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Onze ambitieverklaring
rond duurzaamheid
Planeet - Mensen - Gemeenschappen
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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.	Wij investeren in duurzame inzetbaarheid door onze
medewerkers de juiste omstandigheden te bieden zodat
ze een motiverende, verrijkende en gezonde carrière bij
Barco kunnen uitbouwen. We stimuleren onze mensen om
te blijven leren en zichzelf te ontwikkelen en creëren een
werkomgeving die gezond is, zowel fysiek als mentaal. We
zetten ons in om te bouwen aan een inclusieve werkplek en
omarmen de diversiteit van onze mensen.
3.	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.
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.

An Steegen & Charles Beauduin
CEO’s Barco
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Onze duurzaamheidsstrategie
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Kiezen voor duurzame
impact

Onze duurzaamheidspijlers, ambities en materiële thema’s

Planeet - Mensen - Gemeenschappen

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

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
stimuleren onze mensen om
te blijven leren en zichzelf
te ontwikkelen en garanderen een werkomgeving die
gezond is, zowel fysiek als
mentaal. We zetten ons in
om een inclusieve werkplek
op te bouwen waar we de
diversiteit van onze mensen
als een troef bekijken.

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.

• Klimaatverandering &
energie*
• Productbeheer*
• Afvalbeheer

• Medewerkersbetrokkenheid*
• Leren en ontwikkeling
• Gezondheid, veiligheid en
welzijn van medewerkers
• Diversiteit en inclusie*
• Werkomstandigheden &
mensenrechten

• Klantbetrokkenheid*
• Productkwaliteit, -veiligheid
en -beveiliging*
• Informatiebeveiliging &
gegevensbescherming*
• Bedrijfsethiek*
• Verantwoord beheer van de
toeleveringsketen
• Corporate governance
• Gemeenschapsengagement

Onze duurzaamheidsstrategie ‘Kiezen voor duurzame impact’ is
een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie, ‘wereldwijd
briljante resultaten leveren’. Het is immers onze overtuiging
dat een onderneming doen groeien ook betekent dat we de
mensen en de gemeenschappen rondom die onderneming
helpen groeien, terwijl we onze planeet beschermen.
Daarom focust Barco’s duurzaamheidsstrategie op drie
pijlers: planeet, mensen en gemeenschappen. Voor elke pijler
definieerden we een algemene ambitieverklaring en koppelden
ze aan de domeinen die er voor onze stakeholders het meest
toe doen en waar we de grootste impact kunnen hebben: onze
materiële thema’s. De materiële thema’s worden gedefinieerd
in de materialiteitsbeoordeling van 2020.

MATERIËLE THEMA’S

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Gemeenschappen

AMBITIE

Barco

PPC

Mensen

Planeet

We hebben onze durzaamheidsambities in meetbare
doelstellingen vertaald, zodat we onze vooruitgang jaar na jaar
kunnen opvolgen.
* Hoog materiële thema’s
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Planeet

Onze (primaire) doelstellingen en vooruitgang inzake
duurzame impact
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

1. Op wetenschap gebaseerde klimaatactie ondernemen
Het energieverbruik van
eigen activiteiten met
15% verminderen tegen
2023 (t.o.v. 2015)

-15%

Barco

De broeikasgasemissies
van eigen activiteiten met
35% verminderen tegen
2023 (t.o.v. 2015)

-35%
Geïntegreerd jaarverslag 2021

De absolute
broeikasgasemissies met
45% verminderen tegen
2025 (t.o.v. 2015)*

-45%
PPC
6

Energieverbruik van
eigen activiteiten

2. Onze klanten helpen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen
Ervoor zorgen dat ten minste
70% van onze omzet afkomstig
is van producten met het ECOlabel** van Barco

39
34

34

MWH/mio € omzet

% reductie t.o.v. 2015

Broeikasgasemissies
van onze eigen
activiteiten

2019
-24%

2020
-22%

2021
-12%

53

54

De energievoetafdruk van
onze producten met 25%
verminderen tegen 2023
(t.o.v. 2015)

tCO2e/mio € omzet

2019
-20%

Totaal
broeikasgasemissies

458.441

2020
-34%

26%

70%

64

% reductie t.o.v. 2015

% omzet uit producten
met ECO-label van
Barco

2021
-33%

-25%

Energie-efficiëntieindex van verkochte
producten (t.o.v.
basisjaar 2015)

0,80

31%

2020

2021

0,73

0,70

2020
-27%

2021
-30%

tCO2e/mio € omzet

% reductie t.o.v. 2015

2019
-20%

tCO2e

277.335

% reductie t.o.v. 2015

2019
-43%

2020
-65%

281.870

2021
-65%

*

Target goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief, in lijn met het 1,5 °C-scenario van het IPCC, dat emissies van
Scope 1, 2 en 3 omvat. Aangezien het SBTi eist dat de targets minimaal 5 jaar bestrijken vanaf de datum dat de doelstelling
ter validering aan het SBTi werd voorgelegd, is de streefdatum vastgesteld op 2025.
** Vanaf het rapporteringsjaar 2021 komen de totale opbrengsten uit producten overeen met de totale opbrengsten uit producten
en projecten (zie toelichting 3 op p. 37) zoals gerapporteerd in het financiële hoofdstuk van ons geïntegreerd jaarverslag,
dat overeenstemt met de in aanmerking komende omzet volgens de EU-Taxonomie in 2021. Om een vergelijking te kunnen maken, werden de totale opbrengsten uit producten voor 2020 geactualiseerd, en stemmen zij overeen met de totale
opbrengsten uit producten en projecten in 2020. Het % omzet uit producten met ECO-label van Barco werd herberekend
aan de hand van de geactualiseerde omzet.
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Mensen

Onze (primaire) doelstellingen en vooruitgang inzake
duurzame impact
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

1. Al onze collega's de kansen en mogelijkheden bieden om een motiverende, verrijkende en
gezonde loopbaan uit te bouwen
Jaarlijks een Net
Promoter Score
nastreven van ten
minste 30

39

Net Promotor Score
van medewerkers

2021

30

Barco

Investeren in leren en
ontwikkeling

Gem. uren opleiding/
medewerker

13,2

Geïntegreerd jaarverslag 2021

28

28
% vrouwen
overkoepelend
15

7

2019

27
17

16

% vrouwen in senior
management

2019

PPC

2021

2020

2020

24

% van intern ingevulde vacatures

10,5

# uren

2019

Onze inspanningen
verhogen
op het vlak van diversiteit

Interne mobiliteit

11,3

2021

20

20

2020

2021
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Gemeenschappen

Onze (primaire) doelstellingen en vooruitgang inzake
duurzame impact
Planeet - Mensen - Gemeenschappen
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1. Altijd wettig, ethisch en integer handelen,
overal waar we actief zijn
Elk jaar al onze medewerkers opleiden in
Standards@Work.

% medewerkers
opgeleid in
Standards@Work

99%

2. Een uitstekende klantervaring leveren

98%

99%

% van hoofden (bedienden)

2019

100%

2020

Gemiddelde
cyberveiligheidsmaturiteitsscore

Elk jaar minstens één
nieuwe productlijn
toevoegen aan de
scope van het ISO
27001-certificaat.

+1 op jaarbasis

2,23

NIST CSF

2020

2021

2

2

2020

2021

ISO 27001 certificatie
(beveiliging)
# productlijnen in scope

1

2019

47

47

2020

2021

Relationele NPS

4. Onze leveranciers ertoe aanzetten om duurzame
bedrijfspraktijken in te voeren
2,19

3,4

Net promotor score
van klanten

2021

3. Proactief informatiebeveiligingsrisico’s
beheren
Tegen 2025 een
gemiddelde veiligheidsmaturiteitsscore halen
van ten minste 3,4.

De Net Promotor Score van
klanten meten en optrekken
naar een score boven het
marktgemiddelde.

Tegen 2023 moeten leveranciers die ten
minste 70% van onze productiekosten
vertegenwoordigen, een score krijgen
voor hun duurzaamheidsprestaties.

70%

% van productiekosten gedekt
door duurzaamheidsscore leverancier

44%

2020

58%

2021
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Voortdurend toezicht op materiële thema’s is van cruciaal
belang om op de hoogte te blijven van nieuwe risico's en
kansen. Een materialiteitsbeoordeling helpt organisaties te achterhalen welke thema’s het belangrijkst zijn voor hun bedrijf
en hun stakeholders. Om de drie tot vier jaar voert Barco een
uitgebreide materialiteitsbeoordeling uit om ervoor te zorgen
dat het bedrijf meegaat met de laatste ontwikkelingen in zijn
sector en externe omgeving.
Onze meest recente beoordeling die we in 2020 uitvoerden,
was gebaseerd en afgestemd op onze geïntegreerde rapporteringsaanpak en rekening houdend met de zes waardesoorten
(‘six capitals’). 111 stakeholders namen deel aan de enquêtes en
interviews. De resulterende materialiteitsmatrix bestaat uit drie
categorieën: laag, gemiddeld en hoog materiële thema’s. De
illustratie op de volgende pagina geeft onze gemiddeld en hoog
materiële thema’s weer. De materialiteitsanalyse van 2020 is nog
steeds geldig, aangezien de interacties met onze stakeholders in
2021 geen grote veranderingen aan het licht brachten, behalve
voor het thema ‘Diversiteit en inclusie’.
In de vergadering van september 2021 onderstreepte onze Raad
van Bestuur het belang van diversiteit en inclusie als katalysator voor creativiteit en innovatie. Diversiteit en inclusie zullen
daarom als een hoog materiële thema worden behandeld.

04 RAPPORTERING
05 DUURZAAMHEIDSOVER EU-TAXONOMIE
BEHEER
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Dynamische, datagedreven
materialiteitsbeoordeling

Bron: Embracing the new age of materiality.
harnessing the pace of change in ESG,
World Economic Forum

Hoge materialiteit
2

BELANG VOOR STAKEHOLDERS

Planeet - Mensen - Gemeenschappen

Als ze het komende decennium
willen winnen, hebben
investeerders en bedrijven
absoluut een toekomstgerichte
en proactieve aanpak m.b.t.
materialiteit nodig.

Barco’s materialiteitsmatrix 2020 - gekoppeld aan de zes
waardesoorten van geïntegreerde rapportering

1

19

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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De belangrijkste stijgingen die voor het komende jaar worden
verwacht, zijn:
• Leren en ontwikkeling
• Diversiteit en inclusie
• Klimaatverandering & energie
Het toenemende belang van mensgerelateerde materialiteitsonderwerpen zou een gevolg van de covid-19-pandemie kunnen
zijn. Daarnaast was de VN-conferentie over klimaatverandering
in Glasgow, de COP26, een katalysator voor het steeds belangrijkere thema van de klimaatverandering.

3

14
16

Gemiddelde materialiteit
20
21

11

18
6

7

In 2021 heeft het bedrijf voor strategische intelligentie Trensition
een dynamische analyse van onze materialiteitsmatrix uitgevoerd. Op basis van AI en big data scant en analyseert de
technologie automatisch miljoenen datapunten uit diverse
bronnen om zakelijke trends en de dynamiek van de sector
te identificeren en voorspellen. Deze analyse biedt een grondig inzicht in hoe onze materiële thema’s de komende jaren
hoogstwaarschijnlijk zullen evolueren.

8

10

15

4

5

13

12

9

17

IMPACT OP LANGETERMIJNSUCCES VAN BARCO

Gemeenschappen
1.	Klantbetrokkenheid
2.	 Productkwaliteit, -veiligheid
& beveiliging
3.	 Informatiebeveiliging &
gegevensbescherming
4.	Bedrijfsethiek
5.	 Corporate governance
6.	Verantwoord
supplychainbeheer
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.	Werkpraktijken &
mensenrechten
16.	Leren & ontwikkeling
17.	 Diversiteit en inclusie

Planeet
18.	Productbeheer
19.	Klimaatverandering & energie
20.	Afvalbeheer
Materieel
21.	Prestaties van activa op lange
termijn

» Een beschrijving van de materiële thema’s vindt u op
onze corporate website
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Hoe de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s) van de VN Barco's
strategie vormgeven

Barco’s strategische hefbomen, gekoppeld aan hoog
materiële thema’s en de SDG’s van de VN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde
Naties vormen de basis van onze strategie en ambities. De SDG's
werden in 2015 opgesteld en bevatten 17 mondiale doelstellingen 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 thema’s. Bijgevolg hebben we zes SDG's geselecteerd die
nauw verband houden met Barco's hoog materiële thema’s en de
algemene strategie van Barco:

Geïntegreerd jaarverslag 2021

• SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: Garandeer een goede
gezondheid en promoot welzijn voor iedereen en op elke leeftijd
• 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

Innoveren
met impact

HOOG MATERIËLE THEMA’S

Barco
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VN SDG’s

Planeet - Mensen - Gemeenschappen
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03 DUURZAAMHEIDSPRESTATIES

2. Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging
8. Innovatiebeheer
18. Productbeheer

Focussen op
performantie

Inzetten op
resultaten

10. Financiële veerkracht

1. Klantbetrokkenheid

11. Duurzame winstgevende groei

2. Productkwaliteit,
-veiligheid en
-beveiliging

Kiezen voor
duurzame impact
3. Informatiebeveiliging
& gegevensbescherming
4. Bedrijfsethiek

3. Informatiebeveiliging
& gegevensbescherming

13. Medewerkerbetrokkenheid

18. Productbeheer

18. Productbeheer

17. Diversiteit & inclusie

19. Klimaatverandering
& energie
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Onze
duurzaamheidsprestaties
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2

8

1

10
19

11
4

18
6
16

20
21
7

15

9

17

MATERIAL TOPICS

Planeet
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Onze ambitie
We zullen onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten verkleinen.

Onze doelstellingen

1. Op wetenschap gebaseerde klimaatactie
ondernemen

Primaire doelstellingen*

Ondersteunende doelstellingen

Tegen 2023: het energieverbruik van
onze eigen activiteiten met 15%
verminderen (t.o.v 2015)

Tegen 2023: geen afval van eigen
activiteiten naar stortplaatsen brengen

Tegen 2023: de broeikasgasemissies van
eigen activiteiten met 35% verminderen
(t.o.v. 2015) 

Tegen 2023: 80% van de vaste afvalstoffen
in onze eigen activiteiten recycleren

Tegen 2025: de absolute
broeikasgasemissies met 45% verminderen
(t.o.v. 2015)**

2. Onze klanten helpen om hun ecologische
voetafdruk te verkleinen

Tegen 2023: zorgen dat ten minste
70% van onze omzet afkomstig is van
producten met het ECO-label van Barco 

Tegen 2023: 75% van onze nieuwe
producten heeft het ECO-label van Barco

Tegen 2023: de energievoetafdruk van
onze producten met 25% verminderen
(t.o.v. 2015)

In 2021 werd een eerste beperkte mate van zekerheid verkregen met betrekking tot een selectie van
KPI’s afkomstig van twee belangrijke initiatieven voor de planeet (zie het assurancerapport van PwC).
KPI's die een beperkte mate van zekerheid verkregen, werden met een vinkje  aangeduid in de toelichting op de belangrijkste initiatieven in het planeet-hoofdstuk van het PPC-rapport en in het Beknopt
geïntegreerd rapport. Dat proces was een eerste stap in de richting van de verwachte beperkte assuranceverplichtingen vanaf het boekjaar 2023, zoals voorgesteld in de richtlijn niet-financiële verslaggeving.

*

Het basisjaar van de broeikasgasemissies en de energievoetafdruk is 2015, aangezien
dit het jaar is waarin wij begonnen met het meten van deze indicatoren.
** Absolute vermindering van emissies van scope 1, 2 en 3. Target goedgekeurd door het
Science Based Targets-initiatief, in lijn met het 1,5 °C-scenario van het IPCC. Aangezien
het SBTi eist dat de targets minimaal 5 jaar bestrijken vanaf de datum dat de doelstelling
ter validering aan het SBTi werd voorgelegd, is de streefdatum vastgesteld op 2025.
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DE CO2-VOETAFDRUK METEN VAN ONZE EIGEN ACTIVITEITEN

Methodologie

• Bilan Carbone®-methodologie
• In lijn met de ISO 14064-norm
• Emissiebronnen: gebaseerd op internationaal erkende databanken van emissiebronnen, ADEME, GHG Protocol,
IEA, leveranciers specifiek voor elektriciteit

Scope

• Technisch: alle broeikasgasemissies zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofdioxide (N2O) en koelvloeistoffen (HFK’s, PFK’s, CFK’s) worden omgezet naar CO2 equivalenten in lijn met de global warming
potential-waarden van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over een periode van 100 jaar
• Grenzen: operationele (vs. equity) benadering, omdat dit beter de grenzen in beeld brengt
• Geographische scope: alle productie- en R&D-vestigingen (in België, China, Italië, Duitsland, India, Noorwegen,
Taiwan en de VS), goed voor minimum 85% van alle FTE’s binnen de groep

Aannames bij de berekening

• CO2-emissies worden berekend door de externe partner CO2Logic
• Een extrapolatie van de gegevens van oktober en november werd toegepast op de belangrijkste berekeningscomponenten van de CO2-uitstoot van infrastructuur & logistiek voor de resultaten van de volledige jaren 2021
en 2020
• De CO2-uitstoot van logistiek omvat enkel transport betaald door Barco
• Emissies van eigen voertuigen hebben enkel betrekking op België en Duitsland aangezien de andere sites in
scope zeer weinig eigen voertuigen hebben en dus niet relevant zijn voor de volledige scope

Basis

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

DE CO2-VOETAFDRUK METEN GERELATEERD AAN DE UITSTOOT DOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN

Methodologie

• Greenhouse Gas Protocol-methodologie
Formule: ∑ (totale levensduur verwacht gebruik van product x aantallen verkocht in rapporteringsperiode x
elektriciteit verbruikt per gebruik (kWh) × emissiefactor voor elektriciteit (kg CO2 e/kWh))

Scope

• Emissies enkel gebaseerd op het energieverbruik van het product (exclusief de energie van componenten,
emissies bij einde leven, enz.)
• Gemiddeld 99% van de producten gedekt (in termen van verkoopvolume) in 2021
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Onze roadmap naar duurzame impact:
belangrijkste initiatieven en actieplannen

Totaal (absolute) broeikasgasemissies
tCO2e
DOELSTELLING 2025 -45% t.o.v 2015

500,000

In 2021 bereikten wij een daling met 65% ten opzichte van 2015,
waardoor we de doelstelling van -45% al overschreden hebben.
De daling is echter vooral een gevolg van de pandemie en van
verstoringen in de toelevering, wat resulteerde in lagere omzetvolumes. De markten zullen naar verwachting weer herstellen,
waardoor de doelstelling voor 2025 een uitdaging wordt. In de
volgende paragrafen zoomen wij in op de relatieve resultaten die
een beter beeld geven van onze daadwerkelijke inspanningen
inzake emissiereductie.

Barco

300,000

281.874

400,000

277.335

In 2020 verbond Barco zich ertoe om Science Based Targets
vast te leggen en zo zijn ambitieuze klimaatactie verder kracht
bij te zetten. Wij verbinden ons ertoe om onze activiteiten af
te stemmen op de meest ambitieuze doelstellingen van het
Akkoord van Parijs: de wereldwijde temperatuurstijging beperken
tot 1,5 °C boven pre-industriële niveaus. Onze absolute doelstelling is om de broeikasgasemissies van scope 1, 2 en 3 tegen
2025 met 45% te verminderen ten opzichte van het basisjaar
2015. Deze doelstelling werd in maart 2021 goedgekeurd door
het Science Based Targets-initiatief.

458.441
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1. Op wetenschap gebaseerd klimaatactie ondernemen

Nu de urgentie van het klimaat steeds meer
tastbaar wordt, is het geweldig om te zien dat
bedrijven zoals Barco zich daadwerkelijk inzetten

200,000

voor een duidelijk en transparant klimaattraject in
lijn met de wetenschap. Het Akkoord van Parijs,

15

constructieve samenwerking bieden het juiste

2019

2020

2021

360,1

350,5

kader voor een geloofwaardige klimaatactie.

423,3
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de Science Based Targets en onze bijzonder

100,000

Totaal (relatieve) broeikasgasemissies
tCO2e/mio € omzet

Antoine Geerinckx
founder & impact development
CO2logic (onderdeel van South Pole)
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1.1 Energieverbruik verminderen van onze eigen activiteiten
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Energieverbruik van eigen activiteiten
MWH/mio € omzet
DOELSTELLING 2023: 37,6(-15% t.o.v 2015)

30

De belangrijkste maatregel om het energieverbruik in onze
vestigingen te verminderen, is het verkleinen van de totale
voetafdruk van onze vestigingen. In Sacramento bijvoorbeeld
hebben we het energieverbruik kunnen verlagen door naar een
kleinere campus te verhuizen. Via onze interne communicatiekanalen wisselen we tips uit om energie te besparen, en zo
het bewustzijn onder de medewerkers te vergroten. Energie is
ook een thema in de verplichte training over duurzaamheid van
Standards@work en in de Compliance Challenge.
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Er wordt energie verbruikt in onze vestigingen en door ons
bedrijfswagenpark. Eind 2021 bedroeg het energieverbruik
39 MWh/mio € omzet – een daling met 12% ten opzichte van
het basisjaar 2015 (44,2 MWh/mio € omzet), maar een stijging
ten opzichte van de vorige jaren. We hadden immers meer
energie nodig om ons hoofdkantoor te ventileren en zo de
verspreiding van het covid-19-virus te voorkomen (100% verse
lucht tegenover 50% de jaren voordien). Voor 2023 streven we
een vermindering met 15% na ten opzichte van het basisjaar
2015. We liggen dus nog steeds op schema om die doelstelling
te behalen.

% hernieuwbaar

Aangezien thuiswerken in de context van covid-19 vaak de
praktijk was, verbruikte ons bedrijfswagenpark in 2021 minder
brandstof dan in de periode vóór covid. Hoewel het brandstofgebruik naar verwachting zal toenemen, zal hybride werken – en
vergaderen – ervoor zorgen dat het brandstofgebruik lager is
dan voordien. Bovendien promoten we nu actief het gebruik
van elektrische voertuigen (EV), die energie-efficiënter zijn.
Als we kijken naar Barco's totale energieverbruik (elektriciteits- en brandstofgebruik) in 2021, dan is 52% afkomstig van
hernieuwbare bronnen, vooral dankzij de wereldwijde overschakeling naar hernieuwbare elektriciteit die reeds in 2020
plaatsvond. We verwachten dat het aandeel van hernieuwbare
energiebronnen in onze energiemix in de toekomst verder zal
toenemen, aangezien het bedrijfswagenpark geleidelijk volledig
elektrisch zal worden en de laadstations op het hoofdkantoor
worden gevoed door 100% hernieuwbare energie.
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Vast afval uit eigen activiteiten
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1.2 Beter afvalbeheer in onze eigen activiteiten

1,5

Barco

1

2021
58%

2020
52%

61%

% afval naar stortplaatsen
DOELSTELLING 2023: 0%

15%

29%

% gerecycleerd/gecomposteerd afval
DOELSTELLING 2023: 80%
26%
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In de eerste plaats willen we het afval uit onze activiteiten tot
een minimum beperken, voornamelijk niet-gesorteerd afval.
Wij werken hard om de hoeveelheid verpakkingsafval van
inkomende onderdelen en producten te verminderen door
leveranciers te adviseren hoe ze minder verpakkingen kunnen
gebruiken. Eind 2021 bedroeg de totale hoeveelheid vast afval
1,41 ton/mio € omzet, een daling met 44% ten opzichte van
vorig jaar. Dit is voornamelijk te danken aan een effectieve
vermindering van het afvalvolume, vooral in de Amerikaanse
vestigingen.
Bovendien streven we ernaar om tegen 2023 80% van het vaste
afval te recycleren door leveranciers (gebruik van recycleerbare
verpakkingsmaterialen) en werknemers (efficiënt en correct sorteren van afval) hiervoor te sensibiliseren. Afvalrecyclage maakt
deel uit van ons 5S-auditsysteem, waarbij de aanwezigheid van
de verschillende afvalrecyclingbakken wordt gecontroleerd.
Het recyclagepercentage steeg tot 58%, onder meer dankzij
de selectie van betere afvalrecyclagepartners in de VS (vanaf
de tweede helft van 2021).
In 2021 wilden we 50% minder afval naar stortplaatsen brengen
dan de jaren voordien. We hebben deze doelstelling bereikt
want het percentage afval dat naar stortplaatsen wordt gebracht,
daalde tot 15%, d.i. 14 procentpunten minder dan in 2020. Onze
volgende horizon is 2023, waarbij we ernaar streven om geen
afval meer naar stortplaatsen te brengen.
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1.3 Broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten verminderen
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Broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten
tCO2e/ mio € omzet
DOELSTELLING 2023: 52,3(-35% t.o.v 2015)

Dit zijn de drie voornaamste bronnen van CO2-uitstoot bij Barco:
logistiek, mobiliteit en infrastructuur.
De broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten bedroegen 53,6 tCO2 e/ mio € omzet – cijfers die de impact van de
covid-19-pandemie weerspiegelen (zie de volgende pagina's).
De relatieve vermindering van de broeikasgasemissies van onze
eigen activiteiten bedraagt -33% ten opzichte van het basisjaar
2015 (80,5 tCO2 e/ mio € omzet). Onze doelstelling is om -35%
te bereiken tegen 2023 ten opzichte van 2015.

50

1. Logistiek
Logistiek, d.w.z. het transport van inkomende goederen en uitgaande afgewerkte producten, was in 2021 verantwoordelijk
voor 80% van Barco's eigen CO2-uitstoot. De totale logistiek-gerelateerde broeikasgasemissies daalden met 18% tussen het
basisjaar 2015 (52,2 tCO2 e/ mio € inkomsten) en 2021. Onze
doelstelling is een daling met 35% tegen 2023 ten opzichte
van 2015.

45

Barco

40
35
30
25

Grote verstoringen van de toeleveringsketen, capaciteitsbeperkingen in het zeevervoer en een onbetrouwbare logistieke
planning maakten 2020 en 2021 bijzonder problematisch
op logistiek vlak. Bijgevolg konden we geen verdere vooruitgang boeken met de modal shift van lucht- naar zeevervoer.
Toch zijn we blijven investeren in het verkorten van onze

20

18

10
5

Net als de afgelopen jaren werkten we in 2021 verder aan:
• Het herontwerpen van verpakkingen voor logistiek:
als we nieuwe producten ontwerpen, proberen we
onze verpakkingen kleiner en lichter te maken om zo
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.
• Aanbestedingen voor transport of opslag bevatten
nu bepalingen rond duurzaamheid, die stipuleren dat
logistieke leveranciers Barco moeten inlichten over hun
duurzaamheidsplannen en -initiatieven. Al deze informatie
houden we bij in de beslissingsmatrix, en we houden hiermee
rekening bij de selectie van de leveranciers. Daarnaast
bevatten onze contracten nu duurzaamheidsclausules.
Op die manier stimuleren we onze leveranciers om hun
CO2-uitstoot te verminderen.

Infrastructuur
Mobiliteit
Logistiek

2021

2020

Broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten
2019

Geïntegreerd jaarverslag 2021

PPC

15

toeleveringsketens, door productie naar China te verplaatsen voor de Chinese markten. We hebben ook onze Chinese
en Belgische productievestigingen via het spoor met elkaar
verbonden.

tCO2e/ mio € omzet

2021

2020

Infrastructuur

4,0 

3,8

7,5

Mobiliteit

7,0 

8,3

15,4

Logistiek
Totaal

2019

42,7 

41,3

41,4

53,6 

53,4

64,3
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2. Mobiliteit
De op een na grootste bron van broeikasgasemissies van onze
eigen activiteiten is gerelateerd aan mobiliteit: zakenreizen,
bedrijfswagens en woon-werkverkeer. In 2021 bedroeg het
aandeel van mobiliteit in Barco’s CO2-uitstoot uit eigen activiteiten 13%.

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021

De totale broeikasgasemissies gerelateerd aan mobiliteit daalden
met 63% tussen het basisjaar 2015 (19,1 tCO2e /mio € omzet) en
2021. Met deze vermindering hebben we de doelstelling voor
2023 van -23% ten opzichte van 2015 ruimschoots behaald.
Zowel 2020 als 2021 waren natuurlijk uitzonderlijke jaren met
strenge reisbeperkingen. We beseffen dat de mobiliteitsgerelateerde emissies zullen stijgen zodra de zakenreizen en het
woon-werkverkeer weer toenemen. Niettemin hebben we de
afgelopen twee jaar geïnvesteerd in hybride werkmogelijkheden door bijvoorbeeld Clickshare Conference in veel van onze
vergaderruimtes te installeren. Dat kan in de toekomst leiden
tot minder woon-werkverkeer en dus een beperkter brandstofverbruik. Daarnaast zal de elektrificatie van ons wagenpark,
die in 2020 van start is gegaan en de komende jaren zal worden voortgezet, de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot verder
terugdringen.
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3. Infrastructuur
De derde bron van broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten is de infrastructuur: emissies door het gebruik van
elektriciteit, fossiele brandstoffen (excl.bedrijfswagens), afvalverwerking en lekkage van koelgassen uit koelapparatuur.
In 2021 bedroeg het aandeel van de infrastructuur in Barco’s
CO2-uitstoot uit eigen activiteiten 7%, wat voornamelijk te wijten
was aan het gebruik van fossiele brandstoffen.
De totale broeikasgasemissies gerelateerd aan infrastructuur
daalden met 57% tussen 2015 (9,2 tCO2e/mio € omzet) en 2021.
Dit was grotendeels te danken aan de overschakeling naar hernieuwbare elektriciteit in al onze R&D- en productievestigingen
in 2020. Onze doelstelling is om tegen 2023 een vermindering
met 66% te bereiken ten opzichte van 2015.

In 2021 was 50% van de nieuwe
bedrijfsauto's die op het hoofdkantoor
werden geleased, volledig elektrisch.
Het is geweldig om te zien dat veel
collega's voor een elektrische wagen
kiezen. Hun bewuste keuze zal ons
helpen om onze doelstelling voor
2023 te realiseren.

PPC
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Johan Heyman
VP HR Operations
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Broeikasgasemissies van verkochte
producten (uitstoot door productgebruik)
tCO2e/ mio € omzet
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1.4 De broeikasgasemissies van onze eigen producten verminderen (emissies door productgebruik)

350
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De emissies door productgebruik zijn emissies van de energie
die Barco producten gebruiken op de sites van onze klanten.
Ze zijn veruit de grootste bron van emissies voor Barco. In
2021 bedroegen de totale emissies door productgebruik 297
tCO2e/mio € omzet. Het grootste deel van de emissies door
productgebruik wordt gegenereerd door onze projectoren
(Entertainment-divisie). Emissies door productgebruik namen
af met 58% tussen 2015 (698,6 tCO2e/mio € omzet) en 2021. In
2021 had de pandemie de grootste impact op de verkoop van
projectoren, waardoor de productmix in de totale omzet werd
gewijzigd. Wij verwachten dat de uitstoot door productgebruik
opnieuw zal toenemen naarmate de verkoop van projectoren
vanaf 2022 weer toeneemt.
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2. De ecologische voetafdruk van onze klanten verkleinen

% nieuwe producten met ECO-label van
Barco (hardware)
DOELSTELLING 2023: 75%
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ENERGIE

• De ecoscoring-tool werd bijgewerkt tot een strengere
versie. De nieuwe versie omvat: beoordeling van de
levenscyclus en benchmarking, maximaal energiebudget voor
displays volgens de normen voor groene aanbestedingen,
productbetrouwbaarheid, productterugroeping en
berekening van de verwachte levensduur. De link met de
komende EU-Taxonomieverordening en het overkoepelende
engagement van Barco om de Science Based Targets
te halen in lijn met het 1,5 °C van het IPCC vormen de
hoeksteen van de nieuwe versie. De externe audit van 2021
bevestigde dat de technische screeningcriteria die werden
vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening rond de mitigatie
van klimaatverandering, activiteit ‘Fabricage van andere
koolstofarme technologieën’ en de criteria ‘Geen ernstige
afbreuk doen aan (‘Do No Significant Harm’ of DNSH) correct
werden ingebed in de bijgewerkte ecoscoringmethodologie.
Lees meer over de EU-Taxonomie in het volgende hoofdstuk.
• We evalueerden specifieke tools om beoordelingen van
de levenscyclus uit te voeren en deden pilots op acht
producten. Onze doelstelling – als onderdeel van Barco's
ecodesignprogramma – is dat nieuwe productlanceringen
tegen 2023 een gestandaardiseerde milieuverklaring hebben
op basis van een beoordeling van de levenscyclus.
• We hebben tal van stakeholders opgeleid over onze
ecoscoringmethodologie: in 2021 organiseerden we een
specifieke online opleiding voor leveranciers en een interne
opleiding voor collega's van aankoop en R&D.
• We hebben in alle R&D-ontwikkelingscentra van Barco
wereldwijd 100% van de nieuw ontwikkelde platforms
met succes een ecoscore gegeven. 65% van onze nieuwe
producten had bij lancering het ECO-label van Barco (ecoscore

A of hoger). Er was geen enkel product met een D-score.
Dankzij het sterke engagement van onze R&D-teams zijn we
dus goed op weg om onze doelstelling voor 2023 te halen:
ten minste 75% van de nieuwe Barco-productlanceringen moet
het ECO-label dragen.

2020

» Lees meer over onze ecoscoring-tool op onze website

We bleven onze ecoscoring-tool verder verfijnen, deden sensibiliseringsacties en brachten in 2021 steeds meer producten
met het ECO-label op de markt. We realiseerden het volgende:

23%

Barco

Barco's Planeet-ambitie is niet alleen onze eigen ecologische
voetafdruk te verkleinen, maar ook die van onze klanten,
door ecodesign volledig te verankeren in ons NPI-proces
(New Product Introduction). Ons ecodesignprogramma ging
in 2015 van start, en kwam in 2017 op kruissnelheid toen we
een objectieve tool ontwikkelden om de milieuprestaties van
nieuwe producten te bepalen. De ecoscoring-tool, zoals hij
wordt genoemd, beoordeelt producten op vier domeinen:
energieprestaties, materiaalgebruik, verpakking en optimalisatie
aan het einde van de levensduur (d.w.z. de manier waarop producten kunnen worden onderhouden, opgeknapt, geüpgraded
en uiteindelijk gerecycleerd). Om de waarde van onze tool voor
externe stakeholders te verbeteren, laten we elk jaar een externe
audit uitvoeren in het kader van de ISO 14021:2006-norm
(beperkte zekerheid). De audit zorgt ervoor dat de methodologie volledig, betrouwbaar en objectief is en gebaseerd op
relevante productaspecten.

2019
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Aangezien we ons vooral willen richten op onze best verkopende producten, hebben we een nog straffere doelstelling
geformuleerd: tegen 2023 moet minstens 70% van de opbrengsten afkomstig zijn van producten met een ECO-label. In 2021
was 31% van de opbrengsten afkomstig van producten met
een ECO-label.

% omzet uit producten met
ECO-label van Barco*
DOELSTELLING 2023: 70%
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Vanaf het rapporteringsjaar 2021 komen de totale opbrengsten uit producten
overeen met de totale opbrengsten uit producten en projecten (zie toelichting
3 op p. 35) zoals gerapporteerd in het financiële hoofdstuk van ons geïntegreerd
jaarverslag, dat overeenstemt met de in aanmerking komende omzet volgens de
EU-Taxonomie in 2021. Om een vergelijking te kunnen maken, werden de totale
opbrengsten uit producten voor 2020 geactualiseerd, en komen zij overeen
met de totale opbrengsten uit producten en projecten in 2020. Het % omzet
uit producten met ECO-label van Barco werd herberekend aan de hand van de
geactualiseerde omzet.

Hoe werkt het ecoscoringssysteem in de praktijk? Welke uitdagingen brengt het mee voor
onze medische producten? En hoe kijken we
bij Barco terug op de eerste jaren dat we een
ecoscore gaven aan medische producten? We
vroegen het aan onze Environmental Compliance
Officer Jan Daem en aan Stijn Vancoillie, R&D
Manager Medical Display Systems. Stijn licht toe
dat ecoscoring een echt iteratief proces is: “Je
begint met het ontwerp, dat wordt beoordeeld
aan de hand van een vragenlijst. Op basis van de
feedback krijgt het ontwerp een score en geeft
het ecoscoringteam aanbevelingen voor verbetering. Dat is het begin van een heen-en-weer
proces tussen het projectteam en het ecoscoringteam – een aanpak die heel goed werkt.”

“In 2018 hebben we een paar pilootprojecten
opgezet om de eerste versie van de ecoscore te
testen. Sommige producten hadden na de eerste
beoordeling nog wat bijkomende acties nodig,
maar nu hebben ze allemaal een ecoscore A. Dat
was de bedoeling: de ecoscore gaat niet van een
leien dakje, maar moet wel degelijk het verschil
maken, voor ons als bedrijf maar ook voor onze
klanten”, zegt Jan Daem.
» Het volledige interview is beschikbaar
op de website van Barco
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Energie-efficiëntie-index van verkochte
producten* (t.o.v. basisjaar 2015)
DOELSTELLING 2023: 0,75(-25% t.o.v
2015)
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2.2 De energieprestaties van onze producten verbeteren

0.7

Barco

0.6

Een van de vier domeinen van Barco’s ecodesignprogramma
is energieprestaties. Aangezien de energie die onze
producten verbruiken bij onze klanten een grote impact heeft
op het milieu, is het verbeteren van de energieprestaties een
belangrijk aandachtspunt.
Tegelijkertijd verschuiven de markttrends en de voorkeuren van
de klant naar steeds hogere prestaties (helderheid, resolutie,
enz.), wat een hoger energieverbruik vereist. Daarom meten
wij het energieverbruik in verhouding tot helderheid, resolutie,
lichtsterkte, enz. als watt/geleverd vermogen en hebben wij
ons ten doel gesteld om in 2023 de energievoetafdruk van
onze producten met 25% te verminderen ten opzichte van het
basisjaar 2015.
In 2021 bedroeg de gemiddelde energie-efficiëntie van de verkochte producten 0,7. Dit is lager dan de doelstelling van 0,75
(d.w.z. een vermindering met 25% ten opzichte van het basisjaar
2015). De daling van de energie-efficiëntie was vooral het gevolg
van de toenemende verkoop van laserprojectoren, die veel
minder energie verbruiken (-50% tot -150%) dan traditionele
lampgebaseerde systemen. En dit terwijl ze meer licht, een
hogere helderheid en een betere beeldkwaliteit produceren.
Slimme en evenwichtige innovatie in zowel videowall- als projectietechnologie zal nodig zijn om het energieverbruik verder
terug te dringen.
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* Voor de definitie van energie-efficiëntie-index:
zie verklarende woordenlijst.

01 AMBITIEVERKLARING 02 DUURZAAMHEIDSROND DUURZAAMHEID
STRATEGIE

03 DUURZAAMHEIDSPRESTATIES

04 RAPPORTERING
05 DUURZAAMHEIDSOVER EU-TAXONOMIE
BEHEER

2.3 Circulaire oplossingen bieden
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

% nieuwe producten met gerecycleerde
kunststoffen

100

De circulaire economie is belangrijk in de duurzaamheidsstrategie van Barco. We willen onze klanten innovatieve producten
en diensten aanreiken om hen in toenemende mate een circulaire ervaring te bieden. Door middel van slim ontwerp en
slimme diensten streven wij ernaar om afval te verminderen
en het meeste nut en de hoogste waarde van producten en
componenten te behouden.
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Circulair productontwerp
Wij willen circulaire oplossingen mogelijk maken voor onze
klanten en werken dus rond circulair ontwerp. Om de circulariteit van onze producten te verbeteren, werden verschillende
criteria ingebed in het ecodesignprogramma, zoals het verhogen van het gebruik van recycleerbare en gerecycleerde
materialen, zowel in het product als in de verpakking. In 2021
hebben we het gebruik van na consumptie gerecycleerde (PCR)
kunststoffen in producten opgevoerd. 35% van de nieuwe producten bevatte PCR-plastic, en we streven ernaar om dat cijfer
de komende jaren op te drijven.
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2020

2019
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Wij bieden klanten de mogelijkheid om gebruikte producten
gratis in te leveren bij onze recyclingpartners. In 2021 werd 25%
van onze opbrengsten gegenereerd in landen waar wij deelnemen aan productretour- en recyclingprogramma's en deze ook
aanbieden. 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

20

PPC

Diensten rond productrecyclage
E-afval is een van de snelst groeiende afvalstromen. Het is
dan ook cruciaal 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 moeten omgaan met de fase van het einde van de levensduur, en een recyclagepaspoort dat recyclebedrijven informatie
geeft over de recyclage.

Het ecodesignprogramma richt zich ook op het verbeteren
van de materiaalefficiëntie. Wij werken aan een verschuiving in
onze portefeuille naar meer materiaalefficiënte producten en
verpakkingen, bijvoorbeeld door het gewicht van producten te
verminderen of door digitalisering. In 2021 was de intensiteit
van het materiaalgebruik 4.441 kg/mio € omzet.
Naast onze interne circulaire ontwerpinspanningen ondersteunen we volledig de ontwikkeling van duidelijke, objectieve
criteria die de industrie in de richting van meer circulaire producten stuwen. Als actief lid van het Technisch Comité 10
van CEN-CENELEC over energiegerelateerde producten, dat
een objectieve meetmethodologie voor repareerbaarheid en
recycleerbaarheid van producten wil ontwikkelen, dragen we
bij aan toekomstige normen die de circulariteitsprestaties van
producten zullen verbeteren.

Om de transparantie in de productsamenstelling te vergroten en de afvalverwerking te verbeteren, heeft het Europees
Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een openbaar
toegankelijke database opgezet: de SCIP-database (Substances
of Concern In articles as such or in complex objects (Products)).
De database bevat informatie over zeer zorgwekkende stoffen
die aanwezig zijn in artikels die in de EU op de markt worden
gebracht, en zorgt ervoor dat de informatie over de artikels
beschikbaar is gedurende de hele levenscyclus van producten
en materialen, ook in de afvalfase. Deze database informeert
recyclagebedrijven over welke stoffen worden gebruikt.
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In 2021 heeft Barco al zijn actieve eindproducten geregistreerd
in de ECHA SCIP-database. We slaagden hierin nog vóór de
deadline door het feit dat wij een groot aandeel van volledige
materiaalverklaringen (FMD's) (82% van de actieve componenten
in 2021) en RoHS-certificaten met de toepasselijke vrijstellingen
konden voorleggen. Dat maakt ons tot een pioniersbedrijf inzake
het verstrekken van transparante en actuele informatie.

Uitbreiding van circulaire diensten
Wij beseffen dat er nog meer waardevolle circulaire mogelijkheden moeten worden benut vooraleer producten worden
gerecycleerd. Daarom zoeken wij naar kansen voor de verlenging van de levensduur van ons product, onder meer door
upgrades en voorspellende onderhoudsmogelijkheden.
Bovendien zijn we aan het onderzoeken hoe klanten toegang
tot – in plaats van eigendom van – producten kunnen krijgen.
Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de circulaire economie.
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Circulariteit in actie:
upgrades van Barco's
rear-projection cubevideowalls
Rear-projection videowalls bestaan uit meerdere kubussen die in een matrixstructuur zijn
gestapeld. Elke kubus bevat een projector, een
spiegel die het beeld weerkaatst 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
bieden wij een upgrade-oplossing: klanten kunnen hun bestaande videowallstructuren uitrusten
met een nieuwe projectiemodule. Op die manier
krijgen ze snel toegang tot de nieuwste RGBlaserprojectietechnologie, terwijl de levensduur
van hun totale systeem aanzienlijk wordt verlengd
en afval wordt geminimaliseerd. Deze snelle,
gemakkelijke en goedkope actie wordt aangeboden in zowel CAPEX- als OPEX-modellen.
In 2021 ging het bij 35% van de rear-projection videowall-installaties om een upgrade van
bestaande rear-projection kubussen. Bovendien
worden de oude projectiemotor en de lenzen
onder bepaalde voorwaarden ook herwerkt.
In 2021 werden bijvoorbeeld 136 lenzen
gerepareerd.

35%
van onze rear-projection
videowall-installaties in
2021 waren upgrades van
bestaande kubussen
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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 te bouwen
aan een inclusieve werkplek, die de diversiteit van onze mensen
omarmt.

Onze doelstellingen

De Barco-medewerkers
Aantal medewerkers
2019
2020
2021

3.303
3.141

Geslacht
73% man
27% vrouw

Geografisch

Barco

12% Amerika
33% Azië-Pacific

1. Al onze collega's de kansen en mogelijkheden bieden om een
boeiende, motiverende en gezonde loopbaan uit te bouwen
Primaire doelstellingen
Geïntegreerd jaarverslag 2021

PPC

3.636

Jaarlijks een Net Promoter Score nastreven van ten minste 30

55% EMEA

Per functionele groep
41% Operations
30% Research & development
21% Sales & Marketing
7% Algemeen & Administratie

Onze inspanningen opdrijven op het vlak van diversiteit

Investeren in leren en ontwikkeling

Ondersteunende doelstellingen

26

Elk jaar nul werkongevallen nastreven

De gerapporteerde cijfers zijn in hoofden (niet in voltijdsequivalenten). Voor de definitie van de indicatoren: zie verklarende woordenlijst. We verwijzen naar toelichting 4 in het financiële hoofdstuk en naar ons remuneratieverslag
voor meer uitleg over de evolutie van het personeelsbestand.

3
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Onze roadmap naar duurzame impact:
belangrijkste initiatieven en actieplannen
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

Onze medewerkers: zij maken van Barco een
fantastisch bedrijf. 2021 was opnieuw een uitdagend
jaar voor velen van ons, aangezien de covid-19pandemie nog steeds een sterke impact had op ons
leven en ons werk – rechtstreeks of onrechtstreeks.
Zowel de werknemers (als individu) maar ook Barco
(als bedrijf) kregen te maken met de wereldwijde
gezondheidscrisis.

Ondanks alle hindernissen en moeilijke tijden in
verband met de coronapandemie, heb ik altijd
gevoeld en blijf ik voelen dat mijn collega's op
alle niveaus echt begaan zijn met het werk dat

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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In lijn met onze ‘We care’ bedrijfscultuur deden de HR-afdeling,
al onze managers en elke individuele werknemer hun uiterste
best om voor hun collega's te ‘zorgen’. We probeerden onze
bedrijfscultuur te voeden, en legden de nadruk op het aspect
‘verbondenheid’, om ervoor te zorgen dat onze medewerkers
de uitdagende tijden zowel professioneel als sociaal zouden
doorkomen. Er werden initiatieven opgezet (wereldwijd en
lokaal) om ervoor te zorgen dat mensen gezond waren en dat
het goed met hen ging.
Toch maakten we ons ook klaar om de weg naar groei opnieuw
in te slaan. In het besef dat de pandemie onze activiteiten had
verstoord, investeerden we in veerkracht en flexibiliteit, en pasten we ons bedrijf aan de nieuwe realiteit aan. We werkten aan
een nieuw thuiswerkbeleid, we focusten ons op interne mobiliteit en talentmanagement, en gingen op zoek naar nieuwe
collega's om vacatures in te vullen (in een uitdagende arbeidsmarkt). Op die manier verstevigden we de fundamenten van
Barco om toekomstig succes veilig te stellen.

ze doen, de resultaten, de klantentevredenheid
en met elkaar. Als ik om me heen kijk, zie ik
een werkomgeving vol uiterst bekwame en
bereidwillige professionals, die graag van elkaar
leren, elkaar eerlijke feedback geven en samen
groeien, elke dag opnieuw.

Argentina Margaret Iezzi
Inside Sales Coordinator, Italië
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1. Medewerkersbetrokkenheid
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Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021

PPC
28

Het handhaven van de medewerkersbetrokkenheid was ook in 2021 opnieuw een prioriteit. Zowel in tijden van
verplicht thuiswerken als bij de terugkeer naar kantoor hebben we verschillende initiatieven en mechanismen
ingevoerd om de medewerkersbetrokkenheid op hetzelfde hoge niveau te houden.

1.1 Pulsenquêtes meten de betrokkenheid van medewerkers
Sinds 2020 meet Barco het welzijn, de betrokkenheid en de
tevredenheid van zijn medewerkers via zogenaamde ‘pulsenquêtes’. Met deze korte enquêtes kunnen we meerdere keren
per jaar peilen naar hun tevredenheid. Ze zijn een zeer waardevol instrument gebleken tijdens de periodes van verplicht
thuiswerken. Ze geven ons realtime-inzichten over hoe de
medewerkers zich voelen, zodat we snel kunnen bijsturen om
iedereen gemotiveerd te houden.
In 2021 organiseerden we enquêtes in februari en juli.
Gemiddeld antwoordde 70% van de Barco-medewerkers en
het resultaat was positief. In juli gaf 85% van de medewerkers
aan dat het goed of zeer goed met hen ging (tegenover 78%
in februari) – hetzelfde percentage als de eerste wereldwijde
enquête die we organiseerden tijdens de eerste covid-19-uitbraak in april 2020. De totale betrokkenheid in 2021 was 8,3/10.
Op basis van deze betrokkenheidsscore berekenden we een
Medewerker Net Promoter Score (E-NPS) van 38,5: een geweldig resultaat volgens de literatuur van sectorexperts en ruim
boven onze doelstelling (ten minste 30).

Wat is een goede NPS-score?
-100

0

KAN BETER
(-100 - 0)

30

70

GOED ZEER GOED UITSTEKEND
(0 - 30)
(30 - 70)
(70 - 100)

38,5
Employee Net Promoter
Score in 2021
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iGemba-programma

1.2 Focus op verbondenheid

10
9

9,6

10,5

Vrijwillig verlooppercentage
% hoofden

9,1

8

In 2021 werden gemiddeld 5,5 suggesties gedaan per
operator. Dit is een duidelijke opleving ten opzichte
van de dip in 2020, toen de focus op crisismanagement
en de strenge lockdowns het iGemba-initiatief duidelijk
hinderden.

7
6
5

Aantal iGemba-verbetersuggesties per
operator

3

we kinderen bestuderen die op straat leven,

2

zien we een verband tussen het feit dat ze

1
6

Hoe meer we openstaan voor verandering

2021

5

4

en in staat zijn om onze ideeën te delen,
hoe meer we ons verbonden voelen en deel
uitmaken van het bedrijf.”
Melanie Foster
Executive assistant

Ondanks deze inspanningen werden we in 2021 geconfronteerd met een toename van het vrijwillig verlooppercentage
in vergelijking met 2020. Deze trend ligt in lijn met de hogere
ontslagpercentages in de overkoepelende (tech)industrie.
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2021
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alert en flexibel moeten zijn in het bedrijfsleven.
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snugger moeten zijn, en de manier waarop wij

2019

steeds moeten inspelen op verandering en

5,5

blijken te zijn om het op straat te maken. Als

4

2020

Barco

Tijdens de Streetwize connect-sessie gingen
we dieper in op de vaardigheden die cruciaal

Voor het 11e jaar op rij hebben we operatoren aangemoedigd om hun verbeterideeën te delen via het
iGemba-programma. Het doel van iGemba is sinds de
lancering 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.

2019
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De pulsenquête van juli 2021 bevestigde dat onze grootste uitdaging erin bestaat om verbonden te blijven. Verbonden met
onze collega's, team en manager; verbonden met onze klant,
maar ook verbonden met onze rol en doelstelling in de bredere Barco-context. Om die verbondenheid nog te versterken,
lanceerden we verschillende initiatieven voor werknemers en
teamleiders, waaruit ze konden leren en die hen ten goede
kwamen, als individu en als team: van workshops over teamdynamiek (met behulp van Insights Discovery), workshops over het
geven en ontvangen van feedback, keynotes en opnames over
veerkracht en het reboosten van teams (door o.a. Streetwize)
tot keynotes van klanten en externe partners.

4,1
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2. Veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers
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De zorg voor mensen zit in het DNA van ons bedrijf. Wij streven naar een cultuur waarin veiligheid en
gezondheid de topprioriteit zijn, zoals blijkt uit onze Environment, Health, Safety and Security Pledge. De covid19-pandemie stopte niet bij het begin van 2021, en de nadruk lag dus opnieuw op het beperken van de gevolgen
van de pandemie. Maar zelfs in deze context namen of lanceerden we aanvullende initiatieven om de veiligheid
en het welzijn van onze medewerkers structureel te verbeteren.

2.1 Alle werkplekken veilig maken tijdens de covid-19-pandemie
Zorgen voor gezondheid en veiligheid op het werk was in 2021
een topprioriteit. Door lessen te trekken uit 2020 konden we
ons op een flexibele en proactieve manier voorbereiden en
reageren op de uitdagingen die verband hielden met covid19. Een internationaal responseteam bekeek de wereldwijde
impact van de pandemie en de wettelijke verplichtingen, en
communiceerde over de maatregelen die Barco had genomen.
Dit waren de kerntaken van het team:
• Zorgen voor de naleving van de (steeds veranderende)
wettelijke vereisten in de verschillende landen, bijv. over
thuiswerken;
• Contacttracing in het bedrijf;
• Leveren van beschermingsmiddelen (bijv. handgels,
mondmaskers);
• Organiseren van het werk op kantoor in overeenstemming
met de social distancing-maatregelen;
• Updaten van de reisadviezen naargelang de toepasselijke
wetgeving;
• Frequente communicatie met de werknemers.

Er werd een hele reeks noodmaatregelen getroffen, waaronder
het waarschuwen van werknemers in geval van een infectie,
handhaving van de social distancing, ventilatie, thuiswerk, en
vele andere. Hoewel deze maatregelen grotendeels succesvol
waren en in de meeste vestigingen wereldwijd bijna onafgebroken operationeel bleven, moest de Barco Noida-site (India)
in mei 2021 sluiten toen de covid-19-infecties in het land een
hoogtepunt bereikten.
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Hoe wij onze ‘We care’ belofte in de praktijk brachten
tijdens de covid-19-crisis in India
In april en mei 2021 werd India getroffen door een verwoestende golf van covid-19-gevallen. Meer dan 100 van de 500
werknemers van Barco India raakten besmet. Toen er in het
land een tekort was aan ziekenhuisbedden, zuurstofflessen,
geneesmiddelen en testcapaciteit, stond Barco onmiddellijk
klaar om hulp te bieden.
“We hebben een helpdesk opgezet waar onze medewerkers en
hun gezinnen ons 24/7 konden bereiken, en zorgden ervoor
dat ze toegang kregen tot tests en medische zorg, gaande
van een dokter, zuurstof en andere medische benodigdheden
tot, in het ergste geval, een ambulance en ziekenhuisopname.
Bovendien werden collega's die het moeilijk hadden met de
gevolgen van de crisis aangemoedigd om over hun zorgen
te praten via een hulpprogramma voor werknemers”,
aldus Jayati Roy, HR-director
Barco India. Barco Noida verzekerde ook de gezondheid
en veiligheid van zijn mensen
door permanente testdiensten aan te bieden en een
tijdelijk vaccinatiecentrum
op te zetten.
“Onze collega's over de
hele wereld hebben ons
geholpen met financiële
steun, zuurstofconcentratoren en ook met morele steun. Iedereen uitte echt zijn
bezorgdheid en ging na hoe hij kon helpen”, vervolgt Jayati.
“Die oprechte steun was een grote hulp voor ons allemaal.
Het beklemtoont dat Barco een warm bedrijf is dat echt om
zijn mensen geeft.”

De oprechte steun van de hele
Barco-gemeenschap was een grote
hulp voor ons allemaal. Barco is
echt een warm bedrijf dat om zijn
mensen geeft.

Jayati Roy
HR Director, Barco India
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2.2 Voortdurende verbetering
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

In lijn met onze ambitie om nul werkongevallen 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 activiteiten, de ontwikkeling van een management kader onder
leiding van een veiligheids- en gezondheidscoördinator, en de
uitvoering van risicobeoordelingen. Enkele belangrijke acties:

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021

• De lancering van een initiatief rond intern transport in de
productiesite van ons hoofdkantoor.
• De voortzetting van de inspanningen om de veiligheid van
chemische stoffen wereldwijd te garanderenblijft voor Barco
een topprioriteit. Terwijl alle bestaande acties en initiatieven
van kracht bleven, werd een nieuwe bijgewerkte procedure
voor chemicaliën uitgerold.
• De laserveiligheid garanderen. Het comité voor laserveiligheid
zorgt ervoor dat de strenge laserveiligheidsprocedures
worden gevolgd en dat de lasertechnologie steeds in speciaal
daarvoor voorziene ruimtes wordt gebruikt.
• De veiligheid van Barco-operatoren centraal stellen bij
verbeterideeën via het iGemba -programma: dit moedigt
Barco-operatoren van 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
In 2021 bedroeg de wereldwijde frequentiegraad ongevallen
met werkverzuim 1,59, een aanzienlijke verbetering ten opzichte
van de vorige jaren. De ernstgraad ongevallen met werkverzuim
bedroeg 0,07.
Frequentiegraad ongevallen met werkverzuim
Per 1.000.000 gewerkte uren
Ernstgraad ongevallen met werkverzuim
Per 1.000 gewerkte uren
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2.73
2.5

2.44

2.4 Mentale gezondheid en welzijn
bevorderen

2.0
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1.5
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0.5

0.05
2019

0.07
2020
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Lost time injury frequency rate
Lost time injury severity rate
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Werknemers en onderaannemers die op de terreinen 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 gezamenlijke comité
voor de gezondheid en veiligheid van het management en de
werknemers in het hoofdkantoor. In 2021 werd wereldwijd een
specifieke verplichte Standards@Work e-learning cursus over
veiligheid uitgerold. 100% van de bedienden heeft de cursus
gevolgd.

Barco onderneemt talrijke acties om de gezondheid en het
welzijn van al onze medewerkers te bevorderen, die op de
corporate website worden vermeld. In 2021 lanceerden we in
volle covidperiode tal van bijkomende initiatieven. Een voorbeeld: in ons hoofdkantoor hebben een groep vrijwilligers – de
zogenaamde CeO's (Chief energizing Officers) – verschillende
gerichte initiatieven opgezet om het moreel van ons personeel
op te krikken.
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3. Leren & ontwikkeling
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Bij Barco zetten we ons in voor de bevordering
en ondersteuning van de ontwikkeling van
medewerkers, via opleidingsprogramma's en
ontwikkelingsmogelijkheden. Als gevolg van de
aanhoudende pandemie en de daaruit voortvloeiende
beperkingen op het vlak van sociale contacten en
reizen, waren de opleidingen in 2021 voornamelijk
digitaal. Aangezien de medewerkers enthousiast
waren over deze aanpak – en digitaal leren
duidelijke voordelen biedt op het vlak van kosten
en ecologische voetafdruk – zullen we een reeks

Barco

virtuele cursussen in de toekomstige portfolio
behouden.

3.1 Opleidingsprogrammma’s aanpassen aan
strategische behoeften
Geïntegreerd jaarverslag 2021

PPC
33

Barco organiseert al enige tijd ‘Governance Boards’ die de strategische opleidingsbehoeften van het bedrijf in kaart brengen
en een relevant leer- en ontwikkelingsprogramma ontwikkelen.
In 2021 werd een nieuwe ‘Governance Board’ georganiseerd
over digitale transformatie – onder leiding van Marc Spenlé,
Chief Digital Information Officer.
Ondanks de aanhoudende pandemie, met periodes van verplicht op afstand werken, slaagden we erin om cursussen te
blijven aanbieden. Dankzij ons eigen weConnect platform konden we werknemers een boeiende leeromgeving bieden. 89%
van de Barco-medewerkers schreef zich in 2021 in voor een
cursus, off- of online.

Agoria bekroont Barco
als ‘Employer ready for
the future of work’
Eind 2019 ondertekende Barco het ‘Be The
Change’-charter van Agoria, de Belgische
federatie van de tech-industrie, waarmee we
ons engageerden om tech-innovaties toe te
passen op de werkvloer. We behaalden de vier
doelstellingen, wat ons ons de Agoria award
van ‘Employer ready for the future of work’
opleverde.
» Lees meer
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3.2 Interne mobiliteit aanmoedigen
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Interne mobiliteit
% van intern ingevulde vacatures

25

11,3

Barco
13

13,2

Gem. uren opleiding per medewerker
# uren

2020

In 2021 kregen de Barco-medewerkers gemiddeld 10,5 uur
opleiding. Dat is minder dan de voorbije jaren, en is vooral te
wijten aan de moeilijkheden in het organiseren van opleidingen
in de covid-context.

Telkens er een vacature vrijkomt bij Barco, wordt ze intern
bekendgemaakt. Bovendien en indien mogelijk 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
houden, en stimuleren we medewerkers om zich verder te ontplooien. In 2021 werd een op de vijf vacatures intern ingevuld.

24
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De opleidingen rond Barco’s Standards@Work waren opnieuw
zeer succesvol, en bereikten maar liefst 99% van de bedienden.
Nieuw waren de online learnings die via LinkedIn Learning werden aangeboden aan een selectie van werknemers wereldwijd.
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3.3 Leiderschapsontwikkeling
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Jaarlijkse talentevaluatie, waar de prestaties en het toekomstpotentieel van onze medewerkers worden beoordeeld, zijn een
belangrijk instrument om te bepalen welke ontwikkelingsacties
of carrièrestappen medewerkers nodig hebben om zich te ontwikkelen en te groeien in de organisatie. Het Barco Leadership
Compass biedt hiervoor het wereldwijde 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 verwacht wordt en kunnen
ze hun leiderschapsvaardigheden ontwikkelen op basis van een
reeks welomschreven competenties. In 2021 nam 31% van de
leiders deel aan een formele evaluatie.

Het Emerging Leader Program werd in 2021 voor de derde keer
georganiseerd. 30 Medewerkers die nog geen leiderschapsfunctie hebben, maar veel leiderschapstalent en ambitie tonen,
werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit programma.
Dankzij dit programma konden ze hun vaardigheden verder
ontwikkelen in verschillende gebieden van business en leiderschap, waardoor ze een sterke basis leggen om de leiders van
morgen te worden.

Barco

Naast de corporate initiatieven werden ook heel wat lokale
of teamspecifieke leiderschapstrainingen georganiseerd.
Een initiatief dat we zeker moeten aanstippen, is het opleidingsprogramma in de Belgische operationele afdeling over
‘Communiceren met impact’ (voor lijnsupervisors en lijnverantwoordelijken) en ‘Leiderschapsvaardigheden’ (voor managers).

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Tijdens de opleiding
‘Communiceren met impact’ kregen
we een zeer praktisch inzicht in
leiderschapsvaardigheden. Het
interactieve rollenspel was een
uitstekende manier om te leren hoe
je feedback aan je collega’s moet
geven
Barco Leadership
Compass
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Vital Cracco
Warehouse supervisor
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4. Diversiteit en inclusie

verder ondersteund en versterkt. We blijven streven
naar meer diverse teams op het vlak van cultuur,

Diversiteit volgens geslacht
% hoofden

Diversiteit volgens leeftijd in 2021
% hoofden

nationaliteit, gender, enz. In de vergadering van

9% jonger dan 30

september 2021 onderstreepte onze Raad van
Bestuur het belang van diversiteit en inclusie als
63% tussen 30 en 50

katalysator voor creativiteit en innovatie. Bijgevolg
zullen diversiteit en inclusie worden behandeld
als hoog materieel thema. In het vierde kwartaal

50%
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Barco’s open en inclusieve cultuur werd in 2021

50

28% ouder dan 50

van 2021 werden een werkstroomleider en een
projectsponsor aangewezen om vaart te zetten

27%

28%

30

29%

roadmap en een actieplan opstellen.

29%

40

28%

Barco

achter dit thema. Zij zullen in de loop van 2022 een

16%

17%

15%

Diversiteit volgens nationaliteit in 2021
20
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10

44
2019

2020

2021

% vrouwen overkoepelend
% vrouwen in senior management
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% vrouwen in Raad van Bestuur

Aantal
nationaliteiten in
het wereldwijde
personeelsbestand
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4.1. Teams diversifiëren
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In 2021 boden we opleidingen aan om diversifiëring van teams
te bevorderen. Tijdens een specifieke opleiding leerden medewerkers hoe ze zich optimaal kunnen gedragen wanneer ze
in multiculturele teams samenwerken in een internationale
omgeving. De opleiding droeg in grote mate bij tot een betere
teamgeest. In een ‘Insights’-workshop keken medewerkers
kritisch naar voorkeursgedrag, betere samenwerking en optimaal begrip. In 2021 zijn we ook gestart met een maandelijks
‘worldwide onboarding’-initiatief. Naast het wegwijs maken van
onze nieuwe medewerkers in en rond Barco, is dit ook een
goed platform om de diversiteit van de Barco-teams te ervaren,
en kennis te maken met internationaal talent uit verschillende
culturen in onze organisatie.
We focussen actief op diversiteit binnen de hoogste bestuursorganen. We monitoren, beoordelen en evalueren hiaten en
verbeterpunten in de samenstelling van onze Raad van Bestuur
en het Core Leadership Team op het vlak van geslacht, leeftijd,
capaciteiten, expertise, opleidings- en beroepservaring, alsook
nationaliteit. In april 2021 werd Lieve Creten benoemd tot lid
van de Raad van Bestuur, wat resulteerde in een gelijke samenstelling van de Raad wat geslacht betreft.

04 RAPPORTERING
05 DUURZAAMHEIDSOVER EU-TAXONOMIE
BEHEER

4.2 Toezicht op gelijke beloning
Barco hecht veel belang aan de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen en is van mening dat dit moet worden weerspiegeld
in de beloningen. Ons functiewaarderingsbeleid schrijft voor
dat de salarissen op functieniveau worden gebaseerd en niet
individueel worden toegewezen, zodat er geen noemenswaardige loonkloof tussen vrouwen en mannen 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.
in België voeren we jaarlijks een sanity-check uit op de salarissen van mannen en vrouwen, waarbij we de strategie voor
gelijke beloning per functieniveau opvolgen. In 2021 werden
de resultaten van deze analyse besproken met de Belgische
ondernemingsraad. Die kwam tot de conclusie dat er geen
aanzienlijke loonkloof was en er geen verdere actie nodig was.
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5. Werkomstandigheden & mensenrechten
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Respect voor de mensenrechten is altijd een fundamentele waarde geweest voor Barco. Daarom benaderen we
dit onderwerp steeds meer op een gestructureerde en uitvoerige manier.

5.1 Ons beleid over mensenrechten
formuleren

5.2 Identificatie van voornaamste risico's
voor de mensenrechten in de eigen
activiteiten

We bekijken de mensenrechten vanuit drie verschillende
invalshoeken: Barco als werkgever, Barco als klant en Barco
als leverancier. Onze human rights pledge houdt rekening met
deze drie invalshoeken. Als richtsnoeren voor deze belofte
gebruikten we de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Verklaring
inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk,
de richtsnoeren van de VN ‘UN Guiding Principles on Business
and Human Rights’ en de OESO-richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen. Deze belofte, die in 2021 door onze CEO's
werd goedgekeurd, vormt een aanvulling op de reeds bestaande
Environment, Health, Safety and Security pledge. Deze twee
documenten vormen de hoeksteen van onze visie, engagement
en acties over hoe wij omgaan met mensenrechten in onze
eigen organisatie.

In 2021 hebben we de meest in het oog springende mensenrechtenrisico's in de eigen activiteiten van Barco gedefinieerd.
Daarbij gebruikten we de RBA-Gedragscode (Responsible
Business Alliance, versie 7.0 2021) als input. Deze code geeft
duidelijke richtlijnen om alle mogelijke risico's in verband met
mensenrechten te dekken. We vroegen aan vertegenwoordigers van verschillende organisaties (HR, Legal, Compliance,
Communicatie) om een score te geven voor de waarschijnlijkheid en potentiële impact van de mensenrechtenthema's die
in de RBA-code genoemd werden. Op basis van de geconsolideerde resultaten van hun input definieerden we de drie
voornaamste risico's voor Barco's eigen activiteiten: discriminatie, bescherming van identiteit en niet-vergelding, en
paraatheid in noodsituaties. Voor elk van deze voornaamste
risico's bepaalden we vervolgens welk Barco-team of -afdeling
verantwoordelijk is voor het opvolgen van onze prestaties op
deze domeinen, en hoe we de vooruitgang moeten meten
en rapporteren. In 2022 zullen we een governancestructuur
opzetten om deze resultaten te controleren.

5.3 Klachtenmechanisme
Onze werknemers kunnen elk geval van schending van de
mensenrechten melden via ethics@barco.com. Elk geval wordt
zorgvuldig onderzocht. Indien van toepassing is een herstelprocedure overeenkomstig de nationale wetgeving voorzien. Het
klachtenmechanisme zal worden aangepast om te voldoen
aan de EU-richtlijn nr. 2019/1937 inzake de bescherming van
personen die inbreuken op het Unierecht melden (‘klokkenluidersrichtlijn’) zodra deze in de EU-lidstaten is ingevoerd. Meer
informatie is te vinden in het hoofdstuk Ethiek & compliance
van dit rapport.
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Gemeenschappen
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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 steeds 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.

Onze doelstellingen
Primaire doelstellingen

Barco

1. Altijd wettig, ethisch en integer
handelen, overal waar we actief zijn

Elk jaar al onze medewerkers opleiden in
Standards@Work

2. Een uitmuntende klantervaring bieden

De Net Promotor Score van klanten meten
en optrekken naar een score boven het
marktgemiddelde

Geïntegreerd jaarverslag 2021

3. Proactief informatiebeveilingsrisico’s
beheren

4. Onze leveranciers ertoe aanzetten om
duurzame bedrijfspraktijken in te voeren
PPC
39

Ondersteunende doelstellingen

Tegen 2025 een gemiddelde cyberveiligheidsmaturiteitsscore (NIST CSF) halen van ten
minste 3,4
Elk jaar minstens één nieuwe productlijn
toevoegen aan de scope van het ISO
27001-certificaat
Tegen 2023 moeten leveranciers die ten
minste 70% van onze productiekosten
vertegenwoordigen, een score krijgen voor
hun duurzaamheidsprestaties

Tegen 2023 moeten alle leveranciers met een
duurzaamheidsscore < 70% worden opgenomen
in een verbeteringsplan
Elk jaar wordt ten minste 75% van onze
productiekosten gedekt door leveranciers
die Barco's Gedragscode voor leveranciers
ondertekenden
Elk jaar worden 100% van de nieuwe productieleveranciers gescreend op duurzaamheid door
middel van een zelfbeoordeling

3
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Onze roadmap naar duurzame impact:
belangrijkste initiatieven en actieplannen

werkt hard om die waarde in de praktijk te brengen. Door een mix van specifieke initiatieven per business unit en
bedrijfsbrede klantentevredenheidsmetingen willen we een echt klantgerichte organisatie worden.

1.1 Bedrijfsbrede
klantentevredenheidsmetingen

Onze inspanningen resulteerden in een toenemende respons
op onze NPS-enquêtes, waardoor de resultaten van de enquêtes betrouwbaarder en inzichtelijker werden.
Eind 2021 behaalde Barco een NPS-score van 47, identiek aan
de NPS-score van eind 2020. Terwijl de score voor Healthcare
stabiel bleef, zagen we schommelingen over het jaar met
een lagere score voor de business unit Meeting Experience in

vergelijking met de piekresultaten van 2020. Die daling werd
echter gecompenseerd door een solide stijging van de resultaten voor onze business unit Immersive Experience. Een score
boven de 50 wordt als uitstekend beschouwd, en dat is ook
wat we willen bereiken.
Net promotor score van klanten
(relatie NPS)

50

47
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• Maandelijkse customer journey dashboards per business
unit, gebaseerd op een mix van zowel interne als externe
KPI's, helpen ons om de belangrijkste contactpunten voor
de klant te monitoren en actie te ondernemen;
• De NPS is nu onze standaardmethode om klantentevredenheid
te meten. NPS-enquêtes worden op kwartaalbasis verstuurd
om de algemene tevredenheid te meten. Daarnaast versturen
we op transacties gebaseerde NPS-onderzoeken die de
prestaties meten van individuele transacties met Barco;
• Customer journey mapping helpt ons om de kritieke
contactpunten voor de klant te identificeren.

In de loop van 2021 hebben we processen voortdurend verbeterd en bekeken hoe we inzichten kunnen omzetten in actie
:
• We pasten onze opvolgingsprocessen aan van periodieke
inspanningen naar een always-on follow up;
• We verbeterden de databasekwaliteit en slaagden erin de
respons te verhogen;
• We bepaalden en implementeerden de processen om de
inzichten van klanten te benutten in de hele organisatie:
feedback over productkwaliteit en feature requests
worden teruggekoppeld naar het productmanagement
en kwaliteitsproblemen worden teruggekoppeld naar de
kwaliteitsafdeling en het productmanagement.

2021

In 2018 werd het startschot gegeven voor een programma rond
klantentevredenheidsmetingen, dat nu over ons hele bedrijf
werd uitgerold. Vandaag hebben we drie initiatieven ingepast
in onze standaard manier van werken, die allemaal naar elkaar
terugkoppelen. Zo zorgen we ervoor dat we de meest relevante
KPI's blijven monitoren, de inzichten hebben en gericht actie
ondernemen op wat de klant belangrijk vindt:

47

Barco

40

‘We think with the customer’ is een van de belangrijkste bouwstenen van Barco's bedrijfscultuur. Elk Barco-team

2020
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1. Klantbetrokkenheid
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1.2 Specifieke initiatieven per business unit
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

Naast de organisatiebrede aanpak om de betrokkenheid van
klanten te meten en te verbeteren, ondernemen onze business
units, maar ook onze Barco-vestigingen wereldwijd, actie om de
banden met hun klanten aan te halen. Meer voorbeelden van
business unit-specifieke initiatieven vindt u in de hoofdstukken
‘Entertainment’, ‘Enterprise’ en ‘Healthcare’ in de kern van ons
Geïntegreerd jaarverslag.
Omdat ‘klantbetrokkenheid’ zo centraal staat in alles wat we
bij Barco doen, hebben we ook een samenvatting van onze
aanpak opgenomen in het algemene ‘marktgedeelte’ van ons
geïntegreerd jaarverslag.
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Verbetering van de klantervaring op basis van NPS:
hoe het Americas Project Management Office-team
feedback omarmt en acties onderneemt
Ons Project Management Office (PMO) in Atlanta
beheert installaties, behandelt verzendingen,
houdt toezicht op de productie en zorgt ervoor
dat alles volgens schema wordt geïnstalleerd.
Omdat zij permanent en intensief contact
onderhouden met klanten en partners, is klantbetrokkenheid essentieel. In 2020 zijn ze gestart
met het meten van hun prestaties op dat gebied.

Barco

“Onze eerste NPS-enquête leverde een score
van 44 op. Niet slecht, maar niet goed genoeg
voor ons”, zegt Marcos Oliveira, directeur Project
Management Office Americas. “Uit de feedback
leerden we dat onze klanten zich niet echt
betrokken voelden, wat leidde tot frustratie.”

We denken nu meer vanuit de
mindset van een klant dan van een
ingenieur. Het is onze taak om
onze klanten te laten schitteren.

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Om klanten echt centraal te stellen in wat ze
doen, hebben Marcos en zijn team verschillende
processen aangepast. Vandaag communiceren
ze vaker en opener dan vroeger. “We hebben het
aantal contactmomenten met klanten verhoogd,
een template gecreëerd om een vlotte projectoverdracht van sales naar het projectbureau te
garanderen en een intern webportaal opgezet dat
het team in staat stelt om van eerdere ervaringen
te leren en gemotiveerd te blijven. Resultaat: de
klanten zijn gelukkiger en het Barco-team is ook
gelukkiger.”

En deze aanpak heeft duidelijk
zijn vruchten afgeworpen. Bij
publicatie van dit rapport hebben
we een NPS van 77 gehaald,
een geweldige gezamenlijke
inspanning van het PMO-team en
het Field Services-team.
Marcos Oliveira
Director Project Office Americas
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2. Productkwaliteit, -veiligheid en -beveiliging
Planeet - Mensen - Gemeenschappen
Barco
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2.1 Productkwaliteit
In lijn met onze missie om wereldwijd briljante resultaten te
leveren, streeft Barco ernaar om producten en oplossingen
aan te bieden die gedurende de 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.

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 verantwoordelijkheden en van de
bevoegdheden van diegenen die verantwoordelijk zijn voor
productkwaliteit doorheen de hele productlevenscyclus.
Barco's kwaliteitsmanagementsysteem ondergaat jaarlijks een audit en is gecertificeerd volgens internationale
certificatienormen:
• ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (Barco-sites in de VS,
Duitsland, India, Italië, China, Noorwegen, Taiwan en België);
• ISO 13485-kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor
medische hulpmiddelen (Barco-sites in de VS, China, België,
Italië en Zuid-Korea).

Kwaliteitsorganisatie
Ons streven naar kwaliteit en klantentevredenheid komt ook
tot uiting in Barco's organisatiestructuur voor kwaliteit. Elke
business unit heeft eigen kwaliteitsverantwoordelijken die
toezien op de proces- en productkwaliteit. In nauwe samenwerking met de managementteams van de business units
monitoren ze kwaliteitsgerelateerde indicatoren en nemen zij
het voortouw bij verbeteringsinitiatieven. Samen met de kwaliteitsverantwoordelijken die aan elke fabriek zijn toegewezen
en de kwaliteitsverantwoordelijken van de leveranciers, vormen
zij een team dat zich 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.
» Lees meer over onze ontwerpaanpak in het deel over
‘innovatie en technologie’ van dit rapport

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 2021
• Uitbreiding van het multisite ISO 9001-certificaat van Barco
naar de site van Taiwan;
• Succesvolle afronding van de ISO 13485-certificering in de
nieuwe productievestiging van 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).
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2.2 Productveiligheid
Wereldwijde focus op productveiligheid
Barco heeft 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
gezamenlijke functionaliteiten en risico's van bestaande en
innovatieve technologieën te beoordelen. Dit resulteerde in een
tijdige certificering voor de Europese en Noord-Amerikaanse
markten in 2021. Diverse landen in het Verre en het Nabije
Oosten zijn nu begonnen met de overgang naar deze productveiligheidsnorm. Het testen en hercertificeren voor die regio's
gebeurt om onze overzeese klanten te voorzien van de vereiste
landspecifieke productveiligheidsmarkeringen.
Ook Brexit heeft een impact op Barco's productveiligheids- en
certificeringsaanpak. De CE-markering, die in alle EU-landen
als de gouden standaard voor kwaliteit wordt beschouwd,
wordt immers vanaf 2023 niet langer aanvaard in het VK. De
EU-productvoorschriften werden vertaald naar specifieke Britse
voorschriften en alle producten en onderdelen bevinden zich in
een updateprogramma voor conformiteit met UKCA, de Britse
productveiligheidsmarkering.

Interferentie als veiligheidskwestie
Elk product dat functioneert dankzij elektrische stroom, zendt
elektromagnetische interferentie uit en is daar gevoelig voor.
Terwijl de radiofrequentiesignalen die ons omringen in frequentiebereik toenemen, moeten onze producten immuun zijn voor
gevoeligheid in deze hogere frequentiebereiken. De goede
werking van het product en zijn beveiligingen moeten worden
gegarandeerd en de verspreiding van ongewenste signalen
moet worden geblokkeerd. Daarom test Barco zijn nieuw ontwikkelde producten nu al volgens de relevante internationale
immuniteitsnorm, nog voor dit een wettelijke vereiste is.

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 component 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 certificeringspartners. Als gevolg daarvan voorzien wij onze producten
van een CE-label met de ondersteuning van een certificeringsmerk van een derde partij zoals CEBEC1 of DEMKO.2

Veiligheid van productieproces
De activiteiten van ons intern veiligheidslaboratorium ondersteunen 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 opgeleid in de veiligheidsaspecten van de nieuwe technologieën die
Barco in zijn producten gebruikt, alsook in de veranderende
regelgevende vereisten.
Aantal gevallen van niet-conformiteit met betrekking
tot de gezondheids- en veiligheidsimpacten van
producten en diensten
2019

0

2020

0

2021

0

Zolang onze producten geproduceerd en/of verkocht worden,
zorgen wij ervoor dat ze voldoen aan onze recentste en geldende normen en eisen. Gedurende die tijd dienen rapporten
en certificeringsmerken als bewijs dat onze producten beantwoorden aan de meest actuele versie van continu evoluerende
veiligheidsnormen.

1 CEBEC: Het CEBEC-keurmerk is een Belgisch veiligheidskeurmerk voor elektrische laagspanningsapparatuur.
2 DEMKO, oorspronkelijk opgericht als het Deens controleorgaan voor elektrische apparatuur en een van de stichtende leden van het CENELEC Certification Agreement
(CCA) Scheme, voor de wederzijdse aanvaarding van testresultaten tussen Europese landen.
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2.3 Productbeveiliging
Aangezien het risico op cyberaanvallen toeneemt, hebben
organisaties nood aan strikte governanceprocessen voor informatiebeveiliging. Barco heeft zich duidelijk geëngageerd om
veilige producten en diensten aan zijn klanten te leveren.

Barco

De installatie van Barco-producten en -diensten bij klanten
brengt een aantal risico's op het vlak van cyberbeveiliging
met zich mee, waaronder:
• Blootstelling van Barco's intellectuele eigendom, die is
ingebed in het product/de dienst;
• Indien verbonden met het netwerk van de klant, kan het
product/de dienst gebruikt worden als een scharnierpunt
om verder het netwerk binnen te dringen;
• Blootstelling van (persoonlijke) gegevens die door het
product/de dienst worden verwerkt.
Productbeveiliging wordt beheerd door de productbeveiligingsarchitecten en -experts, die in de business units werken.
In 2021 hebben wij de volgende acties ondernomen om de
beveiliging van onze producten te versterken:

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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• ISO 27001-hercertificeringsaudit
XMS, het cloudplatform om ClickShare-apparaten te beheren
en te monitoren, werd toegevoegd aan het toepassingsgebied
van de ISO 27001-certificering.
• Opstellen van een roadmap voor productbeveiliging
In nauwe samenwerking met onze Security Office stelden al
onze productbeveiligingsarchitecten en -experts een roadmap
op voor productbeveiliging die de verschillende domeinen
afbakent waarin beveiliging van cruciaal belang is: compliance,
ontwikkelingscyclus, operationele beveiliging, sales support,
tooling, opleidingen, ... Gezien de positieve ervaring zal
deze roadmap in de toekomst blijven bestaan en up-to-date
worden gehouden.

• Een community van ‘beveiligings- en privacykampioenen’
opbouwen
Door een lid van elk ontwikkelingsteam de bevoegdheid
te geven om op te treden als het beveiligings- en
privacybewustzijn van het team, slaagden we erin om het
bewustzijn binnen de ontwikkelingsteams te verhogen om
problemen zo vroeg mogelijk kritisch te identificeren. Indien
nodig kunnen de ‘beveiligings- en privacykampioenen’
problemen voorleggen aan beveiligingsexperts voor extra
begeleiding. Zij delen de beste praktijken met elkaar om het
eigenaarschap in elk team te vergroten.
• Tools voor beveiligingstests uitbreiden
De tools voor het scannen van de beveiliging die bij de
productontwikkeling worden gebruikt, werden uitgebreid
en er werd extra aandacht besteed aan geautomatiseerde
integratie in onze ontwikkelings- en implementatieprocessen.
• Opleiding
De R&D-community kreeg opleidingen over het belang van
veilige softwareontwikkeling om ervoor te zorgen dat er in
elke fase van onze ontwikkelingscyclus beveiligingscontroles
worden toegepast.
Daarom bevat onze bedrijfswebsite een responsible disclosure
policy. Daarin vinden veiligheidsonderzoekers duidelijke
richtlijnen over hoe ze ons kunnen informeren over veiligheidskwetsbaarheden die ze in onze producten detecteren. De
feedback wordt zorgvuldig behandeld via een risicogebaseerde
aanpak door ons product security incident response team
(PSIRT). In 2021 ontvingen we 267 meldingen over mogelijke
kwetsbaarheden (inclusief duplicaten) in producten of diensten,
van klanten, ethische hackers en door Barco gecontracteerde
externe penetratietesters.
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3. Bedrijfsbeveiliging en gegevensbescherming

Aantal productlijnen in de scope
van ISO 27001
TARGET: +1 OP JAARBASIS

Gemiddelde cyberbeveiligingsmaturiteitsscore
NIST CSF*
DOELSTELLING 2025: 3,4

2,23
Onze veiligheidsmaturiteitsscore steeg in 2021 van 2,19 naar
2,23 (NIST CSF), dankzij alle hierboven beschreven initiatieven.
Tegen eind 2025 willen we die score optrekken tot 3,4.

2
3

2

2

2

1.5

1

0.5

2021

1

2020
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• ISO 27001-hercertificeringsaudit bij Barco-vestigingen over
de hele wereld.
• Toepassing van een shift left-benadering van beveiliging,
bv. bij de invoering van onze nieuwe CRM-cloudtoepassing
(d.w.z. mobiele beveiliging)
• Data governance opnemen in het nieuwe wereldwijde
offboardingproces voor werknemers
• Invoeren van een beoordeling van de bedrijfsimpact op het
vlak van beveiliging en privacy voor derde partijen
• Medewerkers bewuster maken van cyberbeveiliging, met
nieuwe e-learnings en een phishing-simulatieoefening
• Voortdurend ons niveau van veiligheidsmaturiteit verhogen,
door te investeren in mensen, processen en technologie

2,23

2.5

4

2021

Hoogtepunten in 2021 waren onder meer:

2,19

3

2020

5

1

Barco
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Omdat we ons ten volle bewust zijn van het groeiende belang
van bedrijfsbeveiliging, hebben we een duidelijk leiderschapsengagement voor cyberbeveiliging. Dit vertaalt zich in een
beveiligingsorganisatie die werkt met drie verdedigingslinies.
Het cyberbeveiligingsprogramma wordt beheerd door Barco's
Security Office, de tweede verdedigingslinie.

2019
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3.1 Bedrijfsbeveiliging

De belangrijkste acties om de NIST CSF-veiligheidsmaturiteitsscore in 2022 te verbeteren zijn:
•
•
•
•
•

De reactie op cyberbeveiligingsincidenten verfijnen
Meer beheerscontroles op geprivilegieerde toegang
Netwerksegmentatie verbeteren
Back-up- en herstelstrategieën opnieuw bekijken
Bewaken, voorkomen, opsporen, analyseren en reageren op
cyberbeveiligingsproblemen en -incidenten
• Verbeteren van overkoepelend patchbeheer
*

NIST: National Institute of Standards and Technology; CSF: Cybersecurity
Framework
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3.2 Databeheer en privacy

Barco

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, zoals de Amerikaanse HIPAA*-regelgeving. Onze data
protection officer (DPO) is verantwoordelijk voor het beheer
van ons programma voor de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving, dat wordt geregeld in verschillende procedures
en instructies. Zij wordt bijgestaan door een team van privacy
liaison officers (de legal & compliance verantwoordelijken,
beveiligings- en privacykampioenen en regionale kenniseigenaars) die dagelijks toezien op en zorgen voor de naleving van
de GDPR op lokaal niveau. Onze interne auditafdeling ondersteunt de DPO bij het bevorderen van de GDPR-naleving met
onafhankelijke beoordelingen en rapportering over de doeltreffendheid van geïmplementeerde maatregelen door middel
van het testen van controles zoals gedefinieerd in het interne
auditplan.

Hoogtepunten in 2021 waren onder meer:
• Data governance opnemen in het nieuwe wereldwijde
offboardingproces voor werknemers;
• Updaten van de bestaande instructie in verband
met inbreuken op persoonlijke gegevens met richtsnoeren als respons op een inbreuk op beschermde
gezondheidsinformatie overeenkomstig de Amerikaanse
HIPAA-regelgeving;
• Invoering van een beoordeling van de bedrijfsimpact op
het vlak van beveiliging en privacy voor derde partijen,
uitgevoerd door het Security Office en de DPO;
• Ondertekenen van gegevensverwerkingsovereenkomsten
met externe leveranciers van clouddiensten die betrokken
zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens in naam van
Barco;
• Lancering van een nieuwe e-learningcursus over gegevensbescherming in het kader van Standards@Work;

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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*

US HIPAA: de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996

2019

0

2020

0

2021

0
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4. Ethiek en compliance
Planeet - Mensen - Gemeenschappen
Barco
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Goede 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 onze medewerkers en onze 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

4.3 Rol van de Global compliance manager

We investeren voortdurend in een gestructureerd, 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.

In 2021 lanceerde de Global compliance manager een brede
waaier van initiatieven om de compliance in elk van de pijlers
van ons compliance management systeem te versterken. Er
werden grote inspanningen geleverd om de beleidslijnen en
procedures van het bedrijf te actualiseren en te voltooien in
domeinen als document retention, offboarding van medewerkers of data privacy, en om de werknemers hiermee vertrouwd
te maken.

4.2 Compliance Awareness Month
Om het bewustzijn rond de Code of Ethics te verhogen,
organiseren wij elk jaar in de maand juni – die ‘Compliance
Awareness Month’ wordt genoemd – een reeks activiteiten:
van het verspreiden van posters, het delen van blogberichten
over ethische onderwerpen en het publiceren van de brief van
onze compliance officer (‘Compliance Year in Review’) tot het
organiseren van de live quiz ‘Compliance Challenge’.

In 2021 was het Barco Labs team de trotse winnar van de
Compliance Cup.
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4.4 Bedrijfsbreed opleidingsprogramma Standards@Work

99%

100

98%

% werknemers opgeleid in
Standards@Work (bedienden)
JAARLIJKSE DOELSTELLING: 100%
99%

Om het bewustzijn en de knowhow rond compliance-kwesties
bij de Barco-medewerkers te vergroten, hebben we Standards@
Work opgezet, een bedrijfsbreed opleidingsprogramma dat
georganiseerd wordt door Barco University, ons interne opleidings- en ontwikkelingscentrum. Het programma omvat een
groeiend aantal e-learningcursussen over cyberbeveiliging,
gegevensbescherming, duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid,
ethiek en voortdurende verbetering, die de medewerkers binnen de gestelde termijnen moeten volgen. We streven naar
een 100% participatiegraad en volgen medewerkers met achterstallige leeropdrachten actief op. Daarnaast organiseren we
diepgaande Standards@Work²-opleidingen over onderwerpen
als anticorruptie en naleving van de regelgeving inzake gezondheidszorg voor bepaalde medewerkers.

4.5 Bevorderen van een 'speak up'-cultuur

80

Overzicht en opsplitsing van de behandelde
onderwerpen via de Ethics mailbox in 2021

40
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8

2021

In 2021 hebben we een nieuwe e-learningcursus over vertrouwelijkheid en een diepgaande opleiding over mededingingsrecht
voorbereid. Beide worden in 2022 gelanceerd.

Barco wil actief een echte 'speak up'-cultuur promoten waarbij
ethische vragen of dilemma's kunnen worden besproken zonder
angst voor represailles. Medewerkers die vragen hebben of
bezorgdheden of problemen willen melden, kunnen dat via
verschillende kanalen doen. Hun rechtstreekse manager of
HR-businesspartner 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). Nadien worden ze bekeken en
opgevolgd door het Ethisch Comité.

60

2020

Barco
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Opgelost: 4
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4.6 Overheidsonderzoeken

4.7 Lidmaatschap van verenigingen

Aangezien Barco over de hele wereld actief is, worden onze
activiteiten af en toe door overheidsinstanties in verschillende
landen onder de loep genomen. Hieronder vermelden wij, voor
zover wij weten, de lopende onderzoeken.

Barco is sterk betrokken bij lokale en professionele initiatieven
en gemeenschappen die relevant zijn voor zijn activiteiten.
Wij ondersteunen 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 wij lid zijn:

• 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 SCOMETexportregelgeving 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 covid19-pandemie is de zitting herhaaldelijk uitgesteld.

• Sector- en handelsverenigingen en professionele netwerken:
Agoria, Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC), COCIR,
Laser Illuminated Projector Association (LIPA), BELIR, Belrim,
Beltug, IBJ, VONK, Executive Global Network, Communication
Community, Vlaams Economisch Verbond (VEV), EIT Health...

Barco
Geïntegreerd jaarverslag 2021

• Non-profitorganisaties die steun bieden aan:
- lokaal ondernemerschap, zoals Hangar K Start-up
Incubator, een gezamenlijk initiatief met onderwijsinstellingen en de stad Kortrijk dat start-ups en jonge
ondernemers in het domein van onderwijs- en
gamingtechnologie ondersteunt;
- innovatief onderzoek binnen de sectoren technologie of
duurzaamheid, zoals Flanders Make, Flanders.healthTech
en The Shift;
- internationale uitwisseling en handel, met o.a. de
Vlaams-Chinese, Amerikaanse, Belgisch-Indiase,
Belgisch-Amerikaanse Kamers van Koophandel, de
Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor
Rusland & Wit-Rusland en CanCham Belux.
• Belangenorganisaties, zoals Voka.

PPC
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De jaarlijkse lidmaatschapsgelden voor de meeste van de bovengenoemde organisaties en verenigingen variëren van 250 tot
5.000 euro. Slechts enkele vragen een lidmaatschapsbijdrage
tussen 20.000 en 30.000 euro.
Barco geeft geen donaties of andere bijdragen van welke aard
ook aan politieke partijen.
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5. Verantwoord beheer van de toeleveringsketen
Onze klanten verwachten van ons innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit. Wij rekenen op productiePlaneet - Mensen - Gemeenschappen
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en dienstenbedrijven van over de hele wereld om hen die oplossingen aan te bieden. Duurzaamheid is een
inherent onderdeel van onze wereldwijde inkoopmissie en -strategie: samen met onze partners blijven wij
verantwoordelijk en ethisch gedrag en hoge normen in onze toeleveringsketen stimuleren.

84%
5.1 Duurzaam inkoopbeleid

5.2 Barco’s leveranciersbasis

Barco heeft zijn duurzaamheidsstreven vastgelegd in een
duurzaam inkoopbeleid. Dat beleid beschrijft hoe we op een
verantwoorde manier willen samenwerken met onze leveranciers: de internationale regelgeving inzake mensenrechten en
arbeid respecteren, voldoen aan de vereisten inzake productconformiteit, leveranciers op een eerlijke manier selecteren
en evalueren, bewustzijn verhogen over het belang van duurzaamheid, ... Dit beleid zal beschikbaar worden gesteld op onze
website en met al onze leveranciers worden gedeeld.

Bij Barco kopen we een brede waaier van componenten, van
kunststoffen, elektronische componenten en plaatmetaal tot
afgewerkte producten, bij veel verschillende leveranciers in veel
verschillende landen. Omdat we met veel leveranciers werken,
hebben we ze in vier categorieën ingedeeld (key, key+, core
en andere) op basis van het leveringsrisico en de kostenrelevantie voor Barco. De indeling stelt ons in staat om voor elke
categorie een doelgerichte scope en leveranciersbeheer te
bepalen. Voor elke categorie hebben we verschillende niveaus
van engagement vastgelegd. ‘Belangrijke leveranciers’ omvatten
de categorieën ‘key’, ‘key+’ en ‘core’.

2021: een blijvende 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.
Terwijl de zaken in 2021 weer aantrokken, bleven de aanhoudende lockdowns en versoepelingen een gesel voor de
toeleveringsketen. Dit leidde tot tekorten aan verschillende
grondstoffen die de veerkracht van onze toeleveringsketen verder op de proef stelden. We zijn erin geslaagd om de gevolgen
grotendeels te beperken, deels dankzij onze sterke langetermijnrelaties met leveranciers en onze flexibele, proactieve aanpak.

144 leveranciers

Barco had 144 belangrijke leveranciers
in 2021, die 84% van onze totale productiekosten voor hun rekening namen. De
regionale spreiding van deze uitgaven was
64% in APAC, 26% in de EU en 10% in de
rest van de wereld.

APAC: 64%
EU: 26%
Rest van de wereld:
10%
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Het aandeel van belangrijke leveranciers die de BarcoGedragscode voor leveranciers hebben ondertekend of die
zelf een vergelijkbare gedragscode hebben, wordt als een
maandelijkse KPI bijgehouden in het wereldwijde procurement dashboard. Eind 2021 was 83% van onze productiekosten
gedekt door een ondertekende verklaring rond compliance met
de Barco Gedragscode voor leveranciers.

Geïntegreerd jaarverslag 2021

In 2021 hebben we de gedragscode bijgewerkt om ervoor te
zorgen dat hij volledig in overeenstemming is met de RBAGedragscode versie 7.0. We hebben de verbintenis van onze
leveranciers voor de bijgewerkte code vernieuwd.

% van productiekosten gedekt door
ondertekende Barco Gedragscode voor
leveranciers
JAARLIJKSE DOELSTELLING: 75%

100

83%

Barco Gedragscode voor leveranciers
Wij verwachten van al onze leveranciers dat zij de Barco
Gedragscode voor leveranciers naleven, die volledig in lijn is
met de RBA-Gedragscode (Responsible Business Alliance).

Product Compliance Requirements Code
Elke component die onze leveranciers aan Barco leveren, moet
voldoen aan de Barco Product Compliance requirements. Deze
code omvat naleving van verschillende wereldwijde reglementeringen (zoals RoHS10 en REACH, ecodesign-vereisten, WEEE),
sectornormen en bijkomende criteria die we zelf hebben gedefinieerd. Binnen de Product Compliance Requirements eist
Barco ook naleving van de Barco substance list, waarin we het
gebruik van specifieke chemicaliën beperken of aangifte van
bepaalde stoffen verplicht stellen. Met de implementatie van
deze lijst gaan we verder dan de huidige wetgeving. We dringen
er bij onze leveranciers op aan om volledige materiaalinformatie
(Full Material Disclosures, FMD's) te verstrekken over chemische
stoffen in producten. In 2021 werd 82,5% van de actieve componenten gedekt door FMD's.

83%

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 Barco-gedragscode,
de Product Compliance Requirements Code en de Responsible
Minerals Sourcing Policy.

83%
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5.3 Duidelijke normen stellen voor onze
leveranciers

75

Responsible Minerals Sourcing Policy
Conflictmineralen beheren maakt deel uit van Barco's maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zoals veel van onze
stakeholders zijn wij bezorgd over schendingen van de mensenrechten in verschillende vormen (kinderarbeid, mensenhandel,
dwangarbeid, enz.), alsook over gewapende conflicten die
extreem geweld veroorzaken in zogenaamde ‘conflictgebieden
en hoogrisicogebieden’ (CAHRA's). Wij erkennen het risico dat
verbonden is aan de illegale winning van en handel in materialen
zoals tin, wolfraam, tantaal, goud en kobalt.
Onze Responsible Minerals Sourcing policy is afgestemd op
de ‘OECD Due Diligence Guidance for Responsible Chains
of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas’
(OESO-richtlijnen). Van onze leveranciers die binnen het toepassingsgebied vallen (d.w.z. leveranciers van producten die tin,
wolfraam, tantaal, goud of kobalt bevatten), wordt verwacht dat
ze het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) invullen
en aan Barco bezorgen. In 2021 heeft 100% van de in-scope
leveranciers gereageerd op het CMRT. We voeren een gedetailleerde verantwoordelijke risicoanalyse naar conflictmineralen uit
op de ontvangen gegevens door middel van cross-referencing
en een nauwe samenwerking met de leden van het Responsible
Minerals Initiative (RMI).
In 2021 brachten we de transparantie van onze toeleveringsketen met betrekking tot kobalt in kaart, vooruitlopend op
toekomstige regelgeving en verwachtingen van klanten.

50
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5.4 Duurzaamheid verder integreren in het inkoopproces
Wij moedigen onze leveranciers aan om onze waarden te
delen en verwachten 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. In 2021 werd 100% van de nieuwe
productieleveranciers gescreend met behulp van het zelfbeoordelingsdocument voor leveranciers.

gebruiken om het bewustzijn inzake duurzaamheid tijdens het
onboardingproces te vergroten.

C. Inkoopcontracten
De algemene inkoopvoorwaarden en master supply agreements
(MSA's) (d.i. contracten met belangrijke leveranciers) van Barco
bevatten duurzaamheidsclausules. In 2021 werd 89% van de
productiekosten gedekt door ondertekende contracten met een
duurzaamheidsclausule, d.w.z. ondertekende MSA's of T&C's.

B. Leveranciers selecteren
In 2020 werden er meer duurzaamheidscriteria toegevoegd
aan het nieuwe leveranciersselectierapport voor nieuwe
leveranciers van componenten. We zijn deze criteria blijven
Barco

Duurzaamheid integreren in het inkoopproces
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INKOPEN

OPVOLGING VAN
PRESTATIES

COMPETENTIEOPBOUW

SCOPE

SELECTEREN

Alle potentiële
productieleveranciers

Nieuwe kritische
productieleveranciers

Alle leveranciers

Alle key+ & core leveranciers

Alle belangrijke leveranciers

TOOLS
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SCOUTEN

Zelfbeoordelingsdocument
voor leveranciers inclusief
vragen over duurzaamheid

Nieuw
leveranciersselectierapport,
inclusief verplichte
duurzaamheidscriteria

Algemene
inkoopvoorwaarden inclusief
duurzaamheidsclausule (alle
bestellingen)

Prestatiebeoordeling van leverancier,
inclusief duurzaamheidsscore

Webinars en e-learnings

Contract met
duurzaamheidsclausule (voor
belangrijke uitgaven)

Supplier innovation days
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Duurzaamheid is een terugkerend onderwerp
in elke business review meeting. Tijdens dat

helpen om de duurzaamheidsimpact van onze producten verbeteren. In 2021 kregen leveranciers die ten minste 58% van
onze productiekosten vertegenwoordigen een score voor hun
duurzaamheidsprestaties. Dit is 14 procentpunten meer dan in
2020, waardoor we op schema liggen voor onze doelstelling
van 70% in 2023.

controle op de naleving van kwaliteitsnormen en vooral op het
beoordelen van procesrisico's die zouden kunnen leiden tot
kwaliteitsgebreken. In 2021 werden 41 leveranciersaudits uitgevoerd, een stijging ten opzichte van 2020 die deels te wijten is
aan het groeiende leveranciersbestand ter ondersteuning van
onze lokale productie, voornamelijk in APAC.

Barco voert ook audits uit bij zowel bestaande als nieuwe
leveranciers. Deze audits zijn momenteel gericht op kwaliteit,
% van productiekosten gedekt door
duurzaamheidsscore leverancier
DOELSTELLING 2023: 70%

Aantal kwaliteitsaudits van leveranciers
#

41

onze leveranciers hoe ze het afgelopen jaar

100

40

35

hebben gepresteerd. We bekijken onderwerpen
als kwaliteit, kosten, (cyber-)beveiliging en
duurzaamheid. Een scorecard die kwantitatieve

80
30

en kwalitatieve gegevens vertaalt in een score,
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44%

verbeteracties op te zetten.

20

40

10

2021

2019

2021

20

Johan Kesteloot
Procurement executive
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en is een perfect vertrekpunt om waar nodig

58%

geeft een duidelijke maatstaf voor die prestaties

2020

Barco

evaluatiegesprek bespreken we een-op-een met
38
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D. Prestaties van leveranciers opvolgen
Bij de jaarlijkse prestatiebeoordeling krijgen leveranciers een
score voor hun prestaties op het gebied van duurzaamheid,
zoals productconformiteitseisen, naleving van de Barco’s
Gedrags- en transparantiecode (het voorleggen van CMRT's
en volledige materiaalverklaringen). 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
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Trots om samen een intelligente
en duurzame planeet te creëren
E. Competentieopbouw
Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers onze duurzaamheidsnormen begrijpen en leren hoe ze ernaar moeten
handelen, leiden we hen op en informeren we hen over ontwikkelingen in verschillende duurzaamheidsdomeinen, zoals
milieucompliance, ecodesign en conflictmineralen.

Advantech, een fabrikant van embedded
computing, is al meer dan 10 jaar een
vertrouwde leverancier van Barco.
Ze werken mee aan oplossingen
van hoge kwaliteit voor onder meer

5.4 Onze medewerkers opleiden

Barco

In 2021 organiseerden wij een speciale opleiding voor alle
medewerkers die zich bezighouden met de inkoop van grondstoffen. Daarbij werd gefocust op hoe ze leveranciers kunnen
bijstaan om de data m.b.t. milieucompliance te verbeteren.

de grote videowall-activiteiten, en
houden daarbij rekening met onze
ecoscoringsmethodologie. Heeft
onze tool hun kijk op en aanpak van
het ontwerpen van nieuwe producten

“Inmiddels heeft Advantech een corporate ESGstrategie opgesteld met daarin vergelijkbare
ecodesigndoelstellingen”, zegt Jaap Breepoel,
customer program manager bij Advantech. Het
bedrijf heeft de voorbije jaren hard gewerkt om
duurzaam ondernemen beetje bij beetje in zijn
systeem te integreren: “Barco's ecoscoringsmethodologie en alle initiatieven die ze nemen op
het vlak van duurzaamheid inspireren ons echt.
Wij beschouwen hen als een pionier op dat vlak
en zijn er trots op om samen met hen te werken
aan een intelligente en duurzame planeet.”

veranderd? We vroegen het aan het
team!

5.5 Plannen voor 2022 en daarna
Geïntegreerd jaarverslag 2021
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In 2022 zetten we ons traject voort van bewustwording naar
coöperatieve verbetering van de duurzaamheidsprestaties van
onze leveranciers. De nieuwe Barco-Gedragscode zal de discussie met onze leveranciers vergemakkelijken. Door in gesprek
te gaan met leveranciers die bij de jaarlijkse prestatiebeoordelingen een score van minder dan 70% behaalden, verwachten
we inzicht te krijgen in de obstakels. Op die manier kunnen we
verbeterplannen opstellen om hun prestaties te verbeteren.
Onze ambitie voor 2022 en daarna is om ons duurzaamheidsprogramma voor leveranciers op te waarderen tot een
geavanceerd niveau, zoals gedefinieerd in onze roadmap naar
duurzaamheid. Wij zullen ook onze acties afstemmen om te
voldoen aan de Europese Due Diligence Act en onze leveranciers verder informeren.

“De ecoscoring-aanpak was vrij nieuw voor ons
en, toegegeven, ook een hele uitdaging”, zegt
Dirk Finstel, Associate Vice President Embedded
IoT Europe bij Advantech. “Toch begonnen we al
snel rekening te houden met alle vier de criteria
van het ecoscoresysteem in de vroegste fase van
de ontwikkeling van nieuwe producten. De tool
vormt nu een leidraad voor ons om onze producten voortdurend te optimaliseren. Dat heeft
al tot mooie resultaten geleid.”

We begonnen al snel
rekening te houden met
alle vier de criteria van
het ecoscoresysteem in
de vroegste fase van de
ontwikkeling van nieuwe
producten. De tool vormt nu
een leidraad voor ons om
onze producten voortdurend
te optimaliseren.
Dirk Finstel
Associate Vice President
Embedded IoT Europe bij Advantech
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6. Gemeenschapsengagement
Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan en genieten van een bloeiende
Planeet - Mensen - Gemeenschappen
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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. In 2021 investeerde Barco 198.000 euro in
gemeenschapsinitiatieven over de hele wereld.

6.1 2021: de covid-19-gezondheidscrisis
bleef een sterke impact hebben op onze
gemeenschappen
Na een bijzonder uitdagend 2020 bleef de covid-19-pandemie
ook in 2021 een impact hebben op gemeenschappen wereldwijd. Vooral India werd hard getroffen in april en mei 2021.
Dit leidde tot een hartverwarmende golf van steun van Barcoteams over de hele wereld. Collega's uit België, China en Taiwan
doneerden bijvoorbeeld geld om oxygeneratoren aan te kopen,
die vervolgens naar India werden verzonden.
In onze Indiase kantoren in Noida werden verschillende initiatieven genomen om de gezondheid en veiligheid van de
lokale Barco-teams en hun gezinnen te garanderen: van het
opzetten van een helpdesk en het verlenen van toegang tot
tests, medische zorg, zuurstof en medische benodigdheden tot
vaccinatie en een hulpprogramma voor werknemers.
» Lees de getuigenis van Jayati, HR Director van Barco India

6.2 De onderwijskloof dichten, overal ter
wereld
Onderwijs is een van de sleutels om aan armoede te ontsnappen. Het voorbije decennium heeft Barco tal van initiatieven
genomen om de toegang tot onderwijs en het aantal inschrijvingen op scholen overal ter wereld te verbeteren. In 2021
dwong de covid-19-crisis ons om onze focus te herbekijken,
vooral in India, om zo meer noodhulp te kunnen bieden.
• We bleven de Indiase ngo Sakshi steunen, die het Barco
Sakshi Education Center voor kansarme kinderen oprichtte in
Noida, waar onze vestiging zich bevindt. Nadat we de bouw in
2017 steunden, blijven we de school helpen via verschillende
initiatieven.
• Sinds enkele jaren werken we samen met Close the Gap.
Dit is een sociale onderneming die de digitale kloof in
ontwikkelingslanden wil overbruggen door IT-apparaten –
die door bedrijven werden gedoneerd – te schenken aan
projecten. Sinds het begin van ons partnerschap met Close
the Gap heeft Barco al 2.831 stuks IT-apparatuur geschonken.
In 2021 schonken we 535 toestellen, waarvan een deel
gebruikt werd door Digital for Youth, een organisatie van
Close the Gap die laptops inzamelt bij bedrijven, ze herstelt
en daarna verdeelt onder kwetsbare jongeren in België.
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• Voor ons ‘emerging leadership program’ bleef Barco
samenwerken met StreetwiZe, een unieke leverancier van
talentontwikkeling die leerproducten met hoge impact
ontwikkelt voor bedrijven, geïnspireerd door de complexe
en competitieve realiteit van straatgemeenschappen.
StreetwiZe investeert 100% van zijn winst in Mobile School,
een organisatie die non-formele educatie aanbiedt aan
straatjongeren en hen helpt om uit te groeien tot positieve
bijdragers aan de maatschappij.
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6.3 Gezondheid en welzijn ondersteunen

6.4 Door medewerkers opgezette
liefdadigheidsinitiatieven

“Zorgen voor de best mogelijke gezondheidsresultaten
voor zoveel mogelijk mensen” is de missie van onze divisie
Healthcare. Meer nog dan het ontwikkelen van oplossingen
om dat doel te bereiken, ondersteunen we ook organisaties die
overal ter wereld toegang bieden tot goede gezondheidsdiensten. Dit zijn enkele van onze initiatieven in 2021:

De ‘we care’-waarde die zo typisch is voor de Barco-cultuur
komt ook tot uiting in de liefdadigheidsinitiatieven die onze
eigen medewerkers zelf opzetten. Enkele voorbeelden:

• Net als de voorbije jaren, verleenden we financiële steun
aan CanSupport, India's grootste programma voor gratis
palliatieve zorg aan huis. Naast gelddonaties om mobiele
teams te financieren, vrijwilligerswerk in dagverblijven van
CanSupport of activiteiten met jonge kankerpatiënten,
organiseerden we ook sessies over mentale gezondheid
voor CanSupport-medewerkers.
• Medewerkers van het Belgische hoofdkantoor gaven in
augustus bloed aan het Rode Kruis.
• In oktober – Breast Cancer Awareness Month – lanceerden
we de campagne ‘Illuminating the breast health journey’ om
het belang van vroegtijdige opsporing te benadrukken en
mensen te informeren en steunen die aan borstkanker lijden.
Daarnaast verkochten we roze lintjes en moedigden we onze
medewerkers aan om op woensdag ‘roze te dragen’.
• We doneerden medische displays aan een ziekenhuis in
Noord-Nigeria (via de Belgische ngo Kitanda), om er de
diagnose te helpen verbeteren, en ook aan een plaatselijk
ziekenhuis in Kroatië dat zwaar beschadigd was door een
aardbeving.

• In Taiwan werden koekjesdozen verkocht van de bakkerij
Children Are Us, een groep ouders die kinderen met een
verstandelijke beperking toegang biedt tot onderwijs.
• Het Barco-team in Noorwegen steunde een hele reeks
verschillende initiatieven, waarbij geld werd ingezameld voor
de rehabilitatie van gevangenen en voor beroepsrehabilitatie,
voor het bezorgen van kerstdiners aan arme of eenzame
mensen en voor steun aan mensen met mentale
gezondheidsstoornissen en problemen met drugsgebruik.
• In lijn met de missie van onze divisie Entertainment wil
Barco ook de culturele participatie van minderbedeelden
stimuleren. In 2021 werkten we samen met Film Fest Gent en
de Belgische liefdadigheidsinstelling Enchanté, en schonken
we 2.000 bioscooptickets aan mensen in armoede.
• In België zamelden we op ons hoofdkantoor in Kortrijk
speelgoed in, dat vervolgens aan kansarme kinderen werd
geschonken.
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1. Achtergrond
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Een belangrijke doelstelling van het actieplan van de Europese
Commissie (‘Commissie’) voor de financiering van duurzame
groei is de heroriëntering van kapitaalstromen naar duurzame
investeringen en het waarborgen van markttransparantie.
Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de Commissie
opgeroepen tot het opzetten van een EU-classificatiesysteem
voor duurzame activiteiten, d.w.z. een EU-Taxonomie.
Verordening (EU) 2020/852 (de ‘Taxonomieverordening’) verscheen op 22 juni 2020 in het EU-Publicatieblad en trad op 12
juli 2020 in werking. Zij heeft tot doel ecologisch duurzame
activiteiten te definiëren. De Taxonomieverordening is een
belangrijke wetgeving om duurzame investeringen mogelijk
te maken en op te schalen, en zo de Europese Green Deal uit te
voeren, met inbegrip van een economie die werkt voor mensen
en zorgt voor een rechtvaardige transitie die werkgelegenheid
creëert en niemand achterlaat. Door bedrijven, investeerders
en beleidsmakers definities aan te reiken over welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden
beschouwd, zal deze verordening naar verwachting helpen om
investeringen te verschuiven naar waar ze het hardst nodig zijn.

Artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2020/852 verplicht niet-financiële ondernemingen informatie te rapporteren over de
kritische prestatie-indicatoren met betrekking tot het aandeel
in hun omzet van ecologisch duurzame economische activiteiten (‘op de taxonomie afgestemde activiteiten’) en het aandeel
van hun investeringsuitgaven (‘CapEx’) en hun operationele
uitgaven (‘OpEx’) die verband houden met activa of processen
die verband houden met ecologisch duurzame economische
activiteiten.
Zoals aangegeven in de Gedelegeerde Verordening (EU)
2021/2178 moeten niet-financiële ondernemingen uitsluitend
het aandeel rapporteren van voor de taxonomie in aanmerking komende en niet voor de taxonomie in aanmerking
komende economische activiteiten in hun totale omzet, investeringsuitgaven en operationele uitgaven en de kwalitatieve
informatie relevant voor het rapporteringsjaar 2021.
Barco is van mening dat zijn economische activiteiten het
potentieel hebben om aanzienlijk bij te dragen tot de milieudoelstellingen (in aanmerking komend) zoals vermeld in de
gedelegeerde Eu-taxonomieverordening Klimaat (Taxonomy
Climate Delegated Act). De omzet van Barco is verbonden met
de meeste economische sectoren die in het technisch verslag
van de TEG (Technical expert group on sustainable finance) worden opgesomd. De evaluatie van de CDP-rapportering van Barco
voor scope 3 (die de emissies scope 2 van onze klant vertegenwoordigt) en de verbintenis van Barco SBTi, verder ondersteund
door gesprekken met collega's en brancheverenigingen, leiden
tot de volgende conclusie: Barco-producten dragen potentieel
in aanzienlijke mate bij tot klimaatmitigatie door andere activiteiten in staat te stellen GHS-emissiereducties te realiseren.
Enkele voorbeelden: onze (laser)cinemaprojectoren spelen
een belangrijke rol in het energie-efficiënter maken van gebouwen en fixed-install producten, ons Clickshare-product maakt

samenwerking op afstand mogelijk, waardoor minder moet
worden gereisd, en onze computerservers vallen onder de
energiezuinige ICT-activiteit.
De toepassing van de NACE-codes en de vrijheid die de verschillende TSC- en DNSH-criteria bieden om de LCA-prestaties
van producten te vergelijken met de benchmarks van de markt,
ondersteunen deze conclusie. Een verdere uitwerking van de
economische sectoren en technische criteria ter ondersteuning
van die sectoren in de toekomst, zou onze huidige conclusie
kunnen wijzigen. Als dat het geval zou zijn, zal Barco de resultaten die voor 2021 worden gerapporteerd, dienovereenkomstig
bijwerken.
Dit rapporteringsjaar moet worden beschouwd als een
overgangsjaar dat Barco voorbereidt op een gedetailleerde
afgestemde rapportering over FY2022.
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2. In aanmerking komend voor de taxonomie
2.1 Economische activiteit - omzet
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

Artikel 1 van de EU-Taxonomieverordening definieert een voor
de taxonomie in aanmerking komende economische activiteit
als een economische activiteit die in de toepasselijke technische
screeningcriteria is opgenomen, ongeacht of deze economische activiteit al dan niet aan een of meer van de technische
screeningcriteria voldoet.

Barco

Volgens artikel 10 van de EU- Taxonomieverordening draagt een
economische activiteit bij tot klimaatmitigatie als die activiteit
substantieel bijdraagt tot de stabilisatie van de concentraties
van broeikasgassen in overeenstemming met de temperatuurdoelstelling op lange termijn van het Akkoord van Parijs door
de vermijding of vermindering van broeikasgasemissies of de
toename van broeikasgasverwijderingen, onder meer door procesinnovaties of productinnovaties, bijvoorbeeld in koolstofarme
technologieën.

Geïntegreerd jaarverslag 2021

Barco biedt producten aan die in aanmerking komen om bij te
dragen tot de beperking van de klimaatverandering1, wanneer
deze producten de transitie naar een klimaatneutrale economie
ondersteunen in overeenstemming met het IPCC-traject om de
temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven pre-industriële
niveaus van onze klanten.

en optische producten en C27 Vervaardiging van elektrische
apparatuur, die als vervaardiging van andere koolstofarme technologieën in aanmerking komt

We verwijzen naar toelichting 3. Opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) voor een opsplitsing van Barco’s omzet per
type omzet: product, project en omzet uit diensten.

Ten behoeve van de omzetrapportage werden de volgende
parameters toegepast:
1.	Omzet in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS), zoals aangenomen voor gebruik
door de EU. We verwijzen naar toelichting ‘Grondslagen voor
financiële verslaggeving 1.11. Opname van opbrengsten’ voor
de toegepaste waarderingsregels.
2.	Omzetgerelateerde in aanmerking komende activiteiten:
omzet die verband houdt met Barco-oplossingen die een
directe voetafdruk hebben tijdens de gebruiksfase en die vallen
onder NACE-code C26 of C27. Deze worden gedefinieerd als:
omzet gegenereerd door hardwareproducten die elektriciteit
verbruiken en project2-opbrengsten (zie toelichting 3 van het
financieel rapport).
3.	Omzetgerelateerde niet in aanmerking komende activiteiten:
omzet gekoppeld aan Barco-oplossingen die geen directe
voetafdruk hebben tijdens de gebruiksfase. Deze oplossingen
omvatten omzet uit software, licenties, of diensten.
Dit resulteert in de volgende kwantitatieve data:

De bepaling van de relevante economische activiteiten van
Barco steunt op de registratie van de NACE-code en de validatie van de economische activiteit. De volgende toepasselijke
economische activiteit, zoals gedefinieerd in de gedelegeerde
verordening, is van toepassing:
C - Productie
C26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische

Economische activiteit

Absolute Omzet 2021
(in duizenden euro)

Verstoring van de activiteiten

Verhouding 2021

KPI 1 – activiteiten die in
aanmerking komen

Vervaardiging van andere koolstofarme
technologieën3, bv. Hardwareproducten

Omzet van producten en
projecten: 728.521

91%

KPI 2 – activiteiten die niet in
aanmerking komen

Andere oplossingen die niet in scope zijn,
bv. Software, diensten

Omzet diensten: 75.767

9%

Totale omzet

804.288
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1 De EU-Taxonomieverordening die de substantiële bijdrage aan de aanpassing aan de klimaatverandering bepaalt, is momenteel niet van toepassing op de oplossingenportefeuille van Barco.
2 Projecten zijn systeeminstallaties die bestaan uit meerdere hardwareproducten en bijbehorende systeeminstallatie, technische ondersteuning op basis van de specificaties van de eindklant. Alle projectverkopen zijn gerelateerd aan hardwareproducten.
3 Activiteit waarbij hardwareproducten op de markt worden gebracht die een specifieke impact hebben op het klimaat gedurende de volledige levensduur van het product (CO2-voetafdruk).

100%
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2.2 CapEx en OpEx met betrekking tot activiteiten die in aanmerking komen
CapEx
De definitie van KPI CapEx is te vinden in bijlage I 1.1.2 van
DA C(2021) 4987 en is volledig in overeenstemming met het
kader voor de financiële verslaggeving dat is omschreven in de
financiële nota ‘Grondslagen voor financiële verslaggeving’ 5.
Materiële vaste activa’ en ‘6. Leaseovereenkomsten’. Het totale
bedrag van de CapEx of investeringsuitgaven is vermeld in toelichting 9.2. ‘Materiële vaste activa’. Het totale bedrag is gelijk
aan de in aanmerking komende investeringsuitgaven, aangezien het totale bedrag van de investeringsuitgaven uitsluitend
betrekking heeft op activa of processen die verband houden
met de economische activiteiten van Barco, zoals gedefinieerd
in het deel ‘Economische activiteit die voor de taxonomie in
aanmerking komt - Omzet’.

Barco

De investeringsuitgaven voor materiële activa in 2021, exclusief
de impact van geleasede gebouwen, bedragen 18 miljoen euro.
Belangrijke investeringen in 2021 betreffen de nieuwe fabriek
in China, Suzou, zowel facilitair als productiegerelateerd (8 miljoen euro) en machines en werktuigen in verband met nieuwe
ontwikkelingsprojecten (2,5 miljoen euro).

Geïntegreerd jaarverslag 2021

KPI

OpEx
De definitie van de KPI OpEx is te vinden in bijlage I 1.1.3 van DA
C(2021) 4987. Op dit moment is er geen duidelijke definitie van
de OpEx of operationele uitgaven in het IFRS-kader. Vandaar
dat de definitie wordt toegepast waarnaar in de EU-Taxonomie
wordt verwezen. Met het oog op de rapportering van in aanmerking komende ecologisch duurzame activiteiten wordt
onder OpEx niettemin verstaan de directe niet-gekapitaliseerde
kosten die verband houden met R&D, maatregelen voor de
renovatie van gebouwen, kortetermijnhuur, onderhoud en
herstelling, en alle andere directe uitgaven in verband met het
dagelijkse onderhoud van materiële vaste activa door de onderneming of door derden aan wie activiteiten zijn uitbesteed, en
die noodzakelijk zijn om de blijvende en doeltreffende werking van die activa te garanderen. Vertaald naar de uitgaven
van Barco worden enkel de kosten met betrekking tot R&D
als materieel beschouwd en bijgevolg in onderstaande tabel
opgenomen als in aanmerking komende OpEx.
De kosten voor R&D omvatten alle interne en externe kosten
voor R&D-projecten en -investeringen die verband houden met
de productroadmap van het Bedrijf. We verwijzen naar toelichting 3. (a) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling op p. 38.
Absolute waarde 2021 (in duizenden euro)

Verhouding 2021

KPI met betrekking tot investeringsuitgaven (CapEx) –
Noemer voor uitgaven die in aanmerking komen

17.993

100%

KPI met betrekking tot operationele uitgaven (OpEX) – beperkt tot
R&D-kosten, Noemer voor uitgaven die in aanmerking komen

101.338

100%

Totale omzet

100%
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Algemene opmerking: aangezien niet aan alle milieudoelstellingen van de EU-Taxonomie technische screeningcriteria werden
toegekend, zal Barco de nieuwe ontwikkeling van de EU-Taxonomie proactief opvolgen en zijn informatieverstrekking dienovereenkomstig aanpassen.
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3. Naar een rapportage die afgestemd is op de taxonomie
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De EU-Taxonomie verwacht afstemming op de technische screeningcriteria en naleving van de
minimumgaranties, in de eerste plaats sociale waarborgen. Barco beschikt al over processen om de conformiteit
van producten met de taxonomie te verzekeren en rapportering mogelijk te maken.

3.1 Barco's ecoscore – ons antwoord
op de beoordeling van de technische
screeningcriteria
Het ecoscore-kader van Barco wordt jaarlijks geüpdatet
om gelijke tred te kunnen houden met de evoluties in de
regelgeving. In versie 6 van de tool zijn de technische screeningcriteria met betrekking tot klimaatmitigatie opgenomen.
Daarnaast zijn ook de overeenkomstige DNSH-criteria (Do
Not Significant Harm - Geen ernstige afbreuk doen aan) in
het kader opgenomen. Dit zorgt ervoor dat alle toekomstige
productontwikkelingen op een gestandaardiseerde en controleerbare manier worden geëvalueerd, waarbij producten met
het ECO-label van Barco individueel worden gekoppeld aan de
afstemming op de EU-Taxonomie. De toekomstige circulariteitscriteria zullen ook worden opgenomen in het gepubliceerde
ecoscore-kader.

3.2 Minimale waarborgen
Barco voert over de hele wereld economische activiteiten uit
op een verantwoorde en respectvolle manier. Daarbij verbindt
het zich ertoe de minimumgaranties na te leven waarnaar wordt
verwezen in artikel 18 van EU-verordening nr. 2020/852 van 18
juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter
bevordering van duurzame beleggingen.
Daarom heeft Barco procedures geïmplementeerd en zal het
procedures blijven implementeren om ervoor te zorgen dat zijn
activiteiten in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren
voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren

‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’, met
inbegrip van de beginselen en rechten die zijn vervat in de acht
fundamentele verdragen die zijn vastgesteld in de Verklaring
van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake fundamentele
beginselen en rechten op het werk en het Internationaal Statuut
van de Rechten van de Mens (‘de Richtsnoeren’).
Deze procedures willen de principes en normen voor verantwoord ondernemen in Barco's activiteiten integreren, zoals
die zijn vastgelegd in het hoofdstuk Algemeen Beleid van de
Richtsnoeren en in de specifieke hoofdstukken over domeinen
als mensenrechten, milieu, consumentenbelangen, concurrentie of belastingen.
Het geïntegreerd jaarverslag, en in het bijzonder het PPCrapport, legt uit hoe Barco verantwoord ondernemen in al zijn
activiteiten aanmoedigt:
• Voor het milieu: het hoofdstuk ‘Planeet’ is gewijd aan Barco's
inspanningen om het milieu te beschermen door onze milieuimpact voortdurend te verminderen in onze eigen activiteiten,
maar ook tijdens het gebruik van producten door klanten en
aan het einde van de levensduur
• Voor onze werknemers: het hoofdstuk ‘Mensen’ beschrijft
hoe Barco authentieke en respectvolle tewerkstelling en
arbeidsverhoudingen stimuleert, de mensenrechten van
Barco's eigen werknemers vrijwaart, inclusie bevordert en
de gezondheid en veiligheid van individuen beschermt.

• Voor onze leveranciers, onze klanten en de gemeenschappen
waarin we actief zijn: het onderdeel ‘Gemeenschappen’
beschrijft de acties die Barco in het lopende jaar (of de
lopende jaren) heeft ondernomen om te voldoen aan de
verwachtingen van de externe stakeholders: samenwerken
met klanten om hen topproducten te leveren met de best
mogelijke kwaliteit, veiligheid en beveiliging, zorgen voor een
goede databeveiliging, verantwoordelijkheid opnemen om
transparantie en duurzaamheid in de toeleveringsketen te
verzekeren, en integer en ethisch handelen
• Het hoofdstuk ‘Ethiek en Compliance’ geeft een overzicht
van de maatregelen die genomen werden om omkoping,
het vragen om smeergeld en afpersing te bestrijden in
de activiteiten waarbij Barco betrokken is, en om eerlijke
concurrentie op de markt te garanderen. Het compliance
management systeem van het bedrijf is erop gericht te
garanderen dat de activiteiten in overeenstemming zijn met
alle toepasselijke wetten, met inbegrip van de belastingwetten
van de landen waarin het bedrijf actief is.
Barco engageert zich om zijn ambities waar te maken en om
transparantie te creëren ten aanzien van al zijn stakeholders.
De werkelijke prestaties worden minstens jaarlijks extern gerapporteerd in het geïntegreerd jaarverslag en intern beheerd in
maandelijkse en driemaandelijkse managementvergaderingen
die gericht zijn op voortdurende verbetering.
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Duurzaamheidsbeheer
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1. Governance en
verantwoordelijkheid inzake
duurzaamheid
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Governance zorgt ervoor dat onze duurzaamheidsstrategie
op koers blijft, dat de strategie effectief blijft en dat de top van
ons bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de resultaten. Ons
governancemodel inzake duurzaamheid wordt toegelicht op
de website van Barco.
In 2021 hebben we de werking van het Executive Sustainability
Steering Committee verder geoptimaliseerd. We werken nu
met een vast team (Chief Executive Officer, Chief Human
Resources Officer, Chief Financial Officer, Senior Vice President
Operations) en, afhankelijk van het onderwerp, worden andere
uitvoerende leden uitgenodigd (Business Unit Heads, Chief
Technology Officer, Chief Digital & Information Officer, Group
General Counsel). De frequentie van de vergaderingen werd
van vier naar zes keer per jaar gebracht.

BOARD OF DIRECTORS
AUDIT COMMITTEE

CORE
LEADERSHIP TEAM

EXECUTIVE SUSTAINABILITY
STEERING COMMITTEE

SUSTAINABILITY
SUSTAINABILITY
OFFICE
OFFICE

SUSTAINABILITY
WORKSTREAMS &
AMBASSADORS
AMBASSADOR
GROUPS
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2. Stakeholderbetrokkenheid
Planeet - Mensen - Gemeenschappen

Barco hecht veel belang aan stakeholderbetrokkenheid. Externe
opinies 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 onze voornaamste stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders,
leveranciers en ngo’s. Bovendien kunnen stakeholders waardevolle feedback geven over onze prestaties en andere aspecten
van onze activiteiten, zoals transparantie.
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.). Door het proces van interactie met
onze stakeholders te standaardiseren, kunnen we risico’s vermijden, nieuwe kansen voor het bedrijf identificeren en onze
financiële resultaten verbeteren. Onze aanpak van engagement
voor elke belangrijke stakeholdergroep wordt uiteengezet
op de website van Barco. De verschillende engagementactiviteiten tot op heden geven geen echte problemen aan met
betrekking tot onze aanpak en prestaties op het vlak van
duurzaamheidsbeheer.
In 2020 hebben we een uitgebreid proces rond stakeholder-

betrokkenheid georganiseerd, waarbij zowel externe stakeholders van alle categorieën als interne stakeholders werden
betrokken, als input voor onze materialiteitsbeoordeling. In
totaal namen 111 stakeholders deel aan de enquêtes en interviews. De resultaten worden ook gebruikt om onze activiteiten
focus in 2021 vorm te geven.
In juni 2021 organiseerden we een enquête op de corporate
website van Barco, met de vraag welke duurzaamheidsthema's onze stakeholders het belangrijkst vinden wanneer ze een
Barco-product kiezen. In totaal namen 3.300 stakeholders deel
aan de enquêtes. De resultaten gaven ons een dieper inzicht in
hoe we meer waarde kunnen creëren voor onze stakeholders.

Barco

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

Geïntegreerd jaarverslag 2021
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Klanten

Medewerkers

Investeerders

Leveranciers

(Niet-)gouvernementele organisaties

1

Klantbetrokkenheid

Klantbetrokkenheid

Financiële veerkracht

Innovatiebeheer

Klimaatverandering & energie

2

Productkwaliteit, -veiligheid en
-beveiliging

Medewerkersbetrokkenheid

Duurzame winstgevende groei

Productkwaliteit, -veiligheid en
-beveiliging

Informatiebeveiliging & gegevensbescherming

3

Innovatiebeheer

Productkwaliteit, -veiligheid en
-beveiliging

Marktbereik

Bedrijfsethiek

Innovatiebeheer

4

Financiële veerkracht

Innovatiebeheer

Productkwaliteit, -veiligheid &
-beveiliging

Klantbetrokkenheid

Productbeheer

5

Informatiebeveiliging & gegevensbescherming

Merk

Corporate governance

Financiële veerkracht / duurzame
winstgevende groei

Gezondheid, veiligheid en welzijn van
medewerkers
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Een beschrijving van deze thema’s vindt u op de website van Barco.
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03 DUURZAAMHEIDSPRESTATIES
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BEHEER

3. Externe initiatieven
(platformen en commitments)

4. Certificaties

Wij geloven dat samenwerking in de hele privésector en
betrokkenheid van meerdere stakeholders nodig zijn om de
transitie van de maatschappij naar een duurzamere toekomst
mogelijk te maken. Barco neemt actief deel aan verschillende
externe initiatieven die duurzaamheid bevorderen, zoals het
Science Based Targets-initiatief, The Shift en andere. Een
beschrijving van de belangrijkste initiatieven en verenigingen
waaraan we momenteel deelnemen, vindt u op onze website.

Om onze stakeholders te verzekeren dat onze managementsystemen voldoen aan de internationale sectorspecifieke normen,
ondergaan ze jaarlijks een audit en worden ze gecertificeerd
volgens internationale certificatienormen:
• ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (Barco-sites in de VS,
Duitsland, India, Italië, China, Noorwegen, Taiwan 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)
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5. Externe evaluaties
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De duurzaamheidsprestaties van Barco worden gemeten door verschillende onafhankelijke
organisaties. Dit zijn de initiatieven waar we actief aan deelnemen:
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Vigeo Eiris

2021

2020

2019

2018

RANKING

NA*

B

B-

B

NA

NA*

GOLD

GOLD

SILVER

Top 5% van geëvalueerde bedrijven

A

AA

A

A

Top 30% van de sector van elektronische apparaten, instrumenten en componenten

C+ (Prime)

C+ (Prime)

C+ (Prime)

NA

Top 20% van de sector van elektronische apparaten en toestellen

13,2 (laag risico)

11,2 (laag risico)

NA

NA

28e op 127 in de subsector van elektronische apparaten

55/100 (robuust)

NA

NA

NA

Top 15% van de sector Technologie-Hardware

Een beschrijving en up-to-date status van deze evaluaties vindt u op de website van Barco.
* Bij publicatie was het percentage voor het rapporteringsjaar nog niet bekendgemaakt.
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