strengere V5-versie – 

met objectievere criteria – en opnieuw gevalideerd volgens ISO 

14021:2006 . Hoogtepunten van de nieuwe tool zijn: push voor 

bulkverzending, grotere transparantie over de aanwezigheid 

van kritieke grondstoffen (zoals gedefinieerd door de Euro-

pese Commissie), EU-verordening inzake conflictmineralen, 

halogeenvrije materialen, minimum gehalte aan gerecycleerde 

metalen en verdere afstemming op externe ecolabels en con-

currentie .

Ecoscoring is nu een integraal onderdeel geworden van ons 

NPI-proces (new product introduction) . Bij de start van elk 

nieuw project definiëren multidisciplinaire teams de ecosco-

re-productspecificaties . Daarna worden de specificaties in vooraf 

gedefinieerde stadia beoordeeld .

In 2020 hebben we in alle R&D-ontwikkelingscentra van Barco 

wereldwijd 100% van de nieuw ontwikkelde platforms met 

succes een ecoscore gegeven . Geen enkel product kreeg een 

D-score, en 48% van de nieuwe producten kreeg het ECO-label 

van Barco . Dit betekent dat we de doelstelling voor 2020 heb-

ben gehaald om ten minste 25% van de gelanceerde producten 

het ECO-label van Barco te geven . En we blijven de lat hoger 

leggen . Onze doelstelling voor 2023 is dat ten minste 75% van 

de nieuwe producten het ECO-label van Barco draagt en dat 

ten minste 70% van onze hardware-omzet afkomstig is van 

producten met het ECO-label van Barco . In 2020 bedroegen 

de omzet uit deze producten 23% .

Hoe de ecoscore werkt

De ecoscore is onderverdeeld in vier milieudomeinen:

• energie

• materiaalgebruik

• verpakking & logistiek

• optimalisatie van de eindelevensduur.

Voor elk domein wordt een score berekend die het 

product op verschillende relevante topics beoordeelt . 

De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van 

objectieve criteria en houdt rekening met toekom-

stige wetgeving, normen in de sector, verwachtingen 

van klanten en vrijwillige ecolabels . De domeinscore 

varieert van D (laagste score) tot A (hoogste score) .

Op basis van de vier domeinscores krijgt het product 

een eindscore die varieert van D tot A++ . Het ECO-la-

bel van Barco wordt toegekend aan producten met 

een ecoscore A++, A+ of A. Die producten hebben:

• een A-subscore op energie, en op minstens één 

ander domein

• geen domeinen met een D-subscore

• in het geval dat één domein een C-subscore heeft, 

moeten de drie andere domeinen een A-score 

hebben

MATERIAAL-
GEBRUIK

• Volledige

 materiaalverklaringen

• Kritieke grondstoen

• Halogenen

• Productgewicht

• Gerecyleerde

 materialen

VERPAKKING
EN LOGISTIEK

• Recycleerbaarheid

• Gerecycleerd

 verpakkingsmateriaal

• Geoptimaliseerd

 ontwerp van verpakking

• Geoptimaliseerde

 logistiek en stapeling

• Beperk afval door

 accessoires

ENERGIE

• E�ciëntie van

 stroomvoorziening

• Energie-e�ciëntie

• Standby modus

• Stroombeheer

OPTIMALISATIE
VAN DE EINDE-
LEVENSDUUR

• Verlenging levensduur

• Herstelbaarheid

 (service model,

 reserve-onderdelen)

• Ontwerp voor

 ontmanteling en herstel

• Modulariteit,

 opwaardeerbaarheid

Lees meer over onze ecoscoring-methodologie op onze website
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Milieubewuste bioscoopervaringen 
met nieuwe A+ projectorreeks

De projectiedivisie van Barco is goed bezig op het vlak van 

duurzaamheid . De nieuwe SP2K-laserprojector is de tweede 

projectorreeks die een A+ ecoscore krijgt . De projectorreeks 

biedt niet alleen tal van voordelen om de ervaring van de bios-

coopbezoeker te verbeteren en zorgt voor gemoedsrust bij 

de bioscoopuitbaters, maar voldoet ook aan hoge eco-eisen:

• Energie A  : De SP2K beheert zijn stroomverbruik op een 

slimme manier en is een energie-efficiënt product dankzij 

de stand-by modus voor een laag stroomverbruik en de 

ECO-modus – goed voor het milieu, maar ook voor de 

energiefactuur . 

• Verpakking B  : De verpakking van de projector en de 

randapparatuur is tot een minimum beperkt . Bovendien 

is het ontwerp verder geoptimaliseerd voor een efficiënt 

transport en efficiënte logistiek . 

• Materialen A  : Na het uitbrengen van de andere Series 

4-projectoren, heeft Barco de lat nog hoger gelegd wat 

betreft het gebruik van milieuvriendelijke materialen . De 

SP2K-projector is het eerste bioscoopproduct van Barco 

met een behuizing die gemaakt is van halogeenvrije en 

gerecycleerde kunststoffen . 

• optimalisatie van de eindelevensduur-fase A  : 

Net als zijn 4K-neefjes is de SP2K ontworpen met 

een maximale modulariteit in het achterhoofd om 

onderhoudsvriendelijkheid, upgradebaarheid en een 

langere levensduur mogelijk te maken .
De SP2K-projector is het 

eerste bioscoopproduct 

van Barco met een 

behuizing die gerecycleerde 

kunststoffen bevat .

ENERGY-
EFFICIENCY

A

MATERIAL
USE

A

B

END-OF-LIFE
OPTIMIZATION

PACKAGING
& LOGISTICS

A

A++

A+

A

B

C

D
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Eerste A+ ecoscore voor een 
medisch beeldschermsysteem van 
Barco

De A+ ecoscore die de nieuwe Nio Fusion 12MP behaalde, 

toont aan dat Barco goed op weg is om van duurzaamheid 

een kernaspect van onze productontwikkeling te maken . De 

volgende aspecten hebben bijgedragen tot de score:

• Energie A  : De Nio Fusion 12MP wordt geprezen voor 

zijn algemene energie-efficiëntie en heeft standaard een 

functie voor stroombeheer ingeschakeld .

• Verpakking A  : De verpakking is geoptimaliseerd voor 

transport en klantervaring en aangepast aan de regio 

van bestemming, waardoor de CO
2
-voetafdruk en de 

hoeveelheid afval worden verminderd .

• Materialen B  : Wij streven ernaar geen materialen te 

gebruiken die schadelijk zijn voor mens en milieu . Er 

worden uitsluitend halogeenvrije materialen gebruikt .

•  Optimalisatie van de einde-levensduur-fase B  : Hoewel 

de Nio Fusion 12MP vele jaren meegaat, is het systeem 

ontworpen met het oog op eventuele demontage, wat 

bijdraagt tot een milieuvriendelijk einde van de levensduur .

Albert Xthona, productmanager diagnostische displays, licht 

toe: “Wij streven ernaar om te leren van vroegere medische 

apparaten, zoals de Coronis Fusion 6MP die een A-ecoscore 

kreeg, en vervolgens verdere verbeteringen toe te voegen, zoals 

die in de Nio Fusion 12MP . Onze focus op de uitpakervaring en 

het verminderen van weggegooide onderdelen vroeg grote 

inspanningen, maar leverde een resultaat op dat elke klant 

daadwerkelijk voelt .”

ENERGY-
EFFICIENCY

A

MATERIAL
USE

A

B

END-OF-LIFE
OPTIMIZATION

PACKAGING
& LOGISTICS

A

A++

A+

A

B

C

D

Onze focus op de uitpakervaring 

en het verminderen van 

weggegooide onderdelen vroeg 

grote inspanningen, maar leverde 

een resultaat op dat elke klant 

daadwerkelijk voelt .

Albert Xthona
productmanager diagnostische displays
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Nieuwste lasertechnologie 
optimaliseert de ecoscore van RGB 
Laser ODL-videowalls nog verder

RGB-laserprojectie is de meest energie-efficiënte technolo-

gie voor rear-projection cube (RPC)-videowalls . Daarom was 

de ODL-reeks van Barco al een topper op het gebied van 

ecodesign . Met de introductie van de nieuwste generatie 

RGB-lasers werden de prestaties nog beter, wat resulteerde 

in een A ecoscore .

• Energie A  : Dankzij de uiterst energie-efficiënte 

laserprojectietechnologie, ondersteund door de nodige 

ontwerpoptimalisaties (waaronder een stand-by/off-modus, 

een functie voor stroombeheer en een hoge efficiëntie 

van de voeding), minimaliseert de ODL-projectiemotor het 

energieverbruik .

• Verpakking B  : Het verpakkingsontwerp werd 

geoptimaliseerd, en alleen het essentiële wordt verzonden 

– wat de afmetingen van de verpakking beperkt .

• Materialen B  : De ODL-reeks blinkt uit in het gebruik van 

gerecycleerde materialen .

• Optimalisatie van de eindelevensduur-fase A  : 

Een ODL-videowall is gemakkelijk te repareren, alle 

reserveonderdelen zijn voor lange tijd beschikbaar en 

de levensduur kan drastisch worden verlengd door 

eenvoudig een nieuwe projectiemotor te installeren . 

Onderhoudscontracten op lange termijn (tot 10 jaar) zijn 

beschikbaar voor RGB-laser RPC-videowalls .

ENERGY-
EFFICIENCY

A

MATERIAL
USE

A

B

END-OF-LIFE
OPTIMIZATION

PACKAGING
& LOGISTICS

A

A++

A+

A

B

C

D

Een ODL-videowall heeft 

een zeer lange levensduur: 

gewoon een nieuwe 

projectiemotor installeren 

en de videowall gaat nog 

langer mee .
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2.4 Circulaire oplossingen

De circulaire economie is belangrijk in de duurzaamheidsstra-

tegie van Barco . Door middel van slim ontwerp en slimme 

diensten streven wij er altijd naar om afval te verminderen en 

het hoogste nut en de hoogste waarde van producten en com-

ponenten te behouden .

2.4.1 Circulair productontwerp

Wij willen circulaire oplossingen mogelijk maken voor onze klan-

ten en werken dus rond circulair ontwerp . Om de circulariteit 

van onze producten te verbeteren, zijn verschillende criteria 

ingebed in het ecodesignprogramma, zoals de lange levensduur, 

repareerbaarheid, recycleerbaarheid en ook materiaalefficiëntie . 

In 2020 hebben we het gebruik van gerecycleerde kunststoffen 

in onze producten opgevoerd . 4% van de nieuwe producten 

bevat gerecycleerde kunststoffen, en we streven ernaar om dat 

cijfer de komende jaren aanzienlijk te verhogen .

Het ecodesignprogramma richt zich ook op het verbeteren van 

de circulariteit van verpakkingen . Productverpakkingen worden 

beoordeeld aan de hand van criteria zoals de recycleerbaarheid 

en het (her)gebruik van gerecycleerde materialen .

Naast onze interne inspanningen op het gebied van circulair 

design, zijn we ook actief in het Technisch Comité 10 van 

CEN-CENELEC over energiegerelateerde producten . Het doel 

van deze commissie is om een objectieve meetmethodologie 

te ontwikkelen voor de repareerbaarheid en recycleerbaarheid 

van producten . Als actief lid helpen we bij het uitwerken van 

toekomstige normen om de circulariteitsprestaties van pro-

ducten in Europa te verbeteren . Barco staat volledig achter het 

opstellen van duidelijke, objectieve criteria die de industrie op 

weg helpen naar meer circulaire producten . 

2.4.2 Diensten voor productrecyclage

Omgaan met elektronisch afval is een zorg voor de sector en 

de samenleving . E-afval is een van de snelst groeiende afvalstro-

men . Het is dan ook belangrijk is dat onze producten aan het 

einde van hun levensduur worden gerecycleerd . Dat is de eerste 

basisstap in een circulaire economie . Bij elk product leveren wij 

een gebruikershandleiding, met instructies voor klanten over 

hoe zij het product aan het einde van de levensduur moeten 

behandelen, en een recyclagepaspoort dat recycleerders infor-

matie geeft voor de recyclage . 

Onze klanten kunnen hun gebruikte producten gratis inleveren 

bij onze recyclagepartners . Dit aanbod werd in Europa opgestart 

in overeenstemming met de WEEE-wetgeving en is uitgebreid 

naar belangrijke markten in Canada en de VS . Wij nemen deel 

aan en bieden productinzamelings- en recyclageprogramma's 

aan in 26% van de landen waar wij producten verkopen . Waar 

nog geen gestructureerd programma bestaat, bieden wij ad hoc 

recyclage- en inzamelingsdiensten aan . Wij eisen dat al onze 

recyclagepartners ISO 14001-gecertificeerd zijn en voldoen aan 

de wetgeving met betrekking tot het verbod op de export van 

e-afval . Lees meer hierover op onze website .

In 2019 zijn we gestart met een pilootproject rond de rap-

portering voor de SCIP database (Substances of Concern In 

Articles as such or in complex objects (Products)) van ECHA 

(het Europees Agentschap voor chemische stoffen), die in 2021 

verplicht werd volgens de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen . 

Deze openbaar toegankelijke database geeft recyclagebedrij-

ven inzicht in welke stoffen worden gebruikt en voorziet de 

autoriteiten inzake marktveiligheid van beleidsrichtlijnen . Barco 

was proactief betrokken bij het testen van het prototype van 

de databank via de SCIP IT-gebruikersgroep en onze partners 

uit de sector . 208 productfamilies werden geregistreerd vóór 

de deadline, wat van Barco een pionier maakt inzake het ver-

strekken van transparante en up-to-date informatie aan klanten 

en regelgevers .

2.4.3 Uitbreiding van circulaire diensten

Wij beseffen dat er nog meer waardevolle circulaire mogelijk-

heden zijn, voordat producten gerecycleerd worden . Daarom 

bekijken we ook oplossingen voor de verlenging van de 

levensduur van producten, inclusief upgrades en voorspel-

lende onderhoudsmogelijkheden . Bovendien beginnen we te 

onderzoeken hoe klanten toegang tot – in plaats van eigendom 

van – producten kunnen krijgen . Dit creëert nieuwe mogelijk-

heden voor de circulaire economie .

4%

4% van de nieuwe producten die we in 2020 

op de markt brachten, bevat gerecycleerde 

kunststoffen. Wij streven ernaar dat cijfer in de 

komende jaren aanzienlijk te verhogen.
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Circulariteit in actie: upgrades 
van Barco's rear-projection cube-
videowalls

Rear-projection videowalls bestaan uit meerdere kubussen die 

in een matrixstructuur zijn gestapeld . Elke kubus bevat een 

projector (naar boven gericht), een spiegel die het beeld weer-

kaatst en een projectiescherm geïntegreerd in een mechanische 

structuur . Terwijl elektronische onderdelen, koeleenheden en 

lichtbronnen (hoewel ze afzonderlijk kunnen worden vervangen) 

verouderen, kunnen de mechanische structuur, de spiegel en de 

schermen veel langer meegaan . Daarom biedt Barco zijn klanten 

de mogelijkheid om een nieuwe projectiemodule in hun oude 

videowalls te integreren . Hierdoor wordt het systeem niet alleen 

geüpgraded naar de nieuwste solid-state projectietechnologie, 

maar worden ook verspilling en inspanningen tot een mini-

mum beperkt doordat de mechanica, schermen en spiegels 

onaangeroerd blijven . Deze snelle, gemakkelijke en goedkope 

actie wordt aangeboden in zowel CAPEX- als OPEX-modellen .

In 2020 waren 25% van de installaties upgrades van bestaande 

rear-projection kubussen . Bovendien worden de oude projectie-

motor en de lenzen onder bepaalde voorwaarden ook herwerkt . 

In 2020 werden bijvoorbeeld 148 lenzen van rear-projection 

kubussen vernieuwd .

25%

van de videowall-installaties in 2020 waren 

upgrades van bestaande rear-projection 

kubussen.
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Mensen

Onze ambitie

Wij investeren in duurzame inzetbaarheid door 

de juiste omstandigheden te bieden zodat onze 

medewerkers een motiverende, verrijkende en 

gezonde carrière bij Barco kunnen uitbouwen. 

We doen dat door onze mensen te stimuleren 

om te blijven leren en zichzelf te ontwikkelen en 

door een werkomgeving te creëren die gezond 

is, zowel fysiek als mentaal. We zetten ons in 

om een inclusieve werkplek te creëren waar 

we de diversiteit van onze mensen als een troef 

bekijken.

Doelstellingen en 
KPI’s

72% man 

28% vrouw 

12,1% Amerika 

54,4% EMEA

Aantal medewerkers*

Geslacht

Geografisch

Per functionele groep

3.6642018

36362019

3.3032020

* Rapportering in hoofden, exclusief tijdelijke werkkrachten (database medewerkers op 31/12/2020)

16,7% Sales

28,5% Research & development

1,4% Kwaliteit, supply chain en support

1,8% Aankoop

29,6% Productie en logistiek

4,9% Marketing

8,9% Dienstverlening 

0,7% Klantenprojecten 

7,5% Administratie 

33,5% Azië-Pacific 

18
19

20
21

1

2

3

56

7

8

9

10

12

13114

12

15

17

16

14

MATERIAL TOPICS
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1. Mensen: (kritische) prestatie-indicatoren*

MATERIEEL THEMA INDICATOR
EEN-
HEID 2020 2019 2018

Medewerkersbetrokkenheid

Vrijwillig verlooppercentage % 9,6 9,1 9,1

Aantal iGemba-verbetersuggesties # 3485 6079 6031

Aantal iGemba-verbetersuggesties per operator # 4,1 6 7,3

% implementatie % 92 94 86 

Employee net promotor score (NPS) # NA NA NA

Leren & ontwikkeling

% intern ingevulde vacatures % 20 24 25

% medewerkers die opleiding volgen % 85 61 68 

Gem . uren opleiding/medewerker uren 11,3 13,2 16,9

Gem . opleidingsinvestering/medewerker € 354 354 NA

% leiders in jaarlijkse evaluatie talentontwikkeling % 30 44 NA

Gezondheid, veiligheid en welzijn  
van medewerkers

% mensen langdurig ziek (> 1 jr) % 0,7 0,5 0,6

Frequentiegraad ongevallen met werkverzuim #  2,4 2,7 3,0

Ernstgraad ongevallen met werkverzuim # 0,07 0,05 NA

Diversiteit en inclusie

% vrouwen in Barco algemeen % 27,6 28,4 28,1

% vrouwen in senior management % 17,0 15,0 16,6

% medewerkers < 30 jr % 9 10 10 

% medewerkers tussen 30 en 50 % 67 69 69 

% medewerkers > 50 jr % 24 22 21 

Aantal nationaliteiten in hoofdkantoor # 24 25 26

Werkomstandigheden & mensenrechten % medewerkers gedekt door formele collectieve overeenkomsten % 100 100 100

* De gerapporteerde cijfers zijn in hoofden (niet in voltijdsequivalenten), medewerkers van Cinionic zijn niet opgenomen . Voor de definitie van de indicatoren: zie verklarende woordenlijst
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Wat mij in 2020 vooral 

opviel, is de alertheid, 

creativiteit en veerkracht die 

ieder van ons, individueel en 

als bedrijf, heeft getoond .

Jan De Witte
CEO

Onze roadmap naar 
duurzame impact: belangrijkste 
initiatieven en actieplannen

Inleiding 

Mensen zijn de sleutel tot het succes van ons bedrijf . Dit is 

een waarheid die nog belangrijker is in uitdagende tijden . Net 

als de rest van de wereld werden in 2020 ook de vele teams 

van Barco wereldwijd getroffen door de covid-19-pandemie . 

Maar we proberen allemaal om zo goed mogelijk door deze 

enorme disruptie te komen . De impact van de coronacrisis 

op onze medewerkers beperken en in evenwicht brengen is 

een wereldwijde prioriteit geweest van het hele bedrijf in het 

algemeen, en van de HR-afdeling in het bijzonder . 

De HR-afdeling heeft veel geïnvesteerd in tijdige communi-

catie, en heeft ondersteuning en inzichten geboden over hoe 

we sterke werknemer-manager relaties kunnen aangaan en 

over hoe we in contact blijven met (binnen) onze teams ter-

wijl er hybride of op afstand wordt 

gewerkt . Daarnaast heeft iedereen 

hard gewerkt om zowel de veilig-

heid als het welzijn (zowel fysiek als 

mentaal) van onze medewerkers 

te garanderen tijdens de pande-

mie – uiteraard zonder de lopende 

projecten te verwaarlozen . Er lig-

gen nog veel uitdagingen in het 

verschiet, maar we willen onze 

mensen de best mogelijke werk-

omstandigheden blijven bieden . Dat 

betekent dat we de betrokkenheid 

van onze medewerkers moeten 

waarborgen, een veilige en gezonde werkplek en voortdurende 

opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden moeten bieden 

en prioriteit moeten geven aan diversiteit en inclusie . 

Een mensgerichte aanpak bij reorganisaties

Barco leeft niet alleen de wettelijke 

voorschriften na bij het beëindigen 

van een contract, maar probeert die 

ook altijd te overtreffen door reorga-

nisaties op een menselijke manier 

aan te pakken – in lijn met onze 'We 

care'-bedrijfscultuur . We volgen de 

beste praktijken en zorgen voor een 

eerlijke aanpak, die verschilt naargelang 

de regio . In veel gevallen bieden we 

onze voormalige werknemers hulp bij 

hun carrièreswitch of bieden we out-

placementdiensten aan, waarbij we hen 

begeleiden naar een nieuwe job buiten 

het bedrijf . 

Ondanks onze inspanningen om waar 

mogelijk gebruik te maken van tijde-

lijke werkregelingen en economische 

werkloosheidsmaatregelen voor zowel 

bedienden als arbeiders, heeft de 

covid-19-crisis geleid tot een inkrimping 

van ons personeelsbestand . Het ging 

om 150 tot 200 personen, waarvan er 

ongeveer 50 binnen het bedrijf een 

andere taak kregen . Daarnaast werd de 

fabriek van Barco in Taiwan, waar onge-

veer 250 mensen tewerkgesteld waren, 

gesloten omdat we beslist hebben de 

UniSee LCM-productie te outsourcen .

We hebben transparant gecommu-

niceerd over het waarom, wat en hoe 

van de veranderingen via vergaderin-

gen, ons intranet en andere specifieke 

kanalen en we hebben ervoor gezorgd 

dat interne stakeholders altijd eerst 

geïnformeerd werden . Pas nadat we 

de achtergrond, de inhoud en de 

reikwijdte van het programma aan 

de sociale partners hadden uitge-

legd, maakten we de aankondigingen 

openbaar . We hebben tijdig contact 

opgenomen met werknemersverte-

genwoordigers over de hele wereld om 

een constructieve dialoog op te starten .

We zijn ons bewust van de impact van 

eventuele ontslagen op onze mensen 

en proberen het aantal ontslagen altijd 

tot het absolute minimum te beperken . 

In 2020 ontvingen alle getroffen werk-

nemers een ontslagvergoeding die in 

overeenstemming was met of hoger 

lag dan de (wettelijke) normen .

B
arco

35
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES



Tijdens de covid-19-pandemie van 2020 was het een prioriteit 

om de betrokkenheid van de medewerkers en hun band met 

ons bedrijf en elkaar te behouden, aangezien velen een groot 

deel van de tijd thuis moesten werken . Daarom hebben we 

voortdurend geïnvesteerd in initiatieven die de betrokkenheid 

van onze werknemers maximaliseren . Pulsenquêtes om de 

betrokkenheid van medewerkers te meten tijdens de covid-

19-lockdown stelden ons in staat om te begrijpen hoe onze 

medewerkers zich voelden en om concrete acties uit te werken 

voor het behoud van een motiverende werksfeer .

1.1 Cultuurtraject

Scope: wereldwijd

Wat: in 2019 begon Barco aan een traject om zijn cultuur te 

verjongen – en zo voorop te blijven lopen in de snel verande-

rende wereld van vandaag . Het traject werd voortgezet in 2020, 

ondanks de moeilijke omstandigheden .

Status en resultaat: een grote groep medewerkers over de hele 

wereld nam deel aan workshops over de vijf cultuurbouwste-

nen, en we blijven deze bouwstenen gebruiken in de interne 

communicatiekanalen en in bedrijfsbrede opleidingssessies .

De cultuurworkshops werden tijdelijk opgeschort tijdens de 

covid-19-lockdown, maar ze zullen in 2021 weer van start gaan . 

1. Medewerkersbetrokkenheid

Naast 'We care, we grow' is mijn favoriete 

bouwsteen 'We team up to win globally' omdat ik 

sterk geloof in globaal denken en lokaal handelen . 

Dat leidt tot echte waarde in combinatie met 

onze hechte cultuur en onze focus op diversiteit 

en inclusie . Voor mij zijn de woorden 'team' en 

'globally' de sleutelwoorden van deze bouwsteen .

Anthony Huyghebaert
Chief HR Officer

We care, we grow

Het begint allemaal bij ons . We ondersteunen elkaar 

om de beste te zijn die we willen zijn . We bouwen 

verder op ons talent om klaar te zijn voor morgen . 

We vragen en geven feedback om sterker te worden . 

We laten ruimte voor kwetsbaarheid en verwach-

ten authenticiteit en integriteit . We leren van elkaar 

en investeren in onze groei, mogelijk gemaakt door 

onze leiders .

We own our results

We krijgen energie van vooruitgaan en winnen . We 

zijn het eens over de doelstellingen en brengen de 

middelen samen om die volledig te realiseren, op een 

beslissende en transparante manier . We betrekken 

de juiste mensen op het juiste moment om de beste 

beslissing te nemen tijdens het traject . We zijn zelfbe-

wust om een positieve impact te hebben .

We team up to win, globally

We stellen het beste team samen om de 

sprong te maken van idee naar bewijs, en naar 

uitvoering . We begrijpen echt wat we samen 

willen bereiken . We beschouwen diversiteit 

op het gebied van achtergrond, ervaring en 

vaardigheden als onze kracht . We richten ons 

op het helpen van elkaar, over regio's en func-

ties heen, om onze doelen te bereiken . We 

vieren samen ons succes en hebben plezier 

op de weg ernaartoe . Dat is hoe wij ons DNA 

uitdragen .

We look for the better way

Voortdurende verbetering brengt ons waar we willen . We zijn 

creatief en blijven nieuwsgierig . We denken na, coachen en 

delen om de leider te zijn in onze markten . We nemen de 

tijd om te leren van elkaar, onze fouten en de wereld om 

ons heen . We dagen onszelf en de status quo uit . We nemen 

obstakels weg en zijn niet bang voor verandering . 

We think with the customer

Onze klant is overal . Het zijn onze eind-

gebruikers, onze wederverkopers, onze 

collega's die afhankelijk zijn van onze 

leveringen . Bij alles wat we doen, geven 

we prioriteit aan de waarde en ervaring 

voor de klant . Om dat te doen, nemen we 

onze leveranciers en partners op in ons 

ecosysteem . We zijn in staat om ideeën te 

verkennen die verder gaan dan de huidige 

marktbehoeften . We zoeken naar schaal-

bare en innovatieve oplossingen die waarde 

toevoegen voor onze klant, ongeacht of het 

een interne of een externe klant is .

Ons DNA uitdragen: de vijf cultuurbouwstenen van Barco
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1.2. Een nieuwe manier om de 
medewerkerstevredenheid te meten

Scope: alle medewerkers

Wat: begin 2020 stapte Barco af van tweejaarlijkse medewer-

kerstevredenheidsenquêtes en introduceerde in plaats daarvan 

‘pulsenquêtes’ . Deze korte peilingen laten ons toe om de tevre-

denheid van onze medewerkers meerdere keren per jaar te 

meten, zodat we precies weten wat er op een bepaald moment 

in het bedrijf leeft . 

Status en resultaat: de pulsenquêtes bleken een heel handig 

instrument om op de hoogte te blijven van de betrokkenheid 

van onze medewerkers tijdens de covid-19-crisis, toen velen van 

hen op afstand werkten . We hebben twee enquêtes uitgevoerd: 

een wereldwijde enquête gekoppeld aan de eerste uitbraak van 

covid-19 (april 2020) en een enquête voor EMEA, gerelateerd 

aan de terugkeer naar het kantoor (eind juni 2020) . De respons 

voor de wereldwijde enquête was meer dan 70% en de uitkomst 

was zeer positief: hoewel 75% van de respondenten 100% van 

de tijd thuis werkte, was de betrokkenheid en verbondenheid 

met het bedrijf nog steeds zeer hoog – 85% van onze mede-

werkers gaf aan dat het goed of zeer goed met hen ging .

iGemba: stimuleert 
betrokkenheid in de productie 
omgeving

Voor het 10e jaar op rij heeft Barco operatoren aan-

gemoedigd om hun verbeterideeën te delen via het 

iGemba-programma . Het doel van iGemba is sinds de 

oprichting van het programma onveranderd gebleven: 

een cultuur van voortdurende verbetering tot stand 

brengen . Verbeterideeën kunnen betrekking hebben 

op vele gebieden: kwaliteit, veiligheid, ergonomie, 

milieu,  . . . elke suggestie die de organisatie vooruithelpt, 

is welkom .

In 2020 werden 3 .485 suggesties gedaan (4 per ope-

rator), waarvan er 3 .206 werden uitgevoerd . De daling 

van het aantal suggesties ten opzichte van 2019 (6 .079) 

is grotendeels te wijten aan de covid-19-crisis .

3.485

verbeterideëen werden voorgesteld

in 2020 – 4 per operator

85%

van onze medewerkers die deelnamen 

aan de wereldwijde pulsenquête zei dat 

het 'goed of geweldig' met hen ging 

tijdens de covid-19-lockdown

Covid-19
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Barco India voor het tweede 
jaar op rij onderscheiden als 
‘Great Place to Work’

In 2020 certificeerde het Great Place to Work® Institute 

Barco India voor het tweede jaar op rij als een van de 

'Great Places to Work' in de categorie hightech . 

“In de huidige turbulente tijden is het volgens ons 

belangrijker dan ooit om een werkomgeving te creë-

ren waarin mensen zich veilig en beschermd voelen . 

Ons team blijft onze cultuurbouwstenen naleven,” zei 

Rajiv Bhalla, managing director van Barco India, bij het 

in ontvangst nemen van de award . “Deze certificering 

bevestigt dat we in veel van onze initiatieven de goede 

richting uitgaan .”

De zorg voor mensen zit in het DNA van ons bedrijf . Wij streven 

naar een cultuur waarin veiligheid en gezondheid topprioriteit 

zijn, zoals is vastgelegd in onze Environment, Health, Safety 

and Security Pledge . In 2020 lag onze focus onvermijdelijk op 

covid-19 . Daarnaast houdt Barco zich ook bezig met activi-

teiten op het vlak van gezondheids- en veiligheidsbeheer, in 

overeenstemming met de relevante wetten, voorschriften en 

bedrijfsspecifieke kwesties .

2. Gezondheid, veiligheid en welzijn  
van medewerkers

In de huidige turbulente tijden 
is het volgens ons belangrijker 
dan ooit om een werkomge-

ving te creëren waarin mensen 
zich veilig en beschermd 

voelen . Ons team blijft onze 
cultuurbouwstenen naleven . 

Rajiv Bhalla
Managing director, Barco India
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2.1 Alle werkplekken veilig maken tijdens de covid-
19-pandemie

Scope: wereldwijd

Wat: zorgen voor gezondheid en veiligheid op het werk is in 

2020 een topprioriteit geweest . Omdat Barco een wereldwijd 

bedrijf is, met kantoren en productievestigingen over de hele 

wereld, bevond niet elke vestiging zich in dezelfde fase van de 

uitbraak van covid-19 . Daardoor konden we leren uit de ervarin-

gen van andere vestigingen en alle nodige maatregelen op een 

alerte, proactieve manier voorbereiden . Er werd een wereld-

wijd responsteam opgericht dat de wereldwijde impact van de 

pandemie evalueerde, evenals de wettelijke verplichtingen en 

de wereldwijde communicatie over de maatregelen die in de 

vestigingen van Barco waren genomen . Dit team richtte zich op:

• Het garanderen van de naleving van de (steeds 

veranderende) wettelijke vereisten in de verschillende 

landen, bijv . thuiswerken;

• Het permanent opvolgen van besmette werknemers, en 

het opsporen van hun mogelijke contacten binnen het 

bedrijf;

• Het garanderen van de levering van beschermingsmiddelen 

(bijv . handgels, mondmaskers);

• Het organiseren van het werk op kantoor in 

overeenstemming met de social distancing-maatregelen;

• Het updaten van de reisadviezen overeenkomstig de 

verschillende maatregelen in de verschillende landen;

• Regelmatige communicatie met de werknemers .

Resultaat: door de vestigingen snel voor te bereiden en aan te 

passen, konden we ze allemaal open houden . Dankzij een hele 

reeks maatregelen om de verspreiding van het covid-19-virus 

tegen te gaan en door de medewerkers te waarschuwen in 

geval van besmetting – van het opvolgen van de gezondheid 

en continue tracering tot quarantaine – heeft contacttracing 

geen enkele overdracht van het covid-19-virus in de vestigingen 

van Barco aan het licht gebracht . 
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2.2 Voortdurende verbetering

Scope: wereldwijd

Wat: In lijn met onze ambitie om nul ongevallen te bereiken, 

werkt elke vestiging van Barco een Plan-Do-Check-Act-cyclus 

uit gebaseerd op de vereisten van de groep voor veiligheids- en 

gezondheidsbeheer . Dit omvat, naast andere relevante activi-

teiten, de ontwikkeling van een beheerskader in elke vestiging 

onder leiding van een veiligheids- en gezondheidscoördinator, 

en de uitvoering van risicobeoordelingen . Enkele belangrijke 

acties voor de middellange termijn zijn: 

• Voorbereiding van een gezondheids- en 

veiligheidsbeheerssysteem in het hoofdkantoor: Barco 

Belgium is gestart met de nodige voorbereidingen om de 

ISO45001-norm te behalen . De eerste stap was een gap-

analyse van de wetgeving inzake gezondheid en welzijn 

en een ‘zero-audit' op het gebied van EHS uitgevoerd 

door Agoria, de Belgische federatie van de technologische 

industrie . 

• Chemische veiligheid is een topprioriteit bij Barco. 

Iedereen die in het chemisch labo werkt, moet een 

opleiding rond chemische veiligheid volgen . Alle 

chemicaliën moeten gescreend worden door het 

chemisch veiligheidscomité en krijgen een speciaal 

Barco-nummer . Op die manier vermijden we dat 

niet-goedgekeurde chemicaliën in onze operaties 

terechtkomen . De werkstations zijn uitgerust met 

veiligheidsinstructies met daarop de informatie over 

chemische stoffen die door de leveranciers wordt verstrekt . 

Die instructies geven de informatie op een duidelijke en 

eenvoudige manier weer, zodat de medewerkers weten 

wat de risico's zijn en welke veiligheidsuitrusting ze tijdens 

hun werk moeten dragen . Voor elke chemische stof die 

nodig is, gaan we op zoek naar de veiligste en gezondste 

optie . Alle informatie over chemicaliën is beschikbaar op 

ons BarcoZone-intranet .

• Zorgen voor laserveiligheid. Het comité voor 

laserveiligheid zorgt ervoor dat de strenge 

laserveiligheidsprocedures worden gevolgd en dat de 

lasertechnologie altijd in speciale ruimtes wordt behandeld .

• De veiligheid van Barco-operatoren centraal stellen bij 

verbeterideeën via het iGemba-programma: al meer 

dan tien jaar moedigt ons iGemba-programma Barco-

operatoren over de hele wereld aan om processen 

voortdurend te verbeteren . iGemba promoot een 

veiligheidscultuur als een van onze belangrijkste waarden . 

2.3 Opleiding en communicatie

Scope: wereldwijd

Wat: Werknemers en onderaannemers van Barco die op terrei-

nen van Barco werken, worden goed geïnformeerd en opgeleid 

voor de taken die ze uitvoeren – niet alleen op technisch vlak, 

maar ook als het gaat om gezondheid, veiligheid en welzijn . 

We communiceren ook actief met onze medewerkers over 

dit thema via vergaderingen met de vakbonden en het geza-

menlijke comité voor de gezondheid en veiligheid van het 

management en de werknemers in het hoofdkantoor .

Status en resultaat: in 2020 werd een specifieke verplichte 

Standards@Work e-learningsessie over veiligheid gelanceerd . 

99% van de bedienden heeft de cursus gevolgd .

2.4 Monitoring en meting

Scope: wereldwijd

Wat: het Health & Safety Office in het hoofdkantoor van Barco 

verzamelt regelmatig gegevens over arbeidsongevallen (fre-

quentiegraad ongevallen met werkverzuim + ernstgraad) in 

de productie- en R&D-vestigingen van Barco . Zo krijgt Barco 

een volledig overzicht van de veiligheid in het bedrijf, wat een 

wereldwijde en gerichte strategie mogelijk maakt . De gegevens 

worden samengebracht in een scorecard, die wordt voorgelegd 

aan het Auditcomité . Naast de meetgegevens wordt ook infor-

matie verzameld over de gezondheids- en veiligheidsactiviteiten 

die in onze vestigingen worden uitgevoerd, waardoor inzicht 

wordt verkregen in de beste praktijken . 

Status en resultaat: In 2020 bedroeg de frequentiegraad onge-

vallen met werkverzuim wereldwijd 2,4 en de ernstgraad van 

ongevallen met werkverzuim 0,07 . 
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2.5 Mentale gezondheid en welzijn ondersteunen

Scope: wereldwijd

Wat: er worden meerdere acties ondernomen om de 

gezondheid en het welzijn van de medewerkers van Barco te 

bevorderen: 

• Barco biedt verschillende mogelijkheden aan om zijn 

medewerkers te helpen hun tijd op het werk en hun tijd 

thuis in evenwicht te brengen, binnen de grenzen van de 

bedrijfsorganisatie en de lokale wetgeving . Het kan gaan 

om een meer flexibele organisatie van de werktijd of om 

een flexibele combinatie van thuiswerk en kantoorwerk . 

Afhankelijk van de lokale wetgeving verleent Barco ook 

extra ouderschapsverlof en kortetermijnverlof, zodat 

medewerkers kunnen zorgen voor gezinsleden tijdens 

ziekte of zich kunnen bijscholen .

• Om psychosociale problemen op te sporen en te 

beperken, voeren we gezondheids- en welzijnsonderzoek 

uit . Aan de hand daarvan kunnen we evalueren in 

welke mate mensen in bepaalde divisies of groepen 

het risico lopen op psychosociale problemen en 

kunnen we actieplannen opstellen . Barco-teamleads 

en HR-businesspartners krijgen opleidingen om hun 

coaching- en leiderschapsvaardigheden aan te scherpen . 

Op die manier leren ze om hun teams te motiveren, 

opener te communiceren en tijdig alarmsignalen van stress 

op te merken .

• In verschillende Barco-vestigingen kunnen medewerkers 

te allen tijde getrainde vertrouwenspersonen aanspreken . 

Zij zijn de eerste aanspreekpartner bij problemen met een 

manager, psychosociale problemen, klachten over seksuele 

intimidatie of discriminatie, enz .

• Belgische werknemers van Barco en hun gezinsleden die 

worstelen met psychosociale problemen kunnen via het 

Employee Assistance Program gratis professioneel advies 

inroepen . In het geval van een crisis kunnen ze 24/7 een 

speciale hotline bellen en een professioneel hulpverlener 

consulteren voor discreet en vertrouwelijk advies of voor 

hulp bij professionele vragen of problemen . Daarnaast 

bieden we ook het ‘FitforLife’-opleidingsprogramma aan, 

dat tips en tricks geeft (via Skype of telefonisch) om op een 

proactieve manier met stress om te gaan .

• Als organisatie heeft Barco een duidelijke visie en beleid 

uitgewerkt rond de re-integratie van medewerkers na 

langdurige ziekte . Vanaf het moment dat de medewerker 

een ziekte meldt tot het moment van re-integratie kan 

hij of zij rekenen op interne ondersteuning . Wanneer 

de medewerker (gedeeltelijk) weer arbeidsgeschikt is, 

start het re-integratieproces, dat bestaat uit verschillende 

stappen en nauw wordt opgevolgd door de manager, de 

HR-businesspartner en de arbeidsgeneesheer . In het kader 

van de re-integratie roept de health & wellbeing-officer van 

Barco de welzijnswerkgroep bijeen . Deze werkgroep stelt 

het re-integratiebeleid op en voert jaarlijks een evaluatie 

uit . Daarnaast maakt de health & wellbeing-officer deel 

uit van het Sociaal Medisch Team (SMT) . Samen met de 

arbeidsgeneesheer en HR-businesspartner onderzoeken 

zij welke medewerkers bij langdurige ziekte weer aan het 

werk kunnen .

Status en resultaat: ook in 2020 konden mensen met psy-

chosociale problemen virtuele begeleidingssessies volgen, in 

overeenstemming met het overheidsadvies om fysieke aan-

wezigheid te beperken . In de wereldwijde pulsenquête (april 

2020) zei 90% van alle respondenten toegang te hebben tot en 

tevreden te zijn met de informatie over gezondheid en welzijn . 

87% vond de communicatie zeer goed . 0,7% van de medewer-

kers was in 2020 met langdurig ziekteverlof (d .w .z . > 1 jaar) .
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Het talent van onze mensen maximaliseren, is een van de 

belangrijkste aandachtspunten van Barco's HR-afdeling . We 

investeren in het aanwerven, ontwikkelen en behouden van 

getalenteerde medewerkers, met een focus op duurzame 

inzetbaarheid . 

Onze missie is het bevorderen en ondersteunen van de ont-

wikkeling van onze medewerkers en de effectiviteit van onze 

organisatie door het aanbieden van hoogwaardige oplei-

dingsprogramma's en ontwikkelingsmogelijkheden die zijn 

afgestemd op de strategische behoeften van het bedrijf. De 

opleidingen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de individuele, 

departementale of bedrijfsnoden- en doelen . We onderzoeken 

optimale kanalen voor leren en ontwikkeling door online en 

hybride opleidingen aan te bieden en door evenveel te investe-

ren in jobgerelateerd ervaringsleren en leren via interacties met 

anderen . Dit omvat het bevorderen van interne mobiliteit, het 

creëren van een feedbackcultuur, het investeren in leiderschap, 

mentoring en coaching . Als een contract afloopt, ondersteunt 

Barco zijn voormalige medewerkers zo goed mogelijk bij het 

vinden van een nieuwe uitdaging . 

Ondanks de beperkingen die de covid-19-pandemie in 2020 

oplegde, bleef Barco investeren in de opleiding en ontwikke-

ling van zijn medewerkers, door onze in-person opleidingen te 

vervangen door virtuele opleidingen op afstand .

3. Leren en ontwikkeling

3.1 Opleidingsprogrammma’s aanpassen aan 
strategische behoeften

Scope: alle medewerkers wereldwijd

Wat: in de voortdurend veranderende bedrijfsomgeving van 

vandaag is het van belang ervoor te zorgen dat leer- en ont-

wikkelingsinitiatieven de ontwikkeling van medewerkers en de 

doeltreffendheid van de organisatie proactief ondersteunen . 

Barco University past daarom regelmatig zijn opleidingsplannen 

aan, rekening houdend met de dringend vereiste vaardigheden 

en competenties in verschillende functiegebieden doorheen 

de organisatie . De plannen worden opgesteld met de input 

van verschillende 'Governance Boards’, die bestaan uit stake-

holders van Barco uit verschillende regio's en divisies . Samen 

identificeren zij de belangrijkste strategische behoeften van ons 

bedrijf en vertalen ze die naar relevante leer- en ontwikkelings-

programma's . Dankzij deze aanpak kunnen we onze mensen op 

een meer gerichte en proactieve manier opleiden, bijscholen en 

rekruteren . De Governance Boards volgen ook het evenwicht 

op tussen de inspanning, de kosten en de doeltreffendheid van 

deze programma's . 

In een toenemend aantal Barco-divisies leiden nieuwe orga-

nisatorische blauwdrukken tot nieuw gedefinieerde rollen en 

functies, die nieuwe vaardigheden vereisen . Barco University 

geeft een overzicht van de opleidingen – interne cursussen, 

cursussen van Barco University en externe opleidingen – die 

individuele medewerkers en teams nodig hebben om aan de 

toekomstige vereisten te voldoen . 

Status en resultaat: 85% van de Barco-medewerkers heeft in 

2020 opleidingen gevolgd . Gemiddeld kregen zij 11,3 uur oplei-

ding . Het gemiddelde bedrag dat per werknemer aan opleiding 

werd besteed, bedroeg 354 euro . Door gebruik te maken van 

onze virtuele opleidingsoplossing weConnect, werden veel 

in-person cursussen vervangen door virtuele cursussen op 

afstand . Bovendien heeft een groeiend aantal medewerkers in 

afgelegen kantoren deelgenomen aan opleidingen via weCon-

nect of via andere virtuele opleidingsplatforms . 

3.2 Interne mobiliteit aanmoedigen

Scope: alle medewerkers

Wat: wanneer er een vacature komt, wordt de vacature intern 

bekendgemaakt en, waar dat relevant is, zoekt Barco's interne 

mobiliteitsforum actief naar interne profielen met de nodige 

competenties – in lijn met het interne rekruteringsbeleid van 

Barco . Op die manier streven we ernaar talent in huis te hou-

den . Interne mobiliteit is niet gebonden aan een bepaalde 

vestiging, maar is bedrijfsbreed, waardoor medewerkers naar 

andere landen kunnen verhuizen om hun ambities binnen Barco 

waar te maken .

Status en resultaat: de covid-19-pandemie zorgde in 2020 voor 

een aantal onverwachte omstandigheden . Terwijl sommige 

divisies en functies een toename van de vraag en activiteiten 

kenden, kregen andere een aanzienlijke daling te verwerken . 

Dat heeft Barco kansen geboden voor interne mobiliteit en 

hertewerkstelling, hetzij op tijdelijke hetzij op permanente basis . 

Bovendien creëerde dit kansen om verder te investeren in ont-

wikkeling en om nieuw talent aan te trekken . Wereldwijd werd 

20% van de vacatures intern ingevuld in 2020 . In dit cijfer is 

geen rekening gehouden met de tijdelijke hertewerkstelling als 

gevolg van de covid-19-crisis . 

20%

van de vacatures werd intern ingevuld

in 2020
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3.3 Een feedbackcultuur bevorderen 

Scope: alle medewerkers

Wat: bij Barco investeren we in een cultuur van frequente feed-

back omdat dit volgens ons de betrokkenheid, de motivatie en 

de prestaties verhoogt . Feedback helpt mensen om te begrijpen 

hoe ze kunnen bijdragen aan de realisatie van een gezamenlijk 

doel en te voelen waar ze zijn en waar ze naartoe gaan, en zorgt 

ervoor dat mensen zich verbonden voelen . Dit betekent dat 

we managers aanmoedigen en ondersteunen om hun mede-

werkers feedback te geven op een frequente, consistente en 

open manier . We nodigen ook alle medewerkers uit om feed-

back te vragen en te geven aan hun managers, collega's en 

projectteams . Feedbackmomenten omvatten check-ins om 

de prestatieverwachtingen vast te leggen en om de prestaties 

van de medewerker te evalueren .

Status en resultaat: ondanks de uitdagende werkomgeving in 

2020, waarin vaak op afstand werd gewerkt, waren er toch nog 

steeds frequente feedbackmomenten en check-ins . Op basis 

van – meestal virtuele – evaluaties en in nauwe samenwer-

king met hun directe leidinggevenden en HR-businesspartners 

konden onze medewerkers een persoonlijk ontwikkelings- en 

carrièrepad en opleidingsprogramma uitstippelen .

3.4 Leiderschapsontwikkeling
 

Scope: wereldwijd, focus op huidige leiders, toekomstige leiders 

en pas gepromoveerde leiders .

Wat: Barco-leiders nemen deel aan een jaarlijkse talenteva-

luatie waarbij hun prestaties en potentieel over de jaren heen 

worden beoordeeld en die leidt tot een persoonlijk ontwikke-

lingsplan . Het Barco Leadership Compass biedt hiervoor het 

wereldwijd kader door duidelijke verwachtingen te schetsen in 

drie domeinen: thought leadership, result leadership en people 

leadership . Op die manier weten alle leiders bij Barco wat er 

van hen verwacht wordt en kunnen ze hun leiderschapsvaar-

digheden ontwikkelen op basis van een reeks welomschreven 

competenties . Medewerkers die nog geen leiderschapsfunctie 

hebben maar wel veel leiderschapstalent en ambitie tonen, 

worden uitgenodigd om deel te nemen aan het wereldwijde 

emerging leadership program . Het programma stelt hen in staat 

om hun vaardigheden verder te ontwikkelen in verschillende 

gebieden van business en leiderschap, waardoor ze een sterke 

basis leggen om de leiders van morgen te worden . 

Status en resultaat: ondanks de covid-19-crisis konden we 30% 

van de Barco-leiders beoordelen tijdens de jaarlijkse talentevalu-

atie en hen een persoonlijke set praktische tools aanbieden om 

hun vaardigheden en capaciteiten aan te scherpen . Wanneer 

het leven weer normaal wordt na de pandemie, is het Barco's 

ambitie om deze groep drastisch uit te breiden . In 2020 voltooi-

den 30 opkomende leiders het emerging leadership program 

– dat na een face-to-face kick-offweek in februari werd omge-

zet in een 100% digitale vorm . Onze ambitie voor 2021 is om 

leiderschapsontwikkeling verder te stimuleren, door ook senior 

leiders te laten deelnemen aan programma's die gericht zijn op 

veerkracht, verandering en aanpassingsvermogen .

BARCO LEADERSHIP
COMPASS
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Benutten van onze virtuele 
opleidingsmogelijkheden

In 2020 hebben we voor onze eigen opleidingen volop 

gebruik gemaakt van weConnect, ons eigen krachtige 

platform voor virtuele en hybride lessen . De meeste 

cursussen van Barco University, maar ook andere pro-

gramma's zoals de introductiedag ('Welcome Day') 

voor nieuwe medewerkers, werden georganiseerd 

met behulp van weConnect . Het virtuele platform 

maakte het ook gemakkelijker voor medewerkers van 

verafgelegen kantoren om deel te nemen aan oplei-

dingssessies . Tijdens de covid-19-pandemie stelden 

4. Diversiteit en inclusie

Bij Barco wordt elke medewerker gewaardeerd voor zijn of 

haar verdiensten . Voor ons is gelijkheid geen holle frase, en 

we nemen maatregelen om voor een evenwichtig personeels-

bestand te zorgen . We streven naar diverse teams en houden 

toezicht op gelijke beloning om de gelijkheid te optimaliseren . 

Een speciale ‘Women in Technology-’ campagne bleef meisjes 

aanmoedigen om een carrière in de techniek na te streven en 

zo een beter genderevenwicht in de toekomst te garanderen . 

Barco werkt ook aan nul discriminatie en pesterijen . Onze 

Ethische Code is een formeel document dat het juiste gedrag 

beschrijft, waarbij alle medewerkers van Barco hebben beloofd 

deze te zullen naleven .

we onze virtuele leslokalen ook open voor Belgische 

organisaties, bedrijven, universiteiten en scholen, en 

ondersteunden we hen om hun studenten, collega's en 

werknemers op afstand opleidingsmogelijkheden aan 

te bieden . Op die manier hebben we organisaties in 

onze gemeenschap geholpen en hen bewust gemaakt 

van de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van 

een virtueel leslokaal . De opbrengsten van deze sessies 

werden gedoneerd aan een goed doel .

B
arco

44
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES



4.1 Teams diversifiëren

Scope: alle medewerkers

Wat: om een inclusieve bedrijfscultuur uit te bouwen en de 

diversiteit in onze teams te benutten, bieden we een aantal 

tools en workshops aan die mensen helpen om hun stijl, hun 

sterke punten en de waarde die ze brengen voor het team te 

ontdekken . Dat leidt niet alleen tot zelfbewustzijn en zelfkennis, 

maar helpt onze medewerkers ook om anderen te begrijpen 

en het beste te halen uit de relaties die belangrijk zijn in hun 

werkomgeving . Bij de selectie van deelnemers voor specifieke 

programma's (bijv . het emerging leadership program) streeft 

Barco altijd naar een diverse en evenwichtige mix van deelne-

mers die representatief is voor het Barco-personeel wereldwijd . 

Wij focussen ook actief op diversiteit binnen de hoogste 

bestuursorganen . Wij monitoren, beoordelen en evalueren 

hiaten en verbeterpunten in de samenstelling van onze Raad 

van Bestuur en het Core Leadership Team op het gebied van 

geslacht, leeftijd, capaciteiten, expertise, opleiding, werkervaring 

en nationaliteit .

Status en resultaat: de covid-19-pandemie had een positieve 

impact op de inclusiviteit van onze teams . De teamgeest en 

nabijheid tussen teamleden op verschillende locaties verbeter-

den toen we videoconferencing en een standaard vergadertool 

begonnen te gebruiken . 

28%

van de Barco-medewerkers 

zijn vrouwen

33%

van de Raad van Bestuur 

zijn vrouwen

17%

van de senior managers 

zijn vrouwen

24
nationaliteiten

werkzaam in ons 
hoofdkantoor

Diversiteit volgens nationaliteit

Diversiteit volgens geslacht Diversiteit volgens leeftijd

9% jonger dan 30 

67%  tussen 30 en 50 

24% ouder dan 50
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4.2 Toezicht op gelijke beloning

Scope: België

Wat: Barco hecht veel belang aan de gelijkwaardigheid tussen 

mannen en vrouwen en is van mening dat dit moet worden 

weerspiegeld in de beloningen . Ons functiewaarderings- 

beleid schrijft voor dat de salarissen op functieniveau worden 

gebaseerd en niet individueel worden toegewezen, zodat 

de loonkloof tussen vrouwen en mannen verwaarloosbaar 

is . Bovendien zijn promoties en nieuwe aanwervingen een 

gedeelde verantwoordelijkheid tussen de HR-afdeling en de 

managers . Dit extra paar ogen dat over alle processen waakt, is 

een extra sanity-check voor gelijke beloning . Jaarlijks voeren we 

een sanity-check uit op de salarissen van mannen en vrouwen, 

waarbij we de strategie voor gelijke beloning per functieniveau 

opvolgen .

Status en resultaat: de loonkloof tussen mannen en vrouwen 

in dezelfde functie ligt onder het nationale gemiddelde .

4.3 Streven naar nul discriminatie en pesterijen

Scope: alle medewerkers

Wat: Barco’s Ethische Code is een formele beschrijving van 

hoe onze medewerkers verwacht worden zich te gedragen . De 

code geeft duidelijk en uitgebreid aan dat we geen enkele vorm 

van intimidatie of discriminatie toestaan . Deze code, die door 

alle medewerkers gekend is, dient niet alleen als leidraad voor 

correct gedrag, maar is ook een onderdeel van verschillende 

beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld bij aanwerving en interne 

mobiliteit . Als de code wordt geschonden, kunnen onze mede-

werkers elk geval van (vermoedelijke) intimidatie of discriminatie 

volgens de klokkenluidersregeling vertrouwelijk melden via 

e-mail aan de afdeling Ethiek . Elk voorval wordt met de nodige 

spoed en respect onderzocht . Indien van toepassing is een her-

stelprocedure overeenkomstig de nationale wetgeving voorzien .

Status en resultaat: in 2020 heeft 98% van de bedienden van 

Barco een opleiding gevolgd over de Ethische Code, die deel 

uitmaakt van het Standards@Work-programma . Alle senior 

managers ondertekenen jaarlijks de Ethische Code .

Women in technology-
campagne

In 2019 introduceerde Barco een campagne die 

meisjes en vrouwen aanmoedigt om een carrière in 

de technologie na te streven . In 2020 hebben we de 

campagne uitgebreid en een reeks videotestimonials 

op sociale media gelanceerd . 

Ontmoet Carla, Evelien, Jana en Melanie – onze 

tech girls

B
arco

46
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES

https://www.barco.com/en/aboutbarco/Corporate%20Sustainability/Compliance/Code%20of%20Ethics
https://www.barco.com/en/page/shape-your-own-future
https://www.barco.com/en/page/shape-your-own-future
https://www.barco.com/en/page/shape-your-own-future


Gemeen-
schappen

1. Doelstellingen

Onze ambitie

We zullen een actieve rol spelen in de 

gemeenschappen waarin we werken. Daarom 

houden we ons aan de hoogste ethische en 

kwaliteitsnormen, en verwachten we dat onze 

zakelijke partners hetzelfde doen. Wij streven er 

altijd naar om toegevoegde waarde te bieden 

aan onze klanten via onze oplossingen, diensten 

en capaciteiten. Bovendien helpen we ervoor 

te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen 

aan en genieten van de innovatiemaatschappij.

Doelstellingen en 
KPI’s

* RBA: Responsible Business Alliance

100% van onze medewerkers

zijn opgeleid in Barco’s

Standards@Work

100% van onze key(+) en

core leveranciers hebben 

verklaard dat ze conform de 

RBA*-gedragscode werken 

100% 100%
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Score (NPS) behalen van 50 

tegen 2022

50

4798%98%

14

18
19

20
21

1

3

56

7

8

9

10

12

13

15

17

16

114

2

MATERIAL TOPICS

B
arco

47
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES



2. Gemeenschappen: (kritische) prestatie-indicatoren*

MATERIEEL THEMA INDICATOR EENHEID
DOEL-

STELLING 2020 2019 2018

Klantbetrokkenheid

Klantenloyaliteitsindex #  NA NA 83

Customer Net Promotor Score (NPS) # 50 47 NA NA

Aantal gecertificeerde verdelers/partners #  1184 579 555

Productkwaliteit, 
-veiligheid & -beveiliging

Aantal ISO 27001 gecertificeerde productlijnen #  2 1 NA

Bedrijfsethiek % medewerkers  opgeleid in Barco’s Standards@Work** %  100 98 99 94

Verantwoord beheer van de 
toeleveringsketen

% key(+) en core leveranciers die de verklaring ondertekenden van compliance 

met de RBA-gedragscode

%  100 98 98 95

% in-scope leveranciers die het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) 

hebben ingevuld

% 100 100 NA

 % key+ en core leveranciers die een duurzaamheidsscore kregen in de presta-

tiebeoordeling van de leveranciers

% 78 NA NA

% key+ en core leveranciers met een duurzaamheidsscore hoger dan 80% % 43 NA NA

Aantal kwaliteitsaudits van leveranciers # 35 38 30

% medewerkers van de inkoopafdeling die zijn opgeleid over een duurzaam 

inkoopbeleid

% 100 NA NA

Gemeenschapsengagement
Investering in de gemeenschap € 141920 163400 102000 

Betrokkenheid bij de gemeenschap # hoofden +130 +230 +100

* Voor de definitie van de indicatoren: zie verklarende woordenlijst

** Standards@Work-modules behandeld in 2020: ethiek, cybersecurity, kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, gegevensbescherming

B
arco

48
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES



Onze roadmap naar duurzame 
impact: belangrijkste initiatieven 
en actieplannen

1. Klantbetrokkenheid

‘We think with the customer’ is een van de belangrijkste bouwstenen van 

Barco's bedrijfscultuur. En terecht: om, getrouw aan onze missie, ‘wereldwijd 

briljante resultaten te leveren’, moeten we volledig begrijpen wat onze 

klanten willen en de relevante waardeproposities bieden om uitstekende 

klantenervaringen te leveren. Daarom werken we er hard aan om een meer 

klantgerichte onderneming te worden. 

1.1 De start van ons customer journey program

In 2018 hebben we in de Enterprise-divisie een customer jour-

ney program opgestart, waarbij we de ervaring van klanten in 

elke fase van hun aankooptraject bij Barco in kaart brachten: 

vanaf het moment dat ze onze producten ontdekken en beslis-

sen om ze te kopen, tot en met de vernieuwing en diensten . Die 

inspanningen hebben tot positieve resultaten geleid .

In 2020 zijn we begonnen met de uitrol van het customer 

journey program in de hele Barco-organisatie . Ondanks de 

covid-19-crisis in 2020 zijn we erin geslaagd onze inspannin-

gen te versnellen om de klant centraal te stellen in heel Barco . 

Hoe goed onze oplossingen ook zijn, 
we moeten fantastische diensten aan-
bieden en uitstekende klantenrelaties 
opbouwen en onderhouden om onze 

positie te behouden in de snel 
evoluerende markten van vandaag . 

Marc Spenlé
Chief Digital and Information Officer

Een grote bereidheid om de klanten en hun 
behoeften tot prioriteit te maken

Marc Spenlé verruilde in de zomer van 2020 zijn rol van CIO bij Vodaphone 

voor die van Chief Digital and Information Officer bij Barco . Hij gelooft echt 

in het belang en de impact van klantgerichtheid en zal Barco helpen om 

de klant centraal te stellen in onze organisatie: “Hoe goed onze oplossin-

gen ook zijn, we moeten fantastische diensten aanbieden en uitstekende 

klantenrelaties opbouwen en onderhouden om onze positie te behouden 

in de snel evoluerende markten van vandaag .” 

Wanneer hem gevraagd wordt naar Barco's customer experience roadmap, 

is hij positief: “Er zit echt beweging in . De transformatie zal tijd vragen, maar 

ik zie een grote bereidheid om de klanten en hun behoeften tot prioriteit 

te maken in wat we doen .”
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Net Promotor Score (NPS) als een maatstaf voor klantervaring

Tot 2018 peilde Barco naar de algemene klanten-

tevredenheid aan de hand van een tweejaarlijks 

diepgaand onderzoek . De resultaten van het 

onderzoek werden samengevat in de klantenloyali-

teitsindex . 

Vandaag vragen we elk kwartaal feedback van onze 

klanten (zowel eindklanten als partners) aan de hand 

van de relationele Net Promotor Score (NPS) als 

onze standaard maatstaf voor klantenervaring . De 

NPS meet de loyaliteit van klanten aan Barco met 

één enkele vraag: “hoe waarschijnlijk is het dat u 

Barco zou aanbevelen aan een vriend of collega?” .

We streven naar voortdurende verbetering en we 

hebben voor de NPS een doelstelling van 50 

bepaald tegen 2022 . Eind 2020 behaalden we een 

NPS-score van 47 .

Naast het meten van de relationele NPS, meten we 

ook steeds vaker de transactionele NPS voor belang-

rijke contactpunten, zoals verkoop en diensten . 

Door beide te combineren, krijgen onze teams een 

zo goed mogelijk beeld van de klantperceptie en 

-loyaliteit, en begrijpen ze op welke vlakken verbete-

ring nodig is:

• De relationele NPS geeft een overzicht op hoog 

niveau van klantentevredenheid en -loyaliteit door 

te peilen hoe klanten over Barco in het algemeen 

denken . We versturen deze enquête elk kwartaal .

• De transactionele NPS geeft de 

klantentevredenheid op een meer granulair niveau 

weer via feedback van klanten na een specifieke 

interactie, bijvoorbeeld wanneer een bestelling 

werd geplaatst .

1.2 Initiatieven rond klantbetrokkenheid
• Om in het hele bedrijf op een uniforme manier over het 

klanttraject na te denken, hadden we zes fasen in het 

klanttraject geïdentificeerd . Voor elke fase hebben we 

KPI’s geselecteerd die ons een volledig beeld van de 

klantervaring geven . 

• In 2020 zijn al onze divisies begonnen met het uitvoeren 

van driemaandelijks onderzoek naar de NPS . Door 

de KPI's die we via dit onderzoek verzamelen te 

combineren met interne KPI's (bijv . eerste responstijd), 

verwerven we krachtige inzichten die we gebruiken om 

verbeteringsbeslissingen te sturen en klantgerichtheid te 

stimuleren . 

• Omdat klantgerichtheid een thema is dat iedereen 

aangaat, verankeren we de klantgerichte mentaliteit in de 

hele organisatie, inclusief in de verkoop-, marketing- en 

serviceteams .

• In 2020 hebben we de basis gelegd voor ons customer 

journey operating model, dat verschillende rollen en 

functies omvat die in de loop van 2021 zijn/worden 

ingevuld – van divisional customer journey managers 

en regional customer journey spokespersons tot een 

customer insights specialist binnen ons corporate-

marketingteam . Om te zorgen voor volledige 

ondersteuning van het customer journey-initiatief door ons 

Core Leadership Team, zal ons wereldwijde CLT de leiding 

van het programma op zich nemen . 

47

is de NPS score voor Barco einde 

2020 – en plaatst ons in het top 

kwartiel voor onze sector
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Virtuele forums met klanten en consultants

Meer dan het peilen naar de behoeften van klan-

ten via enquêtes, willen we op de hoogte blijven 

van markttrends, ontwikkelingen en behoeften 

door samen te komen met ons ecosysteem van 

klanten en partners . Naast de partner summits 

hebben we verschillende nieuwe initiatieven 

gelanceerd om feedback van klanten en gebrui-

kers te verzamelen . In de EMEA-regio bijvoorbeeld 

komen 40 van onze belangrijkste eindklanten 

regelmatig samen in het ‘inner circle forum' om 

trends en roadmaps te bespreken . In de VS hel-

pen rondetafelgesprekken met consultants ons 

om inzicht te krijgen in de behoeften van onze 

markten .

1.3 Vooruitzichten voor 2021 en daarna 

In 2021 en daarna zullen we alle bovenstaande inspanningen 

versnellen om de klantbetrokkenheid verder te vergroten . De 

aandachtsgebieden voor 2021 zijn onder meer:

• Verdere uitrol van het customer journey operating model . 

• Opstellen van een customer journey report om een 

overzicht te behouden van de KPI's, ondernomen acties en 

geboekte vooruitgang .

• Uitbreiden van de transactionele NPS-metingen .

• Opzetten van een krachtige marketingdatabase op basis 

van real-time, hoogwaardige gegevens om segmentatie en 

targeting te verfijnen . 

• Verder digitaliseren van het end-to-end 

klantbetrokkenheidsproces .
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Kwaliteitsmanagementsysteem

De gedrevenheid om ons kwaliteitsbeleid uit te voeren en 

ervoor te zorgen dat elk product – hardware en software – dat 

we lanceren van de hoogste kwaliteit is, zit verankerd in een 

bedrijfsbreed kwaliteitsmanagementsysteem .

Dit systeem definieert de standaard processen van Barco – 

van productplanning, ontwerp en ontwikkeling, productie en 

verkoop tot klantendienst . Een van de belangrijkste aspecten 

van het systeem is de definitie van duidelijke rollen en verant-

woordelijkheden en van de bevoegdheden van diegenen die 

verantwoordelijk zijn voor productkwaliteit doorheen de hele 

levenscyclus van het product .

Barco's kwaliteitsmanagementsysteem ondergaat jaarlijks een 

audit en is gecertificeerd volgens internationale certificatie- 

normen:

• ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (Barco-sites in 

de VS, Duitsland, India, Italië, China, Noorwegen en België);

• ISO 13485-kwaliteitsmanagementsysteem specifiek 

voor medische hulpmiddelen (Barco-sites in de VS, China, 

België, Italië en Zuid-Korea) .

2. Klant- en productverantwoordelijkheid

Als hightechbedrijf hebben we de plicht tegenover onze klanten om ervoor 

te zorgen dat de producten die we ontwikkelen en op de markt brengen 

een hoge kwaliteit hebben en veilig zijn.

Barco's wereldwijd kwaliteitsbeleid

Bij Barco streven we ernaar

• innovatieve en uiterst betrouwbare resultaat-

gerichte oplossingen te leveren die voldoen 

aan de eisen van de klant en aan wettelijke, 

regelgevende en veiligheidsvereisten;

• onze mensen te inspireren en te motiveren 

via duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, 

met de klemtoon op prestaties en klantente-

vredenheid;

•  de snelheid, efficiëntie en doeltreffendheid van 

onze processen voortdurend te bewaken en 

te verbeteren doorheen de organisatie .

Kwaliteitsorganisatie

Ons streven naar kwaliteit en klantentevredenheid komt ook 

tot uiting in Barco's organisatiestructuur voor kwaliteit . Elke 

divisie heeft eigen kwaliteitsverantwoordelijken die toezien op 

2.1 Productkwaliteit 

In lijn met onze missie om wereldwijd briljante resultaten te 

leveren, streeft Barco ernaar producten en oplossingen aan 

te bieden die gedurende hun hele levenscyclus topkwaliteit 

garanderen . Barco wordt altijd al beschouwd als een A-merk 

dat kwaliteit levert, maar toch willen we de lat steeds hoger 

leggen om aan de kwaliteitsverwachtingen van onze klanten 

te blijven voldoen en ze zelfs te overtreffen . Dat engagement 

komt sterk tot uiting in ons wereldwijd kwaliteitsbeleid .

de proces- en productkwaliteit . In nauwe samenwerking met 

de managementteams van de divisies controleren zij kwali-

teitsgerelateerde indicatoren en nemen zij het voortouw bij 

verbeterinitiatieven om de kwaliteit van onze producten en dien-

sten te verbeteren . Samen met de kwaliteitsverantwoordelijken 

die aan elke fabriek zijn toegewezen en de kwaliteitsverantwoor-

delijken van de leveranciers, vormen zij een gemotiveerd team 

dat zich met hart en ziel inzet om de productkwaliteit voor al 

onze klanten voortdurend te verbeteren .

Quality by design

De aanhoudende productkwaliteit is het resultaat van Barco's 

gestandaardiseerde productontwerpprocessen, die gericht zijn 

op:

• Naleving van de toepasselijke normen, wetten en 

reglementeringen, en die zelfs overtreffen;

• ‘Security by design’-principe om bescherming te bieden 

tegen het toenemende aantal cyberaanvallen;

• Flexibele softwareontwikkelingsprincipes om ervoor te 

zorgen dat software van hoge kwaliteit in de juiste cadans 

wordt afgeleverd;

• Nauwgezet toezicht op de belangrijkste indicatoren voor 

productkwaliteit tijdens de verschillende ontwerpfasen;

• Vroegtijdige en geautomatiseerde productintegratie en 

-validatie; 

• Betrouwbare en mature leveranciersbeheers- en 

productieprocessen .
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De cirkel sluiten

Het kwaliteitstraject gaat door na de productlancering via een 

reeks verschillende processen en initiatieven om feedback te 

integreren in bestaande en nieuwe producten, waaronder:

•  iGemba-initiatieven van medewerkers om de 

productkwaliteit te verhogen;

• Het opvolgen van klantenfeedback en -tevredenheid door 

het serviceteam van de divisies en de regio’s;

• Regelmatige cross-functionele kwaliteitsvergaderingen 

met de afdelingen kwaliteit, R&D, inkoop en service 

om productkwaliteitsindicatoren te controleren en te 

beoordelen . Indien nodig worden verbeterinitiatieven 

opgestart als reactie op kwaliteitsgerelateerde kwesties;

• Een maandelijks kwaliteitsdashboard dat de algemene 

kwaliteitsprestaties en de feedback van klanten visualiseert .

Belangrijkste verwezenlijkingen van 2020

• Geleidelijke overgang naar één ISO 9001-certificaat voor 

alle vestigingen van Barco ;

• Succesvolle afronding van ISO 13485-certificering in 

Suzhou;

• IEC 62304-certificering in Noida, waardoor de naleving 

van de regelgeving voor medische hulpmiddelen bij de 

ontwikkeling van software wordt verzekerd;

• Overgang van de medische hulpmiddelen naar de nieuwe 

EU-verordening voor medische hulpmiddelen (MDR). .  We 

liggen op schema om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen 

wanneer de MDR in mei 2021 van kracht wordt .

2.2 Productveiligheid 

Alle Barco-producten worden beoordeeld, getest en gecer-

tificeerd om het risico op letsel of schade te elimineren . De 

technologie evolueert tegenwoordig echter snel – sneller dan 

de geldende normen die een veilig gebruik en onderhoud van 

onze producten moeten garanderen . Nieuwe ontwerpmethodes 

laten verschillende functionaliteiten samensmelten in hetzelfde 

product . Daarom heeft Barco de voorbije jaren een belangrijk 

programma opgestart om ervoor te zorgen dat onze volledige 

actieve productendatabase voldoet aan de risicogebaseerde 

veiligheidsnorm, die een geïntegreerde manier omvat om geza-

menlijke functionaliteiten en risico's te beoordelen .

Software als potentiële kritische component

Omdat we software beoordelen als een potentiële kritische 

component in de veiligheid van producten, zorgen wij voor 

een correct ontwerp, een correcte implementatie en correcte 

updates van software door dit te integreren in processen en 

beoordelingen van de levenscyclus van software .

Veiligheid gedurende de hele levenscyclus van een product

Reeds in de concept- en prototypingfase evalueren wij de 

toepasselijke veiligheidsnormen . Het resultaat van die evaluatie 

is een lijst van eisen voor kritische componenten, leveranciers, 

productontwerp, use cases, productie, veroudering en com-

ponent change management .

Gedurende alle fasen van de levenscyclus van een product 

geven onze product safety engineers de nodige input en voeren 

ze tests uit volgens de geldende normen in ons bedrijfslabo 

en de ISO 17025-norm voor testlaboratoria . De beoordeling 

is pas succesvol als het product aan elke eis voldoet en de 

testrapporten worden goedgekeurd door onze externe certifi-

ceringspartners . Als gevolg daarvan voorzien wij onze producten 

van een CE-label met de ondersteuning van een certificerings-

merk van een derde partij zoals CEBEC of DEMKO .

Zolang onze producten geproduceerd en/of verkocht worden, 

zorgen wij ervoor dat ze voldoen aan onze laatste veilig-

heidsnormen en -eisen . Gedurende die tijd dienen rapporten 

en certificeringsmerken als bewijs dat onze producten beant-

woorden aan de meest actuele versie van continu evoluerende 

veiligheidsnormen . 

Veiligheid van productieproces

De activiteiten van ons intern veiligheidslaboratorium onder-

steunen ook de productveiligheidsprotocollen met betrekking 

tot productieprocessen . Er zijn procedures voor de controle 

op niet-conformiteit en correctieve en preventieve acties, die 

voldoen aan één van de vereisten van de ISO 9001-certificering 

die Barco bezit . Onze medewerkers worden voortdurend opge-

leid in de veiligheidsaspecten van de nieuwe technologieën die 

Barco in zijn producten gebruikt, alsook in de veranderende 

regelgevende vereisten .
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Daarnaast implementeren wij ook privacycontroles in onze 

producten om te voldoen aan de privacyregelgeving, zoals de 

algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) 

en de HIPAA, en om onze klanten in staat te stellen die regel-

geving na te leven .

Software-updates en -patches

Net als andere professionele softwarebedrijven leveren wij 

regelmatig software-updates en -patches . Over gepatchte bevei-

ligingskwetsbaarheden in elke release wordt gecommuniceerd 

in de release notes, die te vinden zijn op onze bedrijfsweb-

site . Als er publieke referenties (Common Vulnerabilities and 

Exposures (CVE) identifiers) zijn gedefinieerd voor de gepatchte 

kwetsbaarheden, worden die ook toegevoegd aan de release 

notes . Klanten kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over 

de producten waarin zij geïnteresseerd zijn .

Gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden

Hoewel we geloven dat we bovengemiddeld presteren op het 

gebied van beveiliging en ondanks onze inspanningen om de 

Barco-producten zo veilig mogelijk te maken, kunnen er toch 

nog kwetsbaarheden in onze producten aanwezig zijn .

Daarom bevat onze bedrijfswebsite een responsible disclosure 

policy . Daarin vinden veiligheidsonderzoekers duidelijke 

richtlijnen over hoe ze ons kunnen informeren over veilig-

heidskwetsbaarheden die ze in onze producten detecteren . De 

feedback wordt zorgvuldig behandeld via een risicogebaseerde 

aanpak door ons product security incident response team 

(PSIRT) . In 2020 ontvingen we 116 meldingen over mogelijke 

kwetsbaarheden (inclusief duplicaten) in producten of diensten, 

van klanten, ethische hackers en door Barco gecontracteerde 

externe penetratietesters .

ISO/IEC 27001-certificering
In 2019 kreeg Barco zijn eerste ISO/IEC 27001: 

2013-certificaat . Het betreft bedrijfsprocessen, 

infrastructuur en tools met betrekking tot de soft-

wareontwikkeling, verkoop, implementatie en 

ondersteuning van onze draadloze samenwerkings-

oplossing ClickShare in onze vestigingen in Kortrijk, 

Noida en Taipei . In 2020 werd het XMS-cloud- 

platform voor het beheer van de scope ClickShare- 

installatiebasis toegevoegd aan het toepassings- 

gebied van het certificaat .

2.3. Productbeveiliging

Nu het aantal cyberaanvallen exponentieel toeneemt en de 

aanvallen steeds gesofisticeerder worden, is het van vitaal 

belang om productbeveiliging te integreren in elke stap van 

de levenscyclus van een product – van ontwerp en ontwikke-

ling tot ondersteuning en onderhoud . Bij Barco zijn product 

security architects en experts de eerste verdedigingslinie bin-

nen de product business unit . Zij zijn verantwoordelijk voor het 

nauwgezet opvolgen van de implementatie van technische 

beveiligingscontroles in producten en het verbeteren van de 

veilige softwareontwikkeling .

Veilige softwareontwikkeling

Onze veilige softwareontwikkeling volgt de shift left-benade-

ring van beveiliging: we streven ernaar veiligheidscontroles zo 

vroeg mogelijk te integreren in de ontwerp- en ontwikkelings-

fase van onze producten . Dit is de beste praktijk in de sector; 

ze wordt steeds belangrijker bij de naleving van voorschriften 

die gericht zijn op security by design, zoals de Amerikaanse 

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) en 

de EU-verordening voor medische hulpmiddelen (MDR) . 

Om die veiligheidscontroles te integreren, maakt Barco gebruik 

van source code management platforms, bugtrackingsystemen, 

bedreigingsmodellering, statische applicatiebeveiligingstests, 

open source security en compliance management tools, 

dynamische applicatiebeveiligingstests en kwetsbaarheids-

scanners . Bovendien werken we samen met onafhankelijke 

beveiligingsexperts om onze ontwikkelaars op te leiden en de 

veiligheid van onze producten te testen . Dankzij deze inspan-

ningen omarmen wij steeds vaker het principe van ‘security 

by design’ . 

Lees meer over onze security by design-benadering
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3. Bedrijfsveiligheid, data governance en privacy

Als technologieleider en ontwikkelaar van apparatuur die in staat is om 

verbinding te maken met het internet en aanverwante softwareoplossingen, 

is Barco zich ten volle bewust van het toenemende belang van bedrijfs-

veiligheid. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een degelijke data 

governance, om onze gegevens en die van onze klanten te beschermen 

en te voldoen aan regelgeving zoals de GDPR en vergelijkbare wetgeving

inzake gegevensbescherming buiten de EU.

3.1 Bedrijfsveiligheid

De toenemende veiligheidsbedreigingen dwingen ons ertoe alle 

mogelijke maatregelen te nemen om ons IT-netwerk, onze pro-

ducten en gegevens, in het bijzonder persoonlijke gegevens, te 

beveiligen tegen onbedoelde overdrachten, lekken en cyberaan-

vallen . Bovendien zijn de wetgevende initiatieven op dit gebied 

toegenomen, met onder meer de GDPR, de richtlijn inzake de 

beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn), 

de MDR, de HIPAA en de EU Cybersecurity Act . Barco heeft 

een duidelijk leiderschapsengagement inzake cybersecurity 

opgenomen, wat zich vertaalt in een beveiligingsorganisatie 

die werkt met drie verdedigingslinies .

EERSTE
VERDEDIGINGSLINIE 

= OPERATIONELE VEILIGHEID

TWEEDE
VERDEDIGINGSLINIE 
= SECURITY OFFICE

DERDE
VERDEDIGINGSLINIE 

= CYBERSECURITY AUDIT

•  Operationele risico’s
 erkennen en beheren
•  Risicobehandelingen
 implementeren in
 processen & controles
•  Doeltre�ende interne
 controles waarborgen
 

•  Bedrijfsbrede
 veiligheidsprogramma’s
•  Governance, beleid &
 controles
•  Beoordeling van
 cyberrisico’s
•  Sensibiliseren 
•  Opvolgen & evalueren

 

•  Risicobeheersing gebaseerd
 op het hoogste niveau van
 onafhankelijkheid en
 objectiviteit
 

BARCO
MANAGEMENT
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Security office

Het security office van Barco, de tweede verdedigingslinie, 

wordt geleid door onze Chief Information Security Officer 

(CISO) en stuurt ons cybersecurity-programma aan . De kern 

van dit programma is de roadmap voor cybersecurity, die werd 

opgesteld in lijn met de veiligheidsdoelstellingen van Barco . 

Om nieuwe en resterende beveiligingshiaten te identificeren, 

onderzoeken we regelmatig de maturiteit van ons cyber- 

security-programma aan de hand van het  NIST Cybersecurity 

Framework (CSF) . Onze roadmap evolueert voortdurend door 

de steeds veranderende bedreigingen (bijv . ransomware-aanval-

len) en de bevindingen van interne en externe veiligheidsaudits 

en beveiligingstests die worden uitgevoerd op basis van een 

risicogebaseerde aanpak . Daarnaast houden we rekening met 

(potentiële) beveiligingsincidenten die door Barco-medewerkers 

worden gemeld . In 2020 rapporteerden zij een hoog aantal 

potentiële phishing-incidenten . 

Het aantal geregistreerde potentiële phishinginci-

denten is in 2020 met 50% gestegen ten opzichte 

van 2019 . Deze stijging kan worden verklaard door 

een toename van externe bedreigingen, maar ook 

door het groeiende beveiligingsbewustzijn van de 

medewerkers van Barco, gebaseerd op de kennis 

die zij hebben opgedaan tijdens onze periodieke 

phishing-simulatietests .

+50%

Information security management system

Barco heeft een information security management system 

(ISMS) dat voldoet aan de ISO 27001-norm en dat betrek-

king heeft op beleid, de betrokkenheid van het management, 

bedrijfsprocessen, technologie, de naleving van de lokale wet-

geving, beveiligingsbewustzijn en de beste praktijken op het 

vlak van beveiliging . In samenwerking met de data protection 

officer beoordelen wij een groeiend aantal derde partijen met 

een hoog risico op basis van beveiligings- en privacyvereisten . 

Daarnaast houden wij voortdurend toezicht op de externe 

beveiligingsactiviteiten van onze belangrijkste leveranciers . We 

werken er geleidelijk aan aan om alle processen, vestigingen 

en producten binnen het bereik van ons ISMS en onze ISO/IEC 

27001:2013-certificering te houden . 

In 2020 hebben we de reikwijdte van ons ISO 27001-certificaat 

met succes uitgebreid met ons eXperience Management Suite 

(XMS) -cloudaanbod, inclusief aanvullende controles uit de ISO/

IEC 27017:2015 en ISO/IEC 27018:2019 .

Zorgen voor veilig werken op afstand in 2020

Dankzij de goed voorbereide overstap van samenwerkingstools 

naar de cloud konden we veilig en efficiënt werken, ook al 

werkte in 2020 een ongekend aantal werknemers op afstand . 

De daaraan verbonden veiligheidsrisico's werden vooraf goed 

ingeschat en beperkt door tal van extra controles, zoals het 

verplichte gebruik van multifactorauthenticatie (MFA) voor alle 

Barco-medewerkers en extra veiligheidsbewustzijn over cyber-

hygiëne thuis .

De scope van Barco's
ISO/IEC 27001:2013-  
certificaat werd uitge-

breid met de eXperience 
Management Suite (XMS) .

Medewerkers bewuster maken van beveiliging 

Naast de Standards@Work e-learning organiseert 

Barco ook de jaarlijkse Cybersecurity Month . 

Gedurende de hele maand geven we ad hoc bevei-

ligingstips en bieden we vrijwillige online cursussen 

aan . 

B
arco

56
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES



3.2 Data governance en privacy 

Barco geeft prioriteit aan de bescherming en het beheer van 

persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR en 

gelijkaardige wetgeving inzake gegevensbescherming buiten de 

EU . Onze data protection officer is verantwoordelijk voor het 

beheer van ons programma voor de naleving van de gegevens-

beschermingswetgeving, die wordt geregeld in verschillende 

procedures en kaders .

Hoogtepunten in 2020 waren onder meer:

• Naleving van de HIPAA

 Aangezien ons aanbod in de gezondheidszorg een 

groeiend aantal geconnecteerde diensten en software 

omvat, moeten we onze inspanningen opdrijven om 

in overeenstemming te blijven met de Amerikaanse 

Health Insurance Portability and Accountability Act 

(HIPAA) en de daaraan gerelateerde regelgeving . Barco 

versterkt zijn inspanningen op het vlak van compliance: 

verschillende administratieve, fysieke en technische 

maatregelen zijn vereist om de vertrouwelijkheid, integriteit 

en beschikbaarheid van elektronisch beschermde 

gezondheidsinformatie te verzekeren .

• Inbreuken op de gegevensbescherming 

 

Sinds mei 2018 is er een incidentenprocedure in verband 

met inbreuken op de gegevensbescherming . Die omvat 

details over hoe en wanneer er moet gecommuniceerd 

worden met de getroffen personen, getroffen klanten en 

relevante autoriteiten . Barco heeft geen formele klachten 

ontvangen van externe partijen of regelgevende instanties 

met betrekking tot inbreuken op de privacy van klanten . 

• Subverwerkers van persoonlijke gegevens

 Barco ziet erop toe dat subverwerkers die betrokken zijn 

bij de verwerking van persoonlijke gegevens, voldoen 

aan de minimale vereisten inzake gegevensbescherming 

en -beveiliging . Het security office evalueert samen met 

de data protection officer de subverwerkers op basis van 

de veiligheids- en privacyvereisten . We hebben tal van 

gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten met 

subverwerkers . Die overeenkomsten zijn nodig om de 

eisen op het gebied van gegevensbescherming door te 

geven aan deze subverwerkers . 

• Product privacy statement 

In het product privacy statement van Barco wordt 

uitgelegd welke gegevens Barco via zijn producten 

kan verzamelen en hoe Barco die gegevens gebruikt . 

Wanneer Barco in naam van zijn klanten persoonlijke 

gegevens verwerkt bij het verlenen van online diensten 

aan die klanten, dan geldt daarvoor een data processing 

addendum, om te garanderen dat de gegevens het 

gepaste beschermingsniveau krijgen . Zowel het product 

privacy statement als het data processing addendum zijn 

beschikbaar op de website van Barco .

• Privacybeleid

 Personen die Barco-producten gebruiken en personen die 

de Barco-website bezoeken, kunnen hun privacyrechten 

uitoefenen in overeenstemming met het privacybeleid op 

onze website .

 In 2020 stelden we een document retention policy op, 

die richtlijnen geeft voor het bewaren en vernietigen van 

bestanden in overeenstemming met de reglementaire en 

managementvereisten . Dit beleid wordt volgens planning 

ingevoerd in 2021 .
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4. Ethiek en compliance

Uitstekende financiële prestaties zijn niet in strijd met hoge ethische normen. 

Het DNA dat businessefficiëntie en compliance aanstuurt, is hetzelfde: 

100% say-do ratio, focus op het oplossen van problemen in plaats van ze te 

verdringen of te negeren, en een niet aflatende drang naar procesverbetering. 

De reputatie en het aanhoudende succes van Barco hangen af van het gedrag 

van zijn medewerkers en zijn zakelijke partners. Daarom leggen wij sterk de 

nadruk op het uitbouwen van een bedrijfscultuur waarin ethisch gedrag en 

naleving van Barco's beleid en de toepasselijke regelgeving de kern vormen 

van de manier waarop wij onze business runnen.

4.1 Bouwen aan een echte ethiek- en 
compliancecultuur 

Barco investeert voortdurend in het uitbouwen van een gestruc-

tureerd, bedrijfsbreed complianceprogramma . Dat is gebaseerd 

op onze Ethische Code, die de basisprincipes beschrijft van 

compliant en ethisch gedrag, die iedereen in acht moet nemen 

bij het samenwerken met collega’s en met zakelijke partners, bij 

het gebruik van bedrijfsmiddelen, informatie, infrastructuur, enz . 

Elke manager moet de Ethische Code jaarlijks ondertekenen .

4.2 Compliance Awareness Month

Om de Ethische code meer onder de aandacht te brengen, 

organiseert Barco in de maand juni een reeks activiteiten, in het 

kader van onze zogenaamde ‘Compliance Awareness Month’ . 

We verspreiden posters in al onze vestigingen en kantoren en 

publiceren blogposts over ethische onderwerpen op het intra-

net . Daarnaast deelt de compliance officer de brief 'Compliance 

Year in Review' met medewerkers over de hele wereld . Deze 

brief wordt vertaald in de belangrijkste talen en bevat een over-

zicht op hoog niveau van alle ethische en compliancekwesties 

waarmee het bedrijf het afgelopen jaar te maken heeft gehad . 

Last but not least organiseren we ook de Compliance Chal-

lenge, een live quiz met compliancegerelateerde vragen . Meer 

dan 50% van alle bedienden neemt elk jaar deel aan de quiz . 

Het team met de hoogste score kan in zijn kantoor trots met de 

Compliance Cup pronken . Door de covid-19-crisis hebben we 

de Challenge in 2020 helaas niet kunnen organiseren .

B
arco

58
PMG

P
lan

e
e
t  -  M

e
n

se
n

  -  G
e
m

e
e
n

sc
h

ap
p

e
n

G
e
ïn

te
g

re
e
rd

 Jaarve
rslag

 2
0

2
0

01 DUURZAAMHEID
 AMBITIE
 VERKLARING

02 DUURZAAMHEIDS-
 STRATEGIE

04 DUURZAAMHEIDS-
 BEHEER

03 DUURZAAMHEIDS-
 PRESTATIES



4.3 Nieuwe global compliance manager

In januari 2020 heeft Barco een global compliance manager 

aangesteld die verantwoordelijk is voor het implementeren, 

opvolgen en continu bijsturen van het compliance management 

systeem voor het hele bedrijf . Het voorbije jaar bracht zij de 

verwezenlijkingen, zwakke punten en verbeterinitiatieven voor 

elke pijler van het compliance management systeem in kaart 

en lanceerde ze verschillende initiatieven in het hele bedrijf om 

de maatregelen ter versterking van de compliance in elk van de 

pijlers te implementeren .

4.4 Bedrijfsbreed opleidingsprogramma Standards@Work

In het kader van zijn complianceprogramma heeft Barco een 

bedrijfsbreed opleidingsprogramma uitgewerkt dat wordt geor-

ganiseerd door Barco University, ons interne opleidings- en 

ontwikkelingscentrum . Er werd een consistente en uniforme 

reeks van e-learningcursussen ontwikkeld over cybersecurity, 

gegevensbescherming, duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid, 

ethiek en voortdurende verbetering . Om de twee maanden 

wordt een nieuwe cursus uitgerold .

Tijdens deze cursussen leren de Barco-medewerkers de stan-

daarden waaraan ze elke dag moeten voldoen, vandaar de naam 

van het programma – Standards@Work . Elke medewerker moet 

deze cursussen binnen de gestelde termijnen volgen . We stre-

ven naar een 100% participatiegraad en volgen medewerkers 

met achterstallige leeropdrachten actief op . De e-learningcur-

sussen bereikten een percentage van ruim boven de 98% . Enkel 

medewerkers die langdurig ziek zijn of in de nabije toekomst 

Barco verlaten, hebben deze cursussen niet gevolgd . Midden 

2020 werd een geactualiseerde reeks e-learningcursussen 

gelanceerd .
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Barco’s Standards@Work
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4.5 Bevorderen van een 'speak up'-cultuur 

Barco wil actief een echte 'speak up'-cultuur promoten waarbij 

ethische vragen of dilemma's kunnen worden besproken zon-

der angst voor represailles . Medewerkers die vragen hebben 

of bezorgdheden of problemen willen melden, kunnen dat via 

verschillende kanalen . Hun rechtstreekse manager of HR-busi-

nesspartner is de eerste contactpersoon . Daarnaast kan elke 

medewerker contact opnemen met een lid van het Legal, Risk 

& Compliance-team of het Internal Audit-team . Vragen en/

of bezorgdheden kunnen ook via de ethics mailbox worden 

gedeeld (ethics@barco .com) . 

Alle vragen of bezorgdheden die aan de ethics mailbox wor-

den gericht, worden behandeld door het Ethisch Comité, dat 

bestaat uit de General Counsel, de Chief HR Officer en de 

interne auditor . Dit comité beoordeelt de binnenkomende vra-

gen of bezorgdheden en wijst ze toe aan een van haar leden, 

afhankelijk van het onderwerp . Dat lid is verantwoordelijk voor 

het analyseren van de vraag of bezorgdheid en het voorstellen 

van een bevredigende oplossing aan de andere leden van het 

comité . Het Ethisch Comité beslist over de oplossing,  eventuele 

corrigerende maatregelen en bereidt een antwoord voor op de 

vraag of bezorgdheid van de persoon die ze stelde . Alle vragen 

en bezorgdheden die via de ethics mailbox worden doorge-

stuurd, worden op passende wijze geregistreerd .

4.6 Overheidsonderzoeken 

Aangezien Barco over de hele wereld actief is, worden de acti-

viteiten van het bedrijf van tijd tot tijd door overheidsinstanties 

in verschillende landen onder de loep genomen . 

• In India onderzoekt het Directorate of Revenue Intelligence 

de export van onderdelen van Barco's fabriek in India, 

die naar verluidt onder het toepassingsgebied van de 

Indiase SCOMET-exportregelgeving vallen en waarvoor 

een exportvergunning vereist zou zijn . Barco betwist de 

toepasselijkheid van de SCOMET-exportregelgeving en 

heeft een dagvaarding ingediend bij het Hooggerechtshof 

van Delhi . Door de covid-19-pandemie is de zitting 

herhaaldelijk uitgesteld . 

4.7 Lidmaatschap van verenigingen 

Barco is sterk betrokken bij lokale en professionele initiatieven 

en gemeenschappen die relevant zijn voor zijn activiteiten . Het 

bedrijf ondersteunt deze initiatieven en gemeenschappen op 

verschillende manieren – als stichtende partner, via het bestuur, 

afvaardiging van medewerkers naar werkgroepen, lidgeld, enz . 

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van de verschillende 

organisaties en verenigingen waarvan Barco lid is: 

• Sector- en handelsverenigingen en professionele 

netwerken: 

 Agoria, Society of Motion Picture and Television Engineers 

(SMPTE), Radio Equipment Directive Compliance 

Assocation (REDCA), Committee of European Accredited 

Bodies and Laboratories in Electrotechnics (CE- ABLE), 

Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC), Deutsches 

Flachdisplay Forum, Techwatch, European University 

Information Systems (EUNIS), Manufacturers Association 

for Information Technology (MAIT), National Association of 

Software and Service Companies (NASSCOM), EIT Health, 

Society for Imaging science & technology, COCIR, Laser 

Illuminated Projector Association (LIPA), Inter Society Digital 

Cinema Forum, International Association Of Amusement 

Parks, Themed Entertainment Association, Belir, Belrim, 

Beltug, IBJ, VONK, Kortrijk IN, Executive Global Network, 

Guberna, Communication Community .

Overzicht van de behandelde onderwerpen via de ethics mailbox in 2020

Gegevensbescherming 1

Ongepast gedrag 4

Belangenconflicten 4

Diversiteit 1

Totaal 10

Opgelost: 7

Onopgelost: 1

Gesloten: 2
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• non-profitorganisaties die steun bieden aan: 

- lokaal ondernemerschap, zoals Hangar K Start-up Incu-

bator;

- innovatief onderzoek binnen de technologie- of 

duurzaamheidssector, zoals Flanders Make, Medtech 

Vlaanderen, The Shift en Valipac; 

- internationale uitwisseling en handel: Vlaams-Chinese, 

Amerikaanse, Belgisch-Indiase, Gwinnet County, Metro 

Atlanta, Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel, 

Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor 

Rusland & Wit-Rusland en CanCham Belux;

• belangenorganisaties, zoals Voka .

De lidmaatschapsgelden voor de meeste van de bovenge-

noemde organisaties en verenigingen variëren van 250 tot 5 .000 

euro . Slechts enkele vragen een lidmaatschapsbijdrage tussen 

20 .000 en 30 .000 euro . De grootste bijdrage bedraagt 50 .000 

euro, de vereiste kapitaalinbreng voor een stichtend lid van de 

lokale non-profitorganisatie Hangar K, een gezamenlijk initiatief 

met onderwijsinstellingen en de stad Kortrijk dat start-ups en 

jonge ondernemers in het domein van onderwijs- en gaming-

technologie ondersteunt . 

 

Barco geeft geen donaties of andere bijdragen van welke aard 

ook aan politieke partijen .

5. Verantwoord beheer van de toeleveringsketen

Onze klanten verwachten van ons innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit. 

Wij rekenen op productie- en dienstenbedrijven van over de hele wereld om 

hen die oplossingen aan te bieden. Zowel Barco als zijn leveranciers werken 

verantwoordelijk en ethisch, en leven de strengste normen na in de hele 

toeleveringsketen.

In 2020 had Barco 142 core, key+ en key 

leveranciers, die 81% van onze totale directe 

uitgaven voor componenten en afgewerkte 

producten vertegenwoordigen . Tot 60% 

van onze directe uitgaven situeert zich in 

APAC, 27% in Europa en 13% in de rest van 

de wereld . 

5.1 Barco’s leveranciersbasis 

Bij Barco kopen we een brede waaier van componenten, van 

kunststoffen, elektronische componenten en plaatmetaal tot 

afgewerkte producten, bij veel verschillende leveranciers . Omdat 

we met zoveel leveranciers te maken hebben, hebben we ze 

in vier categorieën ingedeeld: core, key+, key en non-key 

leveranciers, op basis van hun omzet en hun strategisch tech-

nologisch belang voor Barco . De indeling stelt ons in staat om 

voor elke categorie een precieze scope en duidelijk leveranciers-

beheer te bepalen . Voor elke categorie hebben we verschillende 

niveaus van engagement vastgelegd . 

2020: een test voor de veerkracht van de toeleveringsketen 

2020 bleek een echte test te zijn voor de veerkracht van Barco's 

toeleveringsketen, wegens de handelsoorlogen en de regionale/

wereldwijde lockdowns als gevolg van de covid-19-pandemie . 

Barco heeft de storm al bij al goed doorstaan, dankzij onze 

alerte reactie op de plotse veranderingen in vraag, logistiek 

en leveranciers . Door gebruik te maken van strategische voor-

raad- en consignatiemodellen en regionale en wereldwijde dual 

sourcing, hebben we onze noodplannen op de proef gesteld . 

Onze sterke, langdurige relaties met leveranciers hebben bij-

gedragen tot het succes van die aanpak .

81%
142 suppliers

APAC: 60%

Europe: 27%

Rest of the

world: 13%
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De pandemie heeft ons inzicht gegeven in nieuwe mogelijk-

heden om onze leveranciersbasis weerbaarder te maken, wat 

heeft geleid tot een aantal nieuwe initiatieven binnen onze risi-

cobeheersingsstrategie .

5.2 Duidelijke normen stellen voor onze leveranciers

De sleutel tot een toeleveringsketen van hoge kwaliteit is ervoor 

te zorgen dat onze leveranciers onze verwachtingen kennen, 

ook die op het gebied van duurzaamheid . Wij houden ons aan 

drie belangrijke duurzaamheidsnormen: de RBA-gedragscode, 

de Product Compliance Requirements Code en de Responsible 

Minerals Policy .

RBA Code of Conduct

Wij vereisen dat al onze leveranciers de RBA-gedragscode (Res-

ponsible Business Alliance) naleven . De RBA-gedragscode is 

een set normen rond sociale, milieu- en ethische onderwerpen 

die betrekking hebben op de toeleveringsketen in de elektro-

nicasector . De code is afgestemd op internationale normen, 

zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 

de Internationale Arbeidsnormen IAO, de OESO-richtlijnen voor 

multinationale bedrijven en de ISO- en SA-normen . De thema’s 

die behandeld worden, zijn onder meer:

• Arbeid en mensenrechten: vrij gekozen tewerkstelling, 

menselijke behandeling, geen discriminatie, vrijheid van 

vereniging,  . . .

• Gezondheid en veiligheid: veiligheid op het werk, veilige 

machines, communicatie rond gezondheid en veiligheid,  . . .

• Milieu: uitstoot van broeikasgassen, gevaarlijke stoffen, 

milieuvergunningen en -rapportering,  . . .

• Ethiek: businessintegriteit, eerlijk zakendoen, adverteren 

en concurrentie, verantwoorde aankoop van materialen, 

privacy .

Het aandeel van key(+) en core leveranciers (die meer dan 80% 

van de directe uitgaven vertegenwoordigen) die de RBA-ge-

dragscode hebben onderschreven of die een vergelijkbare code 

hebben, wordt als een maandelijkse KPI bijgehouden in het 

wereldwijde procurement dashboard . In 2020 heeft 98% van 

de key(+) en core leveranciers de verklaring van naleving van 

de RBA-gedragscode ondertekend . In 2021 zal een nieuwe 

versie van de code van toepassing zijn, waardoor leveranciers 

hun verbintenissen ten aanzien van de code zullen moeten 

vernieuwen . 

Product Compliance Requirements Code 

Elke component die onze leveranciers aan Barco leveren, moet 

voldoen aan de Product Compliance Requirements van Barco 

(beschikbaar op onze website) . De code omvat naleving van 

wereldwijde regelgeving (zoals RoHS10 en REACH, ecode-

sign-vereisten, WEEE), sectornormen en bijkomende criteria 

die we zelf hebben gedefinieerd . Barco eist ook naleving van 

de Barco Substances List, waarin we het gebruik van specifieke 

chemicaliën beperken of aangifte van bepaalde stoffen verplicht 

stellen . Met de implementatie van de Barco Substances List gaan 

we verder dan de huidige wetgeving . 

In 2020 hebben we een wereldwijd risicobeheersingsproces 

voor chemische stoffen uitgerold, met als doel onze mede-

werkers en het milieu te vrijwaren van schadelijke kleefstoffen . 

Het proces valideert ook chemische stoffen die volgens Barco 

gebruikt mogen worden door onze assemblageleveranciers, 

waarbij we chemicaliën met een hoog risico geleidelijk elimi-

neren en instructies geven voor veilig gebruik .

We vragen onze leveranciers met aandrang om volledige mate-

riaalverklaringen (FMD’s) van hun geleverde componenten voor 

te leggen . Op die manier kunnen we in de toekomst garanderen 

dat onze producten de wereldwijde milieuregelgeving naleven, 

waaronder de  aangekondigde SCIP-database van ECHA (data-

bank voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen 

als zodanig of in complexe voorwerpen (producten)) . Dankzij 

de vele FMD's (82% van de actieve componenten in 2020) en 

RoHS-certificaten met de toepasselijke vrijstellingen waarover 

we beschikken, kunnen we onze productfamilies op tijd in de 

SCIP-database uploaden . Bovendien helpt de database ons om 

proactief stoffen uit onze producten te verwijderen, in overeen-

stemming met ons ecodesignprogramma en sectorinitiatieven . 

Een team van interne deskundigen voert risicogebaseerde 

beoordelingen uit van de door de leveranciers verstrekte com-

pliancegegevens en vereist diepgaande compliancegegevens 

voor onderdelen met een hoog risico .

Responsible Minerals Policy

Het beheren van onze verplichtingen op het gebied van con-

flictmineralen maakt deel uit van Barco's maatschappelijke 

verantwoordelijkheid . Wij en veel van onze stakeholders zijn 

bezorgd over mensenrechtenschendingen in verschillende vor-

men (kinderarbeid, mensenhandel, dwangarbeid, enz .), alsook 

over gewapende conflicten die extreem geweld veroorzaken in 

zogenaamde ‘conflictgebieden en hoogrisicogebieden’ (CAH-

RA's) . Wij erkennen het risico dat verbonden is aan de illegale 

winning van en handel in materialen zoals tin, wolfraam, tantaal, 

goud en kobalt . 

We stemmen ons beleid en onze praktijken inzake verantwoorde 

mineralen af op de ‘OECD Due Diligence Guidance for Respon-

sible Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 

Areas’ (OESO-richtlijnen) . Daarnaast heeft Barco verplichtingen 

die de wetgevers in verschillende regio's, waaronder de VS en 

de Europese Unie, aangingen .

Wij ondersteunen en leven de ‘OECD Due Diligence Guidance 

for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affec-

ted and High-Risk Areas’ na, met name de risico's gedefinieerd 

in Bijlage 2 van deze OESO-richtlijnen . Wij streven ernaar de 

inkoop van producten en materialen die conflictmineralen 

bevatten en rechtstreeks uit conflictmijnen afkomstig zijn, te 

vermijden .
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Voorts hebben wij een uniform en bedrijfsbreed proces inge-

voerd om het gebruik, de bron en de oorsprong van de 

relevante mineralen in onze toeleveringsketen te bepalen 

(‘Supply Chain Due Diligence’), met inbegrip van het ‘Respon-

sible Minerals Assurance Process’ (RMAP) in overeenstemming 

met de OESO-richtlijnen . Wij gaan in gesprek met leveranciers 

om risico's te verhelpen en bijkomende due diligence-onder-

zoeken uit te voeren, zodat we op verantwoorde wijze kunnen 

blijven inkopen en de toeleveringsketen kunnen blijven waarbor-

gen .  Van onze leveranciers die binnen het toepassingsgebied 

vallen (d .w .z . leveranciers van onderdelen die de mineralen wolf-

raam, tantaal, tin of goud bevatten), wordt verwacht dat ze zich 

bij verantwoorde bronnen bevoorraden en dat ze dit verzoek 

actief doorgeven naar de volgende lagen van de toelevering-

sketen van Barco . Wij eisen van onze leveranciers dat ze een 

beleid inzake verantwoorde mineralen opstellen, publiceren en 

handhaven, dat in overeenstemming is met de OESO-richtlijnen . 

Overeenkomstig de OESO-richtlijnen vragen we onze betrokken 

leveranciers om hun toeleveringsketen te onderzoeken en de 

oorsprong te bepalen van de metalen in producten die aan 

Barco geleverd worden . De leveranciers moeten het Conflict 

Minerals Reporting Template (CMRT) van het Responsible 

Mineral Initiative (RMI) invullen . Onze supplychain is zeer respon-

sief . Toch is er een specifieke escalatiestroom met betrekking 

tot inkoop beschikbaar, waardoor actoren in de supplychain 

gedwongen worden om de benodigde gegevens te verstrekken . 

In 2020 heeft 100% van de in-scope leveranciers gereageerd 

op het CMRT . We voeren een gedetailleerde risicoanalyse naar 

conflictmineralen uit op de ontvangen gegevens door middel 

van cross-referencing en een nauwe samenwerking met de 

leden van het RMI .

In 2020 zijn we begonnen met het in kaart brengen van de 

transparantie van onze toeleveringsketen met betrekking 

tot kobalt, vooruitlopend op toekomstige regelgeving en ver-

wachtingen van klanten .

5.3 Duurzaamheid verder integreren in het 
inkoopproces 

Wij moedigen onze leveranciers aan om onze waarden te delen 

en eisen dat zij voldoen aan onze verplichte ethische, arbeids- 

en milieunormen . Om het vereiste niveau van betrokkenheid 

te verzekeren, hebben wij duurzaamheid verder geïntegreerd 

in elke stap van het inkoopproces .

a. Leveranciers scouten

Het zelfbeoordelingsdocument voor de leverancier  bevat 

vragen over duurzaamheid, die worden geëvalueerd en die de 

basis vormen voor open discussies als er op het eerste gezicht 

een conflict lijkt te zijn tussen het gedrag van de leverancier 

en onze verwachtingen .

b. Leveranciers selecteren

In 2020 zijn er meer duurzaamheidscriteria toegevoegd aan 

het nieuwe leveranciersselectierapport voor nieuwe nieuwe 

leveranciers van componenten .

c. Inkoopcontracten

De algemene inkoopvoorwaarden en master supply agree-

ments (MSA's) (d .i . contracten met key en core leveranciers) 

van Barco bevatten duurzaamheidsclausules . 100% van de 

key(+) en core leveranciers ondertekende in 2020 contracten 

met duurzaamheidsclausules, zijnde MSA's of ondertekende 

algemene voorwaarden .

SCOUTEN SELECTEREN INKOPEN
PRESTATIES 
OPVOLGEN

COMPETENTIE-
OPBOUW

Scope Alle mogelijke 

leveranciers van 

componenten

Nieuwe leveranciers van 

kritische componenten

Alle leveranciers Alle key+ & core 

leveranciers

Alle key(+) & core 

leveranciers

Tools Zelfbeoordelingsdocument 

voor leveranciers 

inclusief vragen over 

duurzaamheid

Nieuw 

leveranciersselectierapport, 

inclusief verplichte 

duurzaamheidscriteria

Algemene 

inkoopvoorwaarden 

inclusief 

duurzaamheidsclausule 

(alle bestellingen)

Contract met 

duurzaamheidsclausule 

(voor belangrijke 

uitgaven)

Prestatiebeoordeling 

van leverancier, 

inclusief 

duurzaamheidsscore

Webinars en 

e-learnings

Supplier innovation 

days
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d. Prestaties van leveranciers opvolgen

78% van onze beoogde key+ en core leveranciers kreeg een 

duurzaamheidsscore in hun prestatiebeoordeling in 2020: leve-

ranciers krijgen een score voor hun prestaties op het gebied 

van duurzaamheid zoals productconformiteitseisen, naleving 

van de RBA-gedragscode en transparantie (het voorleggen van 

CMRT's en volledige materiaalverklaringen) . In 2020 behaalde 

43% van onze key+ en core suppliers die in aanmerking komen 

voor de prestatiebeoordeling op het gebied van duurzaamheid 

een score van >80%, wat de vereiste is om een voorkeurs-

leverancier van Barco te zijn . De duurzaamheidsscore wordt 

aan de leveranciers gecommuniceerd tijdens business review 

meetings . Specifieke verbeteracties worden afgesproken en 

opgevolgd door de inkoper .

Tijdens deze bijeenkomsten is duurzaamheid een vast agenda-

punt: we delen onze duurzaamheidsambities en benadrukken 

hoe belangrijk het is dat onze leveranciers ons helpen om onze 

doelstellingen te bereiken . We moedigen onze leveranciers aan 

om ons proactief in te lichten over hun vooruitgang op het 

gebied van duurzaamheid in hun activiteiten en supplychains 

en om innovaties te delen die ons kunnen helpen om de duur-

zaamheidsimpact van onze producten verbeteren .

e. Competentieopbouw

We willen er ook voor zorgen dat onze leveranciers onze 

duurzaamheidsnormen begrijpen en leren hoe ze daarnaar 

moeten handelen . We trainen leveranciers en informeren hen 

via verschillende communicatiekanalen over ontwikkelingen in 

verschillende duurzaamheidsdomeinen zoals milieucompliance, 

ecodesign en conflictmineralen .

5.4 Onze medewerkers opleiden

In 2020 organiseerden we een specifieke opleiding voor ons 

inkoopteam over het Barco-duurzaamheidsprogramma, de 

roadmap naar een duurzame toeleveringsketen en de RBA-ge-

dragscode . 100% van onze inkoopcollega's heeft de opleiding 

gevolgd .

5.5 Plannen voor 2021 en daarna

In 2020 hebben we een duurzaam inkoopbeleid opgesteld, dat 

begin 2021 zal worden gepubliceerd . Onze activiteiten in 2021 

richten zich verder op het vergroten van het bewustzijn rond 

duurzaamheid binnen ons wereldwijd inkoopteam en bij onze 

leveranciers . We zetten ons traject voort van bewustwording 

naar coöperatieve verbetering van de duurzaamheidspresta-

ties van onze leveranciers . Het onderschrijven van de nieuwe 

RBA-gedragscode zal de discussie met onze leveranciers ver-

gemakkelijken . 

Onze ambitie voor 2021 en daarna is om ons duurzaam-

heidsprogramma voor leveranciers op te waarderen tot een 

geavanceerd niveau, zoals gedefinieerd in onze roadmap naar 

duurzaamheid .

6. Gemeenschapsengagement

Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat meer 

mensen kunnen deelnemen aan en genieten 

van een bloeiende samenleving, ongeacht hun 

achtergrond. 

Daarbij richten we onze inspanningen vooral op 

onderwijs en ondernemerschap. We geven onze 

medewerkers een doel door hun engagement, 

expertise en vaardigheden te benutten en door 

samen te werken met non-profitorganisaties 

en sociale ondernemingen. Bovendien streven 

we naar een impact op lange termijn. Onze 

doelgroepen zijn jonge en minderbedeelde 

mensen, voornamelijk in de gemeenschappen 

waar we wonen en werken. 

6.1 2020: een ongeëvenaard jaar dat om speciale 
steun vroeg 

Terwijl het coronavirus over de hele wereld woedde, zagen 

we in heel wat vestigingen van Barco een hartverwarmende 

solidariteit . Van het doneren van medische displaysystemen 

en persoonlijke beschermingsmiddelen om zorgpersoneel te 

helpen in de strijd tegen het virus, tot het opzetten van een 

verhuurprogramma voor onze virtuele leslokalen, volgt hier een 

kort overzicht van enkele van de initiatieven die we lanceerden:

• In Italië schonken we ongeveer 150 witte pakken en 

andere beschermende kleding aan twee nabijgelegen 

zorgcentra .

• Barco België zamelde geld in om beschermende kledij, 

handschoenen en brillen te kopen voor twee Chinese 

ziekenhuizen . 
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Ons virtuele leslokaal weConnect openstellen voor andere 
organisaties tijdens lockdowns

 

Toen in maart 2020 de eerste lockdownmaatregelen 

en reisbeperkingen van kracht werden, waren heel 

wat organisaties genoodzaakt alternatieven te zoeken 

voor hun on-site trainingen en opleidingsprogramma's . 

Barco besloot onmiddellijk om zijn weConnect Virtual 

Classroom open te stellen, zodat lokale bedrijven in 

contact konden blijven met hun werknemers over de 

hele wereld, tegen een kleine huurprijs . Daarnaast stel-

den we het virtuele leslokaal ook ter beschikking van 

omliggende scholen en universiteiten .

De voordelen waren legio! Alle 497 virtuele deelne-

mers aan de virtuele sessies waren enthousiast over 

deze unieke kans . Voor Barco was dit een uitgelezen 

kans om inzichtelijke feedback te krijgen over onze 

weConnect-oplossing . Bovendien ging de opbrengst 

van het gebruik van de virtuele leslokalen integraal naar 

het goede doel: in november 2020 schonken we 9 .500 

euro aan het AZ Groeninge-ziekenhuis in Kortrijk .

Het ziekenhuis zal het geld gebruiken voor de aankoop 

van telemedicine-apparatuur waarmee zorgverleners 

vanop afstand bloeddruk, gewicht of andere patiënt-

parameters kunnen controleren .

9.500 euro
werd ingezameld via de 
verhuur van onze virtu-
ele leslokalen tijdens de 

covid-19-lockdown . 

• 38 medische displaysystemen werden geschonken aan 

ziekenhuizen in Beijing en in de provincies Hebei en Hubei 

(China) . 

• In België kochten we stoffen  mondmaskers van 

Think Pink, de Belgische nationale campagne tegen 

borstkanker. . De mondmaskers beschermen niet alleen 

onze medewerkers, maar tonen ook ons engagement om 

de strijd tegen borstkanker te steunen .
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• In 2017 richtte Sakshi, een Indiase niet-gouvernementele 

organisatie die zich richt op onderwijs, gezondheid en 

gemeenschapsontwikkeling, het Barco Sakshi Education 

Center op – een nieuwe school voor kansarme kinderen 

in Noida, waar onze vestiging zich bevindt . Barco steunde 

de stichting en blijft de school helpen via verschillende 

initiatieven . In 2020 verzorgden 28 Barco-medewerkers 

virtuele lessen voor de schoolkinderen .

• Via het iGemba Scholarship Fund geeft Barco India iets 

terug aan zijn werknemers (vooral arbeiders) door hun 

kinderen via goed onderwijs toegang te geven tot de 

innovatiemaatschappij . Het concept is eenvoudig: voor 

elke verbetering die een operator voorstelt via ons 

iGemba-programma, stort Barco 3 euro in een studie- 

fonds . Sinds de start van het programma in 2014 ontvin-

gen tot op heden 84 kinderen van Barco-medewerkers 

de beurs .

6.2 De onderwijskloof dichten, overal 
ter wereld

Onderwijs is een van de sleutels om aan armoede te ontsnap-

pen . De voorbije tien jaar werd wereldwijd grote vooruitgang 

geboekt op het vlak van toegang tot onderwijs en inschrijvings-

percentages, maar er is nog een lange weg af te leggen . Barco 

helpt de onderwijskloof te dichten en zo het leven van kansarme 

kinderen op een aantal manieren te verbeteren:

• Indus Action, een niet-gouvernementele organisatie 

gevestigd in New Delhi, India, gelooft echt dat wanneer 

kinderen met verschillende achtergronden en vaardighe-

den samen in één klaslokaal studeren, ze hun hoogste 

potentieel kunnen bereiken . De organisatie is momenteel 

actief in 19 staten en richt zich op een mix van op tech-

nologie gebaseerde interventies en beleidsbeïnvloeding 

om kansarme kinderen legitieme toegang tot onderwijs 

te bieden . Naast een financiële bijdrage aan Indus Action 

hielpen vrijwilligers van Barco, vooral van het software-

team, hen ook bij het ontwerpen en testen van hun 

software . 

 Voor zijn emerging leadership program werkt Barco 

samen met StreetwiZe, een unieke organisatie die 

talentontwikkeling ondersteunt via de ontwikkeling van 

leerproducten met hoge impact voor bedrijven, geïn-

spireerd door de complexe en competitieve realiteit van 

straatgemeenschappen . StreetwiZe investeert 100% van 

zijn winst in Mobile School, een organisatie die non-for-

mele educatie aanbiedt aan straatjongeren en hen helpt 

om uit te groeien tot positieve bijdragers aan de maat-

schappij . 

• Ter gelegenheid van het 'All In Virtual'-evenement schonk 

Barco 500 dollar aan Girls Who Code, een organisatie die 

zich inzet om de genderkloof in technologiejobs wereld-

wijd te dichten . 

Barco Play Day – een alternatief in 2020

Sinds 2013 organiseert Barco elk jaar de Barco Play Day – 

een dag vol plezier, spelletjes en workshops voor kansarme 

kinderen in de kantoren van Barco – eerst in België en later 

ook in India en Duitsland . 

“We bieden de kinderen niet alleen een leuke dag weg van 

hun zorgen, we laten hen ook kennismaken met de wereld 

van de technologie”, legt Elsje Declercq uit, een van de drij-

vende krachten achter het initiatief in België . “Door hen een 

blik achter de schermen van ons bedrijf te gunnen, hopen we 

deze kinderen te inspireren om een opleiding in technologie 

te volgen . Het is zo lonend om te horen dat sommigen van 

hen daadwerkelijk voor een STEM-opleiding (wetenschap, 

technologie, engineering en wiskunde) hebben gekozen 

omdat we hen geïnspireerd hebben en ze hier dolgraag 

zouden willen werken .”

Het succes van de Barco Play Day is te danken aan het harde 

werk van veel vrijwilligers en de bijdragen van een reeks 

organisaties, waaronder Barco . Hoewel het team door de 

pandemie in 2020 geen Barco Play Day kon organiseren, 

besloten Elsje en haar Belgische collega's om toch geld en 

kinderkleding, speelgoed en schoolmateriaal in te zame-

len onder hun collega's bij Barco – om lokale organisaties 

te helpen het leven van kwetsbare kinderen in de buurt te 

verbeteren .
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6.3 Gezondheid en welzijn ondersteunen

Barco wil niet alleen zorgen voor goede gezondheidsresultaten 

door eersteklas oplossingen en diensten aan de gezondheids-

zorg te leveren, maar wil ook helpen om overal ter wereld 

toegang te verschaffen tot goede gezondheidsdiensten . Naast 

de covid-19-gerelateerde hulp, steunden we de volgende ini-

tiatieven in 2020:

• We verleenden financiële steun aan CanSupport, India's 

grootste programma voor gratis palliatieve zorg aan 

huis . Het geld wordt gebruikt om mobiele teams te 

financieren, elk bestaande uit een dokter, een verpleegster 

en een begeleider . Daarnaast doen collega's van Barco 

vrijwilligerswerk in de CanSupport-dagcentra of organise-

ren ze leuke activiteiten met jonge kankerpatiënten .

• Wij blijven ook financieel bijdragen aan Urja Energy. De 

ngo probeert het taboe op menstruatie te doorbreken 

door vrouwen voor te lichten over menstruele hygiëne . 

Daarnaast hebben ze een eenheid geopend voor de pro-

ductie van 100% biologisch afbreekbaar maandverband, 

waar lokale vrouwen worden tewerkgesteld .

• In Noorwegen steunden we organisaties als Blue Cross, 

die mensen met drugsgerelateerde problemen helpt, en 

de National Association for Stopping Child Violence .

De onderwijskloof dichten met refurbished IT-materiaal 

Dankzij de toegang tot opleidingen in computer- 

en digitale vaardigheden profiteren kinderen van 

internationale informatiebronnen . Dat helpt hen 

om wereldburgers te worden en stimuleert het 

ondernemerschap . Daarom heeft Barco beslo-

ten om Close the Gap te steunen, een Belgische 

sociale onderneming die meer dan 15 jaar gele-

den werd opgericht met als doel de digitale kloof 

in ontwikkelingslanden en opkomende landen te 

dichten . Close the Gap verzamelt onder meer 

laptops, desktops, beeldschermen, servers, enz . 

en herstelt ze . Op die manier kunnen ze worden 

hergebruikt in educatieve, medische en sociale 

projecten, meestal in ontwikkelingslanden en 

opkomende landen .

Sinds de start van onze samenwerking met Close 

the Gap heeft Barco meer dan 6 .500 stuks IT-ma-

teriaal gedoneerd . In 2020 hebben we ongeveer 

200 laptops en computers gedoneerd aan Digital 

For Youth, een Belgische organisatie opgericht 

door Close the Gap en DNS die laptops inza-

melt bij bedrijven, ze opknapt en verdeelt onder 

kwetsbare jongeren . De computers werden 

geschonken aan middelbare scholieren om hen 

te helpen online lessen te volgen tijdens de covid-

19-lockdown . 

Er werden 200
laptops en computers 

geschonken aan middelbare 
scholieren om hen te helpen 

online lessen te volgen
tijdens de covid-19

lockdown .
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Governance en 
verantwoordelijkheid 
inzake duurzaamheid

Governance zorgt ervoor dat onze duurzaam- 

heidsstrategie op koers blijft, dat de strategie 

effectief blijft en dat de top van ons bedrijf 

verantwoordelijkheid neemt voor de resultaten. 

Raad van Bestuur - Auditcomité

Minstens één keer per jaar staat duurzaamheid op de agenda 

van de vergadering van het Auditcomité van Barco . Het comité 

deelt en bespreekt de strategische vooruitgang van Barco's 

algemene duurzaamheidsprogramma, aangezien dit integraal 

deel uitmaakt van Barco's bedrijfsstrategie . Het comité beoor-

deelt ook duurzaamheidsgerelateerde risico's als onderdeel 

van zijn risicobeheersingsproces en wordt geïnformeerd over 

de kwesties en bezorgdheden die via de ethics mailbox naar 

voren worden gebracht . Indien het Auditcomité dit wenselijk 

acht, brengen zij verder verslag uit aan de Raad van Bestuur . In 

2020 heeft het Auditcomité duurzaamheid besproken tijdens 

de vergadering in december .

Core leadership team (CLT)

Minstens twee keer per jaar staat duurzaamheid op de agenda 

van de vergadering van het CLT . De duurzaamheidsstrategie en 

de vooruitgang worden gedeeld en besproken .

Executive sustainability steering committee 

De leden van dit comité zijn onze Chief Executive Officer, 

Chief Human Resources Officer, Chief Financial Officer, Group 

General Counsel, Senior Vice President Healthcare, Senior Vice 

President Operations en Senior Vice President Organizational 

Excellence . Zij bespreken de duurzaamheidsstrategie van het 
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bedrijf, keuren doelstellingen goed en volgen de uitvoering op 

zodat duurzaamheid wordt ingebed in onze activiteiten – om zo 

Barco’s algemene doelstellingen te ondersteunen . Het comité 

komt minstens één keer per kwartaal samen . Het sustainability 

office rapporteert rechtstreeks aan dit comité . 

Sustainability office

Het sustainability office, dat deel uitmaakt van de financiële 

afdeling, promoot ons bedrijfsbrede programma voor duur-

zaamheid en transparantie bij de stakeholders . Het office zorgt 

voor rapportering en gaat de dialoog aan met interne en externe 

stakeholders om de focusdomeinen voor duurzaamheid te 

beoordelen, te prioriteren en te monitoren . Verder stelt het 

sustainability office ook de duurzaamheidsstrategie van het 

bedrijf op, stuurt het de duurzaamheidsprocessen aan en zorgt 

het voor begeleiding en coördinatie tussen de verschillende 

corporate functies . Het office legt eveneens de duurzaamheids-

doelstellingen van het bedrijf vast op basis van de doelstellingen 

die door de corporate functies zijn bepaald .

Werkstromen rond duurzaamheid

Het bedrijf neemt ownership over de focusdomeinen voor 

duurzaamheid . Binnen de relevante corporate functies zijn de 

werkstroomleiders voor duurzaamheid verantwoordelijk voor 

het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, het beheer 

van de duurzaamheidsplannen en het meten van de duurzaam-

heidsprestaties . Zij zorgen ervoor dat duurzaamheid wordt 

geïntegreerd in Barco's lopende bedrijfsstrategie en -planning . 

Elke werkstroomleider wordt ondersteund door een sponsor, d .i . 

een senior manager die als klankbord dient, de besluitvorming 

faciliteert en obstakels wegneemt . De werkstroomleiders delen 

de voortgang op de belangrijkste gebieden van duurzaamheid 

met het executive sustainability steering committee .
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Stakeholder
betrokkenheid

Barco hecht veel belang aan stakeholderbetrokkenheid . Externe 

standpunten helpen ons tenslotte om opkomende problemen 

te identificeren en te prioriteren en om onze strategie, acties en 

beleid beter af te stemmen op de belangen van de maatschappij 

en de planeet . Bovendien kunnen stakeholders waardevolle 

feedback geven over onze prestaties en andere aspecten van 

onze activiteiten, zoals transparantie . Kortom: betrokkenheid 

van stakeholders ondersteunt ons succes op lange termijn .

Specifieke kanalen en processen

Wij hebben een reeks speciale kanalen en processen opgezet 

om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de verwachtingen van 

al onze belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, inves-

teerders, leveranciers en (niet-) gouvernementele organisaties . 

Door het proces van interactie met onze stakeholders te stan-

daardiseren, kunnen we risico’s vermijden, nieuwe kansen voor 

het bedrijf identificeren en onze financiële resultaten verbeteren . 

Klanten Medewerkers Investeerders Leveranciers (Niet-)gouvernemen-

tele organisaties 

1 Klanten- 

betrokkenheid 

Klanten- 

betrokkenheid 

Financiële veer-

kracht 

Innovatiebeheer Klimaatverandering & 

energie 

2 Productkwaliteit, 

-veiligheid & 

-beveiliging 

Medewerkers- 

betrokkenheid 

Duurzame winstge-

vende groei 

Productkwaliteit, 

-veiligheid & -bevei-

liging

Informatiebeveiliging 

& gegevensbescher-

ming 

3 Innovatiebeheer Productkwaliteit, 

-veiligheid & -bevei-

liging 

Marktbereik Bedrijfsethiek Innovatiebeheer 

4 Financiële veer-

kracht 

Innovatie- 

beheer 

Productkwaliteit, 

-veiligheid & -bevei-

liging 

Klantbetrokkenheid Productbeheer 

5 Informatie- 

 & gegevens-

beveiliging 

Merk Corporate 

governance 

Financiële veer-

kracht / duurzame 

winstgevende groei

Gezondheid, veilig-

heid en welzijn  

van medewerkers 

Top 5 materiële thema’s per stakeholdergroep (beoordeling van 2020)

 Een beschrijving van deze topics is te vinden in het hoofdstuk ‘materialiteit’ van ons geïntegreerd jaarverslag .

Sustainability ambassador groups

De ambassador groups (ambassadeursgroepen) zijn cross-func-

tionele groepen van gemotiveerde mensen, inclusief de 

werkstroomleiders rond duurzaamheid . Zij komen, onder lei-

ding van de sustainability office, minstens één keer per kwartaal 

samen . Ze bespreken dan lopende initiatieven en partnerships 

en brengen nieuwe ideeën aan . Bovendien communiceren ze 

over de realisatie van belangrijke initiatieven aan alle relevante 

stakeholders . 

Proces van betrokkenheid van stakeholders in 2020

In 2020 hebben we een uitgebreid proces rond stakeholderbe-

trokkenheid georganiseerd, waarbij zowel externe stakeholders 

van alle categorieën als interne stakeholders werden betrokken 

als input voor onze materialiteitsbeoordeling . Via persoonlijke 

interviews en online enquêtes hebben we de verwachtingen 

van de stakeholders geëvalueerd om Barco's materialiteitsma-

trix op te stellen . De resultaten worden ook gebruikt om onze 

activiteiten in 2021 en daarna vorm te geven . In totaal namen 

111 stakeholders deel aan de enquêtes en interviews .
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Voortdurende interactie met stakeholders

Onze dagelijkse activiteiten maken interactie met onze stake-

holders mogelijk . Bij Barco is elk departement verantwoordelijk 

voor het identificeren en engageren van zijn stakeholders (i .e . 

diegenen op wie zij impact hebben of diegenen die impact 

hebben op hen) . De corporate functies bij Barco voorzien de 

departementen met een kader voor stakeholderbetrokkenheid 

(d .i . identificeren en classificeren van stakeholders, richtlijnen 

voor communicatie met stakeholders, enz .) . Van informele 

gesprekken tot contractuele partnerships, wij betrekken onze 

stakeholders op vele manieren . 

Klanten 

‘We think with the customer’ is een van de belangrijkste bouw-

stenen van Barco's bedrijfscultuur . Om onze missie, ‘wereldwijd 

briljante resultaten te leveren’, te realiseren, moeten we volledig 

begrijpen wat onze klanten willen en de relevante waardepropo-

sities bieden om uitstekende klantervaringen te leveren . Daarom 

leggen we de lat voor klantervaring alsmaar hoger – om een 

echt klantgerichte onderneming te worden . 

Wij communiceren met onze klanten via:

• Onderzoek naar de NPS (net promotor score);

• Dagelijkse contacten in het veld (sales, segmentmarketing, 

customer service, …);

• (Virtuele of live) evenementen en partner summits;

• Digitale interactie via sociale media, website, enz .;

• Persberichten .

Lees meer over onze activiteiten op het gebied van klantbe-

trokkenheid in 2020 

Medewerkers 

Mensen zijn de sleutel tot het succes van ons bedrijf . Wij willen 

onze mensen de best mogelijke werkomstandigheden bieden . 

Dat betekent dat we de betrokkenheid van onze medewerkers 

moeten waarborgen, een veilige en gezonde werkpleken voort-

durende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden moeten 

bieden en prioriteit moeten geven aan diversiteit en inclusie . 

Wij communiceren met onze medewerkers via:

• Townhall-bijeenkomsten en vraag-en-antwoordsessies voor 

alle medewerkers;

• Regelmatige updates op interne nieuwsportalen 

(BarcoZone intranet, Yammer en videomuren in onze 

kantoren);

• Inspiratiesessies over verschillende onderwerpen 

(waaronder duurzaamheid);

• Frequente feedbacksessies .

Indien een medewerker een probleem wil melden of bespreken, 

zelfs anoniem: 

• Ze kunnen praten met opgeleide vertrouwenspersonen;

• Ze kunnen de kwestie melden via de ethics mailbox .

Lees meer over onze activiteiten rond medewerkersbetrok-

kenheid in 2020

Investeerders 

Wij waarderen de essentiële rol die onze kapitaalverschaffers 

spelen in het succes en de welvaart van de onderneming, aan-

gezien zij ons in staat stellen waardecreatie op lange termijn 

na te streven . Dat moet ook leiden tot een voortdurende stij-

ging van de waardering van de onderneming ten voordele van 

haar aandeelhouders . Wij streven actief naar een dialoog met 

beleggers, alsook met financiële adviseurs die Barco behande-

len in naam van hun klanten op de financiële markten en met 

ESG-ratingbureaus .

We communiceren met beleggers via:

• De Investor Relations-sectie op onze website;

• De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders;

• evenementen zoals de Capital Markets Day, 

beleggersconferenties en roadshows;

• Driemaandelijkse conference calls, persoonlijke telefoon- 

en videogesprekken .

Leveranciers 

Onze klanten verwachten van ons innovatieve oplossingen van 

hoge kwaliteit . Wij rekenen op productie- en dienstenbedrijven 

van over de hele wereld om hen die oplossingen aan te bieden . 

Barco onderhoudt frequent contact met zijn leveranciers en 

evalueert en traint hen om ervoor te zorgen dat we verantwoord 

en ethisch gedrag en hoge normen in onze toeleveringsketen 

blijven nastreven . 

We communiceren met leveranciers via:

• Duidelijke communicatie over onze normen en de 

updates ervan (RBA-gedragscode, Product Compliance 

Requirements en de Responsible Minerals Policy);

• Monitoring- en auditsysteem om de prestaties van 

leveranciers te evalueren;

• Business reviews met key+ en core leveranciers;

• Opleidingen (webinars en e-learnings);

• Supplier innovation days .

Lees meer over onze inspanningen om leveranciers te betrek-

kenin 2020

(Niet-)gouvernementele organisaties 

Barco is lid van verschillende verenigingen die actief zijn op 

wereldwijd, regionaal en nationaal niveau en gaat de dialoog 

aan met overheden, beleidsmakers, enz . 

We communiceren met verenigingen via:

• Deelname aan werkgroepen van beleidsmakers;

• Meetings, rondetafels en conferenties;

• Deelname aan wereldwijde netwerken;

• Stages en lezingen .

Meer informatie over onze lidmaatschappen is te vinden onder 

'Ethiek & compliance'

Daarnaast dragen we bij aan diverse liefdadigheidsinstellingen 

en gemeenschapsprojecten over de hele wereld . Structurele 

partnerschappen zijn onder meer die met Close the Gap, Sakshi, 

Indusaction, CanSupport en Urja Energy . 

Ontdek onze liefdadigheidsinitiatieven in 2020
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Externe initiatieven 
(platformen en commitments)

Science Based Targets initiative

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking 

tussen het CDP, de United Nations Global Compact, het World 

Resources Institute (WRI) en het World Wildlife Fund (WWF) . Het 

SBTi is het enige wereldwijde initiatief dat de CO
2
-emissiedoel-

stellingen van een bedrijf rechtstreeks koppelt aan het Akkoord 

van Parijs en de bijbehorende wereldwijde inspanningen om 

de stijging van de wereldtemperatuur onder 1,5 °C te houden . 

Barco heeft de ‘Business Ambition for 1 .5°C Commitment Letter’ 

in 2020 ondertekend . De doelstellingen worden momenteel 

gevalideerd .

Belgian Alliance for Climate Action

In 2020 sloot Barco zich aan bij de Belgian Alliance for Climate 

Action (BACA), een collectief van organisaties die zich engage-

ren om hun activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van 

het Akkoord van Parijs: de opwarming van de aarde onder 2 °C 

houden en inspanningen blijven leveren om de opwarming te 

beperken tot 1,5 °C .

De Belgian Alliance for Climate Action is een initiatief van WWF 

België en The Shift . Het platform verenigt tal van Belgische 

organisaties die zich engageren om de nodige stappen te zet-

ten naar een CO
2
-neutrale economie . Dat betekent de uitstoot 

van broeikasgassen verlagen, meer klimaatambities tonen en 

Science Based Targets (SBT) gebruiken om de duurzaamheids-

doelstellingen te bereiken .

We Mean Business

Een coalitie van organisaties die samenwerkt met duizenden 

van ’s werelds meest invloedrijke bedrijven en investeerders om 

de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen . Als 

lid engageert Barco zich ten volle om de initiatieven en com-

mitments te halen die de coalitie naar voor schuift .

The Shift

Barco is lid van The Shift, het grootste Belgische referentie-

netwerk rond duurzaamheid . The Shift werd opgericht om de 

transitie te bevorderen naar een duurzamere maatschappij en 

economie .

Green Deal biodiversiteit

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)

bedrijven en de Vlaamse overheid (België) om samen groene 

projecten op te zetten . Deze specifieke Green Deal streeft 

ernaar de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het 

draagvlak voor het initiatief te versterken . Meer dan 60 bedrijven 

en organisaties, waaronder Barco, hebben zich al geëngageerd 

om aan deze Green Deal mee te werken .
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Be The Change

Hoe zal onze arbeidsmarkt eruitzien in 2030? In zijn studie 

'Shaping the future of work' ontwikkelde Agoria, de Belgische 

federatie van de technologische industrie, vier strategieën voor 

een duurzame arbeidsmarkt . Deze vier strategieën kunnen wor-

den gecategoriseerd als: activeren van werklozen of studenten, 

bijscholen en omscholen van werknemers en verder ontwik-

kelen van en investeren in technologie . In 2019 onderschreef 

Barco het Be The Change Charter en engageerden wij ons om 

ons personeelsbeleid aan te passen aan de uitdagingen van 

de arbeidsmarkt van morgen . Wij gingen vier uitdagingen aan:

• In kaart brengen van verplaatsingen en reistijden van 

werknemers naar klanten, leveranciers en binnen het 

bedrijf en deze verplaatsingen met minstens 20% 

verminderen tegen 2022 (technologie) .

• Minstens 1/5 van onze middelen voor R&D investeren in 

technologische oplossingen om diensten op afstand 

in de gezondheidszorg, het onderwijs of bedrijven 

(technologie) te faciliteren .

• Barco-medewerkers sponsoren en laten deelnemen 

aan het 'Take the Lead'-programma om de digitale 

transformatie in het bedrijf aan te moedigen en te 

stimuleren (bijscholing en technologie) .

•  Jaarlijks bedrijfsbezoeken en technologieworkshops 

organiseren voor minstens 15 leerkrachten en studenten 

in drie onderwijsniveaus (activering en bijscholing) .

Certificaties 

Om onze stakeholders te verzekeren dat onze managementsy-

stemen voldoen aan de internationale sectorspecifieke normen, 

hebben wij de volgende ISO certificaten:

• ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (Barco-sites in de 

VS, Duitsland, India, Italië, China, Noorwegen en België)

• ISO 13485-kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor 

medische hulpmiddelen (Barco-sites in de VS, China, 

België, Italië en Zuid-Korea)

• ISO 14001-milieumanagementsysteem (Barco-sites in 

België, China, India en Italië)

• ISO 27001-managementsysteem voor informatiebeveiliging 

(Barco-sites in België, India en Taiwan)

In 2020 slaagde Barco erin om drie van de vier uitdagingen

waar te maken . Het bedrijf is nu in de running voor ‘Employer

ready for the future of work’ .

Take the Lead

Vlerick Business School en de zakenkranten De Tijd en L'Echo 

hebben hun krachten gebundeld in de ontwikkeling van Take 

the Lead als een sociaal engagement om in te spelen op de toe-

nemende behoefte aan digitale kennis in de bedrijfswereld . Het 

is een leerprogramma dat gericht is op het creëren van digitale 

leiders . Barco is een partner in dit programma, waardoor het 

aan een maximum aantal deelnemers kan worden aangeboden .

Hangar K

Barco is een trotse partner van Hangar K, een co-creatie hub 

die in oktober 2017 werd ingehuldigd in Kortrijk, België . Hangar 

K is niet zomaar een werkplek . Het is een competentiecentrum 

en tegelijk een incubator: een plek waar startups, scale-ups, 

gevestigde bedrijven en de academische wereld samenkomen 

om elkaar te inspireren en mogelijkheden onderzoeken om te 

groeien en succesvol te worden dankzij digitale technologie .
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2020 2019 2018 RANKING

NA B- B NA

NA GOLD SILVER Top 5% van geëvalueerde bedrijven

AA A A Top 12% van de sector van elektronische apparaten, instrumenten en componenten

C+ (PRIME) C+ (PRIME) NA Top 20% van de sector van elektronische apparaten en toestellen

11,2 (LAAG RISICO) NA NA 3e op 110 in de subsector van elektronische apparaten

27,8% NA NA 80e op 375 in de sector van elektronische producten

Externe evaluaties

De duurzaamheidsprestaties van Barco worden gemeten door verschillende onafhankelijke 

organisaties . Dit zijn de initiatieven waar we actief aan deelnemen:
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CDP 

CDP, het vroegere Carbon Disclosure Project, beheert het 

wereldwijde informatiesysteem dat bedrijven, steden, landen 

en regio’s in staat stelt om hun milieu-impacten te meten en te 

beheren . De organisatie heeft massa’s data rond milieuprestaties 

verzameld van bedrijven wereldwijd . Op basis van de inzichten 

geeft CDP bedrijven een score, van A tot D . Op die manier sti-

muleert het de bewustwording, het management en uiteindelijk 

het leiderschap rond verschillende milieuonderwerpen zoals 

klimaatverandering .

Elk jaar meet en rapporteert Barco zijn koolstofvoetafdruk aan 

CDP . Op die manier toetsen we onze duurzaamheidsinspan-

ningen aan die van de sectorgenoten die CDP voorstelt . We 

engageren ons voor het feedbackprogramma dat CDP orga-

niseert en zetten actieplannen op om de risico’s in te perken 

en de kansen te grijpen die CDP voorstelt . Barco kreeg een 

B-score voor zijn gegevens van 2019 . 

EcoVadis

EcoVadis erkende Barco’s inspanningen rond Corporate Social 

Responsibility (CSR) en kende Barco de Gold Rating by EcoVadis 

toe in november 2019 . Met die score prijken we in de top 5% 

van de deelnemende bedrijven . De rating voor 2020 zal in de 

loop van 2021 worden bekendgemaakt . 

EcoVadis’ onafhankelijke platform voor duurzaamheids-

classificatie bewaakt en verbetert de milieu-, ethische en 

maatschappelijke prestaties van bedrijven wereldwijd . De orga-

nisatie voert duurzaamheidsaudits uit voor 75 .000+ bedrijven 

in 200+ sectoren en in meer dan 160 landen .

MSCI

MSCI ESG Ratings helpen investeerders risico’s en opportu-

niteiten met betrekking tot milieu, veiligheid en governance 

te identificeren in hun portfolio . Ze onderzoeken en scoren 

bedrijven op een schaal van AAA tot CCC, volgens hun bloot-

stelling aan industriespecifieke risico’s en hun mogelijkheid om 

die risco’s te beheersen in vergelijking met sectorgenoten . We 

hebben een AA-score en behoren tot de top 12% van de bedrij-

ven in de sector van elektronische apparaten, instrumenten 

en componenten .

ISS ESG

ISS ESG is een van 's werelds toonaangevende ratingbureaus 

voor duurzame investeringen . De rating van ISS ESG houdt reke-

ning met milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten 

(ESG) door meer dan 100 sectorspecifieke indicatoren te beoor-

delen met gradaties van A+ (best grade) tot D- . Bedrijven die de 

beste ESG-scores behalen onder hun sectorgenoten worden 

erkend als 'Prime' . Barco werd voor het eerst geëvalueerd in 

2019 . We hebben een C+-score en worden beoordeeld als 

'Prime'-bedrijf . Met dat resultaat behoren we tot de top 20% 

van de bedrijven in de sector van elektronische apparaten 

en toestellen.

Sustainalytics

De ESG-risicoclassificaties van Sustainalytics meten hoe bloot-

gesteld een onderneming is aan sectorspecifieke ESG-risico's en 

hoe goed zij met deze risico's omgaat . De ratingschaal bestaat 

uit 5 risiconiveaus, gaande van een ernstig risico tot een ver-

waarloosbaar risico . Op basis van de laatste update (maart 2020) 

bedraagt de rating van Barco 11,2 (laag risico) . Daarmee zijn we 

de 3e onderneming op 110 in de subsector van elektronische 

apparaten .

Corporate knights

Corporate Knights is een Canadees media- en onderzoeksbe-

drijf dat ranglijsten en financiële productratings opstelt op basis 

van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven . De jaarlijkse 

Global 100, gelanceerd in 2005, erkent succesvolle bedrijven 

die wereldleider zijn op het gebied van milieu, maatschappij en 

bestuur . Corporate Knights analyseert hiervoor 8 .080 beurs-

genoteerde ondernemingen met een omzet van meer dan 1 

miljard dollar en hanteert 21 rode vlaggen en 24 belangrijke 

indicatoren, waaronder het percentage schone inkomsten en 

investeringen, evenals de CO
2
-uitstoot .
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Euronext Brussels

Financiële informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij het

departement Investor Relations van de Groep:

Carl Vanden Bussche

Vice President Investor Relations

Tel .: +32 (0)56 26 23 22

E-mail: carl .vandenbussche@barco .com
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