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Dit is het deel over planeet - mensen - 

gemeenschappen van Barco’s geïntegreerd 

jaarverslag 2022. De andere delen zijn 

beschikbaar via het downloadcenter op 

ir.barco.com/2022.
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• Rapport over governance & risico’s

• Financieel rapport

BIJLAGE

• Geïntegreerd Datapakket

• Verklarende woordenlijst

• Index van de GRI-inhoud

• Controleverslag
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Duurzaamheid is een integraal onderdeel van Barco's DNA . Het 

is onze ambitie om te ontwerpen en te handelen naar duurzame 

resultaten voor onze planeet, mensen en gemeenschappen . 

1 . Wij zullen de ecologische voetafdruk van onze klanten ver-

kleinen door duurzame producten te ontwikkelen, en ook 

onze eigen voetafdruk verder reduceren .

2 . Wij investeren in duurzame inzetbaarheid door onze 

medewerkers de juiste omstandigheden te bieden voor een 

motiverende, verrijkende en gezonde carrière bij Barco .  We 

doen dat door onze mensen te stimuleren om te blijven 

leren en zichzelf te ontwikkelen en door een werkomge-

ving te creëren 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, omdat dit onze 

innovatiecapaciteit versterkt .

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 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 Barco’s innovaties .

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

Onze ambitieverklaring 
rond duurzaamheid
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Onze duurzaamheids- 
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Onze duurzaamheidsstrategie ‘Kiezen voor duurzame impact’ is 

een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie, ‘Visioneering 

a bright tomorrow’ . 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 onze materialiteitsbeoordeling, inclusief de top 5 materiële 

thema’s per stakeholdergroep .

We hebben onze duurzaamheidsambities in meetbare doelstel-

lingen vertaald, zodat we onze vooruitgang jaar na jaar kunnen 

opvolgen . Een overzicht van al onze gemeten KPI's is te vinden 

in het Geïntegreerd Datapakket
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Onze duurzaamheidspijlers, ambities en materiële thema’s

Wij zullen de ecologische 

voetafdruk van onze klanten 

verkleinen door duurzame pro-

ducten te ontwikkelen, en ook 

onze eigen voetafdruk verder 

reduceren .

• Klimaatverandering & 

energie*

• Productbeheer*

• Afvalbeheer

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 sti-

muleren 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 en omarmen de 

diversiteit van onze mensen, 

omdat dit onze innovatieca-

paciteit versterkt .

• Medewerkersbetrokkenheid*

• Leren en ontwikkeling 

• Gezondheid, veiligheid en 

welzijn van medewerkers

• Diversiteit en inclusie*

• Werkomstandigheden & 

mensenrechten

• Klantbetrokkenheid*

• Productkwaliteit, -veiligheid 

& -beveiliging*

• Informatiebeveiliging & 

gegevensbescherming*

• Bedrijfsethiek*

• Verantwoord beheer van de 

toeleveringsketen

• Corporate governance

• Gemeenschapsengagement

We zullen een actieve rol 

spelen in de gemeenschap-

pen  waar in  we werken . 

Daarom houden we ons aan 

de hoogste ethische en kwa-

liteitsnormen, en verwachten 

we dat onze zakelijke partners 

hetzelfde doen . Wij streven er 

steeds naar om toegevoegde 

waarde te bieden aan onze 

klanten via onze oplossin-

gen, diensten en capaciteiten . 

Bovendien helpen we ervoor 

te zorgen dat meer men-

sen kunnen deelnemen aan 

en genieten van Barco’s 

innovaties .

Planeet Mensen Gemeenschappen

* Hoog materiële thema’s

Kiezen voor duurzame 
impact
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Planeet

0,73 0,70 0,73

2020 2021 2022

Energie-efficiëntie-
index van verkochte 
producten (t.o.v. 
basisjaar 2015) 
tCO

2
e/mio € omzet

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

-25%

1. Op wetenschap gebaseerde klimaatactie ondernemen

2020

-22%

34

2021

-12%

39

2022

-32%

30

Energieverbruik van 
eigen activiteiten 
MWh/mio € omzet

% reductie t.o.v. 2015

Het energieverbruik van 
eigen activiteiten met 
15% verminderen tegen 
2023 (t.o.v. 2015)

-15%

31%

50%

26%

2. Onze klanten helpen om hun ecologische  
voetafdruk te verkleinen

2020 2021 2022

% omzet uit producten 
met ECO-label van 
Barco

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

70%

53 54

40

2020

-34% -27%

2021

-33% -30%

2022

-51% -27%

Broeikasgasemissies 
van onze eigen 
activiteiten 
tCO

2
e/mio € omzet

% reductie t.o.v. 2015 % reductie t.o.v. 2015

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

-35%

277.335 281.874
330 .424

2020

-65%

2021

-65%

2022

-59%

Totaal 
broeikasgasemissies 
t CO

2
e

% reductie t.o.v. 2015

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

-45%

Onze (primaire) doelstellingen en vooruitgang inzake duurzame impact

* Target goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief, in lijn met het 1,5 °C-scenario van het Intergovernmental Panel 

on Climate Change (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 .
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Onze (primaire) doelstellingen en vooruitgang inzake duurzame impact 

Mensen

Al onze collega's de kansen en mogelijkheden bieden om een motiverende, 
verrijkende en gezonde loopbaan uit te bouwen

2022

16

Net Promoter Score 
van medewerkers

Jaarlijks een Net 
Promoter Score 
nastreven van ten 
minste 30

30

11,3 2010,5 20
12,2

17

2020 20202021 20212022 2022

Gem. uren opleiding/
medewerker
# uren

Interne mobiliteit
% van intern ingevulde vacatures

Investeren in leren en 
ontwikkeling

28

17

27

16

29

19

2020 20202021 20212022 2022

% vrouwen 
overkoepelend

% vrouwen in senior 
management

Onze inspanningen 
verhogen 
op het vlak van diversiteit
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Onze (primaire) doelstellingen en vooruitgang inzake duurzame impact

Gemeenschappen

4447

+1 op jaarbasis

47

2. Een uitstekende klantervaring bieden

20212020 2022

Net promoter score van klanten
Relationele NPS

Tegen 2025 willen wij onze wereldwijde 
Net Promoter Score met 2 punten per 
jaar verhogen. Alle businessunits hebben 
individuele NPS-doelstellingen vastgelegd 
om dat wereldwijde doel te bereiken.  

3,4

2020

2

2021

2

2022

2

ISO 
27001-certificering 
(beveiliging)
# productlijnen in scope

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

3. Proactief informatiebeveiligingsrisico’s beheren

2020 2021 2022

Gemiddelde cyber- 
veiligheidsmaturiteits- 
score
NIST CSF

Tegen 2025 een gemiddelde 
veiligheidsmaturiteitsscore  
halen van ten minste 3,4

100%

44%
58%

71%

70%

+2 op jaarbasis

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

2020 2021 2022

% productiekosten gedekt 
door duurzaamheidsscore 
van leverancier

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

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

2020

98%

2021

99%

2,19

2022

99%

2,23
2,66

% werknemers 
opgeleid in 
Standards@Work
% van hoofden (bedienden)

Elk jaar al onze 
werknemers opleiden in 
Standards@Work
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1.  Klantbetrokkenheid 

2.  Productkwaliteit, 
 -veiligheid en -beveiliging
3. Informatiebeveiliging

 & gegevensbescherming  

10. Financiële veerkracht

11. Duurzame winstgevende 

 groei 

18. Productbeheer 

2.  Productkwaliteit, 
 -veiligheid en -beveiliging

8. Innovatiebeheer 

18. Productbeheer

3. Informatiebeveiliging

 & gegevensbescherming 

4.  Bedrijfsethiek

13. Medewerker betrokkenheid 

17. Diversiteit & inclusie 

18. Productbeheer 

19. Klimaatverandering & energie 

Winstgevend en 
e�ciënt groeien

Innoveren
met impact

Kiezen voor
duurzame impact
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Hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN 
en de materialiteitsbeoordeling Barco's strategie vormgeven

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 imple-

menteren 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 de materiële thema’s*, die onze belangrijkste 

stakeholders hebben bepaald in de materialiteitsbeoordeling in 2020 . Dat 

leidde tot de volgende zes SDG's:

• SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: Garandeer een goede gezond-

heid en promoot welzijn voor iedereen en op elke leeftijd

• SDG 7: Betaalbare en duurzame energie: Verzeker toegang tot betaal-

bare, 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

Barco is van plan om zijn materialiteitsbeoordeling om de drie tot vier jaar 

uitgebreid opnieuw uit te voeren, als input voor de strategische hefbomen .

* Een beschrijving van de materiële thema’s vindt u op onze website .

Barco’s strategische hefbomen, gekoppeld aan hoog 
materiële thema’s en de SDG’s van de VN
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Onze 
duurzaamheids- 
prestaties
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MATERIAL TOPICS

Primaire doelstellingen* Ondersteunende doelstellingen

1. Op wetenschap gebaseerde klimaatactie 
ondernemen

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)

Onze doelstellingen

Onze ambitie

* Het basisjaar van de broeikasgasemissies en de energievoetafdruk is 2015, aan-

gezien dit het jaar is waarin wij begonnen met het meten van deze indicatoren . 

** Absolute vermindering van emissies van scope 1, 2 en 3 . Doelstelling goedgekeurd 

door het Science Based Targets-initiatief, in lijn met het 1,5 °C-scenario van het 

IPCC . Aangezien het SBTi eist dat de doelstellingen minimaal 5 jaar bestrijken 

vanaf de datum dat de doelstelling ter validering aan het SBTi werd voorgelegd, 

is de streefdatum vastgesteld op 2025 .

 De KPI’s met betrekking tot deze doelstellingen werden onderworpen aan controle met beperkte mate van zekerheid . Deze 

beperkte controle van een geselecteerd aantal planeet-KPI's waarmee we in 2021 begonnen, werd voortgezet en uitgebreid in 2022 

(zie Controleverslag) . Alle KPI’s met betrekking tot CO
2
-emissies werden onderworpen aan controle met beperkte mate van zekerheid . 

 Het controle-oordeel over de indicatoren van 2021 die onderworpen werden aan een controle met beperkte mate van zekerheid, 

is te vinden in het 2021 Rapport over planeet - mensen - gemeenschappen . 

 Wij zullen de ecologische voetafdruk van onze klanten verkleinen en onze eigen voetafdruk verder verkleinen .

De volledige lijst van milieu-KPI's is te vinden in het Geïntegreerd Datapakket . Scope en methodologie zijn te vinden in ‘Scope en 

methodologie van de CO
2
-voetafdruk en de meting van producten met Barco ECO-label’
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1. Op wetenschap gebaseerd klimaatactie ondernemen 

Bedrijven staan meer dan ooit onder druk om 

hun beloftes inzake CO
2
-uitstoot na te komen . 

Bij Barco hebben we door het SBTi gevalideerde 

doelstellingen en blijven we hard werken om 

onze eigen CO
2
-voetafdruk en die van onze 

klanten te verkleinen . Dankzij deze inspanningen 

heeft The Financial Times ons in 2022 

geselecteerd als Climate Leader - een grote eer, 

aangezien op de lijst van FT-Statista slechts vier 

Belgische bedrijven staan .

Thomas Serbruyns
VP Strategic Initiatives

Onze roadmap naar duurzame impact: belang-
rijkste initiatieven en actieplannen

Totaal (absolute) broeikasgasemissies

tCO
2
e

DOELSTELLING 2025: -45% t .o .v . 2015 
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Totaal (relatieve) broeikasgasemissies

tCO
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e/mio € omzet

Relatieve daling in vergelijking met 2015

%

Zoals verwacht leidde de heropleving van onze activiteiten in 

2022 na de covid-19-crisis tot een toename van de absolute 

broeikasgasemissies . De emissies zijn echter nog steeds 59% 

lager dan in 2015 . Wij liggen nog steeds op koers om de doel-

stelling van een daling met 45% in 2023 te overtreffen .

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 . 100,000

200,000

300,000

400,000

500,000
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1 .1 Energieverbruik verminderen van onze eigen activiteiten 

In onze vestigingen wordt energie (elektriciteit en brandstof) 

verbruikt . Eind 2022 bedroeg het energieverbruik 29,9 MWh/mio 

€ omzet – een daling met 32% ten opzichte van het basisjaar 

2015 (44,2 MWh/mio € omzet) . Covid-19-maatregelen, zoals 

extra ventilatie, waren niet meer nodig in 2022, wat ons hielp 

het verbruik van 2022 te verlagen ten opzichte van 2021 . Voor 

2023 streven we ernaar het energieverbruik met 15% te vermin-

deren ten opzichte van het basisjaar 2015 . We hebben deze 

doelstelling dus al in 2022 gerealiseerd . 

 

De belangrijkste maatregel om het energieverbruik in onze 

vestigingen te verminderen, is het verkleinen van de totale 

voetafdruk van onze vestigingen . Na de verhuizing naar een 

kleinere campus in Sacramento (VS) in 2021, deden we hetzelfde 

in Karlsruhe (Duitsland) in 2022 . Dat heeft ons geholpen om het 

energieverbruik te verminderen . Via onze interne communica-

tiekanalen 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 .

 

Als we kijken naar Barco's totale energieverbruik (elektriciteits- 

en brandstofgebruik), dan is 57% afkomstig van hernieuwbare 

bronnen, vooral dankzij de overschakeling naar hernieuwbare 

elektriciteit in onze belangrijkste vestigingen over de hele 

wereld . We verwachten dat het aandeel van hernieuwbare ener-

giebronnen in onze energiemix verder zal toenemen . Met name 

de windturbine die we willen installeren op onze One Campus 

in Kortrijk zal ons helpen een grote hoeveelheid hernieuwbare 

energie te leveren . Met een verwachte jaarproductie van 11 .290 

MWh zou de turbine het stroomverbruik van de hele Kortrijkse 

campus dekken, terwijl de overschotten zouden kunnen worden 

opgeslagen en gedeeld .

Energieverbruik van eigen activiteiten

MWh/mio € omzet

DOELSTELLING 2023: 37,6 (-15% t .o .v . 

2015) 

3
4

,3

3
9

,0

2
9

,9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

5
4

%

5
2

%

5
7%

Onze windturbine:  
wachten op het 
definitieve groene licht

 

Al meer dan tien jaar onderzoekt Barco de bouw 

van een windturbine om zijn eigen hernieuwbare 

elektriciteit op te wekken . Op jaarbasis zou een 

turbine op de One Campus van Barco in Kortrijk 

het stroomverbruik van de hele fabriek dekken . De 

toestemming krijgen om een dergelijke installatie 

te bouwen is echter geen sinecure .

Als koploper in geavanceerde 

engineering is het onze 

verantwoordelijkheid om innovatieve 

systemen te ontwikkelen en zo de 

voordelen van onze hernieuwbare 

energieproductie te maximaliseren . Dat 

noem ik innoveren voor impact .

Kurt Verheggen
General Counsel 
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Rotor diameter
139 meters

Tip height
180 meters

Sterk toenemende behoefte aan elektriciteit

Windenergie is een belangrijke troef in de ener-

gietransitie en zal de komende jaren nog crucialer 

worden naarmate de vraag naar koolstofneutrale 

elektriciteit stijgt . Dat geldt ook voor de stroom-

behoeften van Barco . Ons wagenpark wordt 

exponentieel snel geëlektrificeerd, wat betekent 

dat we veel meer laadpunten nodig zullen heb-

ben, en dus veel elektriciteit . En binnen vijf jaar 

verhuist ons magazijn van Kuurne naar Kortrijk, 

wat onze ecologische voetafdruk op het vlak van 

transport vermindert, maar onze elektriciteitsbe-

hoefte op de Campus verder doet toenemen .

Onze windturbine in cijfers
Tiphoogte: 180 meter (= hoogste punt van het rotorblad)

Diameter van de rotor: 139 meter

Maximale capaciteit: 4,5 MW

Verwachte jaarlijkse productie: 11 .290 MWh

(= 14,7 voetbalvelden vol zonnepanelen)

Een ingenieursbureau, 

dat gespecialiseerd is 

in de ontwikkeling van 

windturbineprojecten, wees de 

zuidkant van onze parkeerplaats 

aan als de perfecte plek voor onze 

windturbine . De locatie ligt in een 

industriegebied en is erg winderig . 

De windturbine kan gemakkelijk 

op het elektriciteitsnet worden 

aangesloten en zal geen invloed 

hebben op het luchtverkeer, en 

de gevolgen voor de buurt zijn 

beperkt .

Elke Blondeel 
Facility Manager 

Meer informatie op barco .com/wind

Bijdragen aan regionale duurzaam- 

heidsdoelstellingen

Het verkrijgen van de milieuvergunning neemt 

echter heel wat tijd in beslag . Na meer dan tien 

jaar voorbereidend werk heeft de provincie West-

Vlaanderen nu een milieuvergunning verleend, 

waartegen beroep is aangetekend . We hopen 

dat de beroepsprocedure gunstig zal uitvallen 

voor Barco . Zowel lokale als regionale overheden 

begrijpen dat hernieuwbare energie onontbeer-

lijk is om hun duurzaamheidsdoelstellingen te 

realiseren . De Vlaamse regering wil de produc-

tiecapaciteit van hernieuwbare energie verhogen 

met 150 MW per jaar, en de stad Kortrijk moet de 

CO
2
-uitstoot vóór 2030 met 40% verminderen .

Slim opslaan en delen

Als koploper in geavanceerde engineering is 

het onze verantwoordelijkheid om innovatieve 

systemen te ontwikkelen en zo de voordelen van 

onze hernieuwbare energieproductie te maxi-

maliseren . Daarom willen we de mogelijkheid 

onderzoeken om een deel van de hernieuwbare 

energie die we produceren te delen met nabu-

rige bedrijven zoals ScioTeq (Barco's vroegere 

Defense & Avionics-divisie), Decathlon of het AZ 

Groeninge-ziekenhuis . Een ander initiatief om de 

voordelen van onze windturbine te delen is de 

mogelijkheid om mee te investeren, die Barco 

verleende aan 'Vlaskracht', een lokale coöperatie 

ter bevordering van duurzame energie waarvoor 

burgers zich kunnen inschrijven . Zoals u waar-

schijnlijk al gemerkt hebt, staan we niet stil terwijl 

we wachten op groen licht . . .
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1 .2 Beter afvalbeheer in onze eigen activiteiten

De twee belangrijkste bronnen van vast afval bij Barco zijn ver-

pakkingsmaterialen (afval uit onze activiteiten) en afval van de 

renovatie/herinrichting van onze gebouwen .

 

Eind 2022 bedroeg de totale hoeveelheid vast afval 1,20 ton/

mio € omzet – een daling met 15% ten opzichte van vorig jaar . 

Dit is voornamelijk te danken aan een effectieve vermindering 

van het afvalvolume .

 

In de eerste plaats willen we het afval uit onze activiteiten 

tot een minimum beperken, met name niet-gesorteerd afval . 

Wij verminderen de hoeveelheid verpakkingsafval van inko-

mende onderdelen en producten door leveranciers te adviseren 

hoe ze minder verpakkingen kunnen gebruiken . Bovendien 

streven we ernaar om tegen 2023 80% van het vaste afval te 

recycleren door leveranciers (gebruik van recycleerbare verpak-

kingsmaterialen) en medewerkers (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 met 5%, onder meer dankzij de 

selectie van betere afvalrecyclagepartners in de VS . 

 

Terwijl het afval uit onze activiteiten het absolute minimum 

benadert, hebben we in 2022 extra bouwafval geproduceerd . 

In ons kantoor in Atlanta hebben we bijvoorbeeld de dakisola-

tie verbeterd om het energieverbruik te verminderen . Hoewel 

dit grotendeels ten goede kwam aan de verbetering van onze 

voetafdruk, veroorzaakte het een eenmalige stijging van de 

productie van vast afval .

 

Onze volgende horizon is 2023, waarbij we ernaar streven om 

geen afval meer naar stortplaatsen te brengen . In 2022 zaten 

we op 10% .

Vast afval uit eigen activiteiten

ton/mio € omzet 
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1 .3 Broeikasgasemissies van onze eigen 
activiteiten verminderen

Dit zijn de drie voornaamste bronnen van CO
2
-uitstoot bij 

Barco: logistiek, mobiliteit en infrastructuur . 

 

De broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten bedroegen 

39,8 tCO
2
e/mio € omzet – een daling met 13,8 ton ten opzichte 

van 2021 . De relatieve vermindering van de broeikasgasemissies 

van onze eigen activiteiten bedraagt -51% ten opzichte van het 

basisjaar 2015 (80,5 tCO
2
e/mio € omzet) - een indrukwekkende 

prestatie die vooral te danken is aan het harde werk van onze 

wereldwijde logistieke afdeling en toeleveringsketen . Onze 

doelstelling is om -35% te bereiken tegen 2023 ten opzichte 

van 2015 .

1. Logistiek

Logistiek, d .w .z . het transport van inkomende goederen en uit-

gaande afgewerkte producten, was in 2022 verantwoordelijk 

voor 76% van Barco's eigen CO
2
-uitstoot . De totale logistiek-

gerelateerde broeikasgasemissies daalden met 42% tussen het 

basisjaar 2015 (52,2 tCO
2
e/mio € omzet) en 2022 . Onze doel-

stelling is een daling van de emissies tegen 2023 met 35% ten 

opzichte van 2015 .

Ondanks de tekorten aan componenten die onze sector heb-

ben getroffen, trok de modale verschuiving van lucht- naar 

zeetransport in de tweede helft van 2022 weer aan . Daardoor 

ging 57% van ons totale aantal kilometers aan transport in 2022 

over volle zee, wat ons boven het niveau van 2020 brengt . Wij 

gaan actief in dialoog met onze partners en klanten over de 

modal shift, bijvoorbeeld door alternatieven voor luchttransport 

voor te stellen .

 

Net als de afgelopen jaren werkten we in 2022 verder aan:

• Het herontwerpen van verpakkingen voor logistiek: als we 

nieuwe producten ontwerpen, proberen we onze verpakkin-

gen 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 kun-

nen transporteren over zee .

• Aanbestedingen voor transport of opslag bevatten nu 

bepalingen rond duurzaamheid, die stipuleren dat logistieke 

leveranciers Barco moeten inlichten over hun duurzaam-

heidsplannen en -initiatieven . Al deze informatie houden we 

bij in de beslissingsmatrix, en we houden hiermee rekening bij 

Broeikasgasemissies van onze eigen 

activiteiten

tCO
2
e/mio € omzet

DOELSTELLING 2023: 52,3 (-35% t .o .v . 2015) 
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Broeikasgasemissies van onze eigen activiteiten

tCO
2
e/mio € omzet 2022 2021 2020

 Infrastructuur 2,9  4,0  3,8

 Mobiliteit 6,7  7,0  8,3

 Logistiek 30,2  42,7  41,3
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de selectie van de leveranciers . Daarnaast bevatten onze con-

tracten nu duurzaamheidsclausules . Op die manier stimuleren 

we onze leveranciers om hun CO
2
-uitstoot te verminderen .

2 . Mobiliteit

De op een na grootste bron van broeikasgasemissies van onze 

eigen activiteiten is gerelateerd aan mobiliteit: zakenreizen, 

bedrijfswagens en woon-werkverkeer . In 2022 bedroeg het 

aandeel van mobiliteit in Barco’s CO
2
-uitstoot uit eigen acti-

viteiten 17% . Onze doelstelling is een daling van de emissies 

tegen 2023 met 23% ten opzichte van 2015 .

 

De totale mobiliteitsgerelateerde broeikasgasemissies daalden 

met 65% tussen het basisjaar 2015 (19,1 tCO
2
e/mio € omzet) 

en 2022 . In het post-pandemische jaar 2022 was het werk- en 

reisgedrag anders dan in 2020 en 2021 . Het jaar werd geken-

merkt door de volgende trends:

 

1) Zakenreizen namen weer toe na een spectaculaire daling 

in 2020 en 2021 als gevolg van covid-19-beperkingen . In 

2022 wilden we onze mensen de kans geven om opnieuw 

contact te leggen met hun collega's en partners, maar met 

het 'reisbeleid van Barco in het achterhoofd' .  

2) In 2022 was meer dan 70% van alle nieuw bestelde wagens 

volledig elektrisch – een verschuiving die we in 2020 hadden 

ingezet . De elektrificatie van ons wagenpark zal de mobi-

liteitsgerelateerde CO
2
-uitstoot de komende jaren verder 

terugdringen . Onze One Campus in Kortrijk telt nu meer dan 

100 laadpunten .

3) De emissies van het woon-werkverkeer bleven lager dan 

in de tijd vóór de covid-19-crisis, omdat veel werknemers te 

kennen gaven dat ze minstens een deel van de tijd op afstand 

wilden blijven werken . Barco paste daarom in veel vestigin-

gen het bestaande hr-beleid aan, waardoor mensen meer 

dagen per week thuis kunnen werken .  Daarnaast bleven 

we investeren in hybride vergaderruimtes met ClickShare 

Conference, waardoor we een inclusieve en efficiënte ver-

gadercultuur kunnen garanderen . 

3 . Infrastructuur

De derde bron van broeikasgasemissies van onze eigen acti-

viteiten is de infrastructuur: emissies door het gebruik van 

elektriciteit, fossiele brandstoffen (excl . bedrijfswagens), afval-

verwerking en lekkage van koelgassen uit koelapparatuur . In 

2022 bedroeg het aandeel van de infrastructuur in Barco’s CO
2
-

uitstoot uit eigen activiteiten 7%, wat voornamelijk te wijten was 

aan het gebruik van fossiele brandstoffen . 

 

De totale broeikasgasemissies gerelateerd aan infrastructuur 

daalden met 68% tussen 2015 (9,2 tCO
2
e/mio € omzet) en 2022 . 

Dit was grotendeels te danken aan de overschakeling naar her-

nieuwbare 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 . 
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1 .4 De broeikasgasemissies van onze eigen producten verminderen (emissies door 
productgebruik)

De emissies door productgebruik, verreweg onze grootste emis-

siebron, zijn emissies van de energie die producten van Barco 

gebruiken op de sites van onze klanten . 

De eindgebruikersemissies daalden met 61% tussen 2015 en 

2022 . In 2022 bedroegen de totale emissies door productge-

bruik 272 tCO
2
e/mio € omzet - een daling van 8% ten opzichte 

van vorig jaar . Die vermindering kwam er door de groei van de 

omzet en onze voortdurende focus op het verbeteren van de 

ecoscore van onze producten, vooral die van onze oplossingen 

met hoge helderheid waarnaar steeds meer vraag is bij onze 

klanten .

Broeikasgasemissies van verkochte 

producten (uitstoot door productgebruik)

tCO
2
e/mio € omzet
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2. De ecologische voetafdruk van onze klanten verkleinen

2 .1 Onze ecodesign-aanpak verfijnen 

Al in 2017 hebben we onze ecoscoring-tool gelanceerd, een 

objectieve tool om de milieuprestaties van onze producten te 

bepalen . De tool beoordeelt onze producten op vier domeinen: 

energieprestaties, materiaalgebruik, verpakking en optimalisatie 

aan het einde van de levensduur (d .w .z . de manier waarop pro-

ducten kunnen worden onderhouden, opgeknapt, geüpgraded 

en uiteindelijk gerecycleerd) .

 

Om de waarde en geloofwaardigheid 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 mate van zekerheid) . De audit zorgt ervoor 

dat de methodologie van onze ecoscoring-tool duidelijk, vol-

ledig, betrouwbaar en objectief is en gebaseerd op relevante 

productaspecten .

Belangrijkste updates in 2022

Wij blijven onze ecodesign-aanpak verbeteren door de tool 

aan te passen aan nieuwe regelgeving en door te leren van 

onze ervaringen met het gebruik ervan . Dit zijn de belangrijkste 

veranderingen die we in 2022 hebben doorgevoerd:

• We zijn begonnen met het uitvoeren van volledige beoor-

delingen van de levenscyclus om verder te gaan dan de 

vier domeinen die onze ecoscoring-tool beoordeelt en de 

milieu-impact van onze producten te berekenen . Wij streven 

ernaar om de milieu-impact de komende jaren in ons eco-

scoresysteem op te nemen .

• We hebben meer gedetailleerde gegevens aan ons sco-

ringsproces toegevoegd (bv . gegevens over gerecycleerde 

inhoud, prestaties van batterijen op lange termijn) om onze 

ecoscoring nauwkeuriger te maken .

• We hebben een financiële stimulans ingevoerd: een van 

de belangrijkste maatstaven in het bonusprogramma voor 

werknemers is nu het aandeel van de omzet uit producten 

met een ECO-label in de totale omzet .

• De ecoscoring-tool en -praktijken werden een vast onderdeel 

van de opleiding voor nieuwe werknemers . Voor andere 

collega's, zoals inkoop- en R&D-medewerkers, organiseren 

we verschillende keren per jaar opfriscursussen . We hebben 

ook verder online leveranciersopleidingen georganiseerd .
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Lees meer over onze ecoscoring-tool op onze website

Barco's Planeet-ambitie is niet alleen om onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, maar ook die van 

onze klanten, door ecodesign te verankeren in onze nieuwe producten, hun energie-efficiëntie te verbeteren en 

circulaire oplossingen aan te bieden. 
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Door te focussen op de duurzaamheid van onze best verko-

pende producten willen we tegen eind 2023 70% van onze 

omzet halen uit producten met een ECO-label . Dat is een sterke 

doelstelling waar we in 2023 hard aan zullen werken . In 2022 

hebben we het percentage verhoogd van 31% naar 50% .

ClickShare's A++ 
ECO-label is niet de 
eindstreep

Een van onze best verkochte producten dat een 

hoger ECO-label heeft behaald, is het ClickShare-

samenwerkingssysteem . “Zowel onze CX-30 als 

CX-50 productreeksen hebben nu een A++ label,” 

zegt New Product Introduction Project Manager 

Kristof Maes . “Die verbetering is vooral te danken 

aan het verbeterde gebruik van post-consump-

tie gerecycleerd materiaal en het feit dat onze 

CX-50 productreeks halogeenvrij is geworden . 

Door onze firmware langer online beschikbaar 

te houden ter ondersteuning van onze klanten, 

wordt ook de levensduur van onze ClickShare-

producten verlengd .”

 

Madeleine Vandenabeele, Environmental 

Sustainability Engineer van Barco Labs, voegt 

hieraan toe: “De ecoscoring-tool is een essentiële 

troef in onze New Product Introduction-strategie . 

Maar zelfs met onze A++ labels kijken we nog 

steeds naar wat we kunnen doen om de duur-

zaamheid van onze producten te verbeteren . 

Onze ECO-labels verkrijgen en verbeteren is 

altijd een geweldige prestatie, maar ons echte 

doel is om een CO
2
-neutraal bedrijf te worden .” 

Kristof bevestigt: “Tools zoals ons ecoscoresy-

steem en de beoordelingen van de levenscyclus 

voegen duurzaamheid toe aan ons DNA . Ik zie 

echt een mentaliteitsverandering binnen onze 

bedrijfsmuren . Meer nog, we hebben ook een 

positieve impact op onze leveranciers en klanten . 

Zij vertrouwen op ons om de duurzaamheid van 

hun activiteiten te verbeteren . Dat is iets waar we 

echt trots op mogen zijn .”

% omzet uit producten met ECO-label van 

Barco

DOELSTELLING 2023: 70% 

3
1%

 

2
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Een blik op onze doelstellingen

Ondanks het sterke engagement van met name onze R&D- en 

productteams had 63% van de nieuwe hardwareproducten die 

in 2022 werden uitgebracht een ECO-label van Barco (ecoscore 

A of hoger), een daling van 2% ten opzichte van 2021 . Ondanks 

deze lichte daling denken we nog steeds op koers te liggen om 

de doelstelling van 75% in 2023 te halen .

% nieuwe producten met ECO-label van 

Barco (hardware)

DOELSTELLING 2023: 75%
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2 .2 De energieprestaties van onze producten verbeteren 

Een van de vier domeinen van Barco’s ecodesignprogramma is 

energie-efficiëntie . Aangezien de energie die onze producten 

verbruiken bij onze klanten een grote impact heeft op het milieu, 

en met name op de klimaatverandering door broeikasgasemis-

sies, is het verbeteren van de energie-efficiëntie 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 het geleverde vermogen, 

d .w .z . helderheid, resolutie, lichtsterkte, enz ., in ‘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 2022 bedroeg de gemiddelde energievoetafdruk van de 

verkochte producten 0,73 . 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 energievoetafdruk was vooral 

het gevolg van de toenemende verkoop van laserprojectoren, 

die veel minder energie verbruiken (-50% tot -70%) dan traditi-

onele lampgebaseerde systemen . En dit terwijl ze meer licht, 

een hogere helderheid en een betere beeldkwaliteit produceren . 

Slimme en evenwichtige innovatie in zowel videowall- als pro-

jectietechnologie zal nodig zijn om het energieverbruik verder 

terug te dringen .

Energie-efficiëntie-index van verkochte 

producten* (t .o .v . basisjaar 2015)

DOELSTELLING 2023: 0,75 (-25% t .o .v . 

2015)
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* De energie-efficiëntie-index van onze producten wordt bere-

kend op basis van het energieverbruik/geleverd vermogen van 

de belangrijkste productgroepen van Barco: projectoren in de 

Entertainment-divisie en Large Video Walls en led-producten 

in de Enterprise-divisie . De energieperformantie wordt gefor-

muleerd als Watt/geleverd vermogen . Deze indicator wordt 

gewogen volgens de omzet van de betreffende productgroe-

pen en genormaliseerd ten opzichte van de basiswaarde van 

2015 (die de standaardwaarde 1,0 heeft) .
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De circulaire economie is belangrijk in de duurzaamheidsstra-

tegie van Barco . We willen onze klanten innovatieve producten 

en diensten aanreiken om hen in toenemende mate een cir-

culaire 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 .

 

Circulair productontwerp

Wij willen circulaire oplossingen mogelijk maken voor onze 

klanten en werken dus rond circulair ontwerp . Ons ecodesign-

programma omvat verschillende criteria om de circulariteit 

van onze producten te verbeteren: het verbeteren van de 

upgradebaarheid en modulariteit van de apparaten, het ver-

gemakkelijken van de reparatie en het verhogen van het gebruik 

van recycleerbare en gerecycleerde materialen, zowel in het 

product als in de verpakking . In 2022 bevatte 12% van de nieuwe 

producten PCR-plastic, een daling ten opzichte van vorig jaar 

toen we een uitzonderlijk aantal nieuwe producten met PCR-

plastic konden lanceren . Wij streven ernaar dat cijfer in de 

komende jaren verder te verhogen .

 

Het ecodesignprogramma richt zich ook op het verbeteren 

van de materiaalefficiëntie . Wij werken aan een verschuiving 

in onze portfolio naar meer materiaalefficiënte producten en 

verpakkingen, bijvoorbeeld door onze producten robuuster/

duurzamer te maken, het volumegewicht van de verpakking te 

optimaliseren, het aantal accessoires te verminderen of onze 

handleidingen te digitaliseren . In 2022 was de intensiteit van 

het materiaalgebruik 3 .511 kg/mio € omzet . 

Naast onze interne circulaire ontwerpinspanningen onder-

steunen 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 .

 

Productrecyclage

E-afval is een van de snelst groeiende afvalstromen . Het is dan 

ook cruciaal dat onze producten aan het einde van hun levens-

duur worden gerecycleerd . Dat is de eerste basisstap in een 

circulaire economie . Bij elk product leveren wij een gebrui-

kershandleiding, met instructies voor klanten over hoe zij 

moeten omgaan met de fase van het einde van de levensduur, 

en een recyclagepaspoort dat recyclingbedrijven informatie 

geeft over de recyclage . 

 

Wij bieden klanten de mogelijkheid om gebruikte producten 

gratis in te leveren bij onze recyclingpartners . In 2022 werd 

65% van onze omzet gegenereerd in landen waar wij deelne-

men 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 . 

 

In het kader van de Extended Producer Recyclability (EPR) moet 

Barco vooraf betalen voor de recyclage van alle elektronisch 

afval, batterijen en verpakkingen die op de verschillende markten 

worden gebracht . In 2022 ondertekenden we verschillende 

bijkomende contracten met afvalverwerkingssystemen over de 

hele wereld om onze verplichtingen inzake EPR na te komen 

en onze afvalstromen naar behoren op te volgen .

2 .3 Circulaire oplossingen bieden

% nieuwe producten met gerecycleerde 

kunststoffen
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» Lees meer hierover op onze website
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Koploper blijven

Om de transparantie in de productsamenstelling te vergro-

ten en de afvalverwerking te verbeteren, heeft het Europees 

Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een openbaar 

toegankelijke database opgezet . De SCIP*-database bevat 

informatie over zeer zorgwekkende stoffen die aanwezig zijn 

in artikelen die in de EU op de markt worden gebracht . Zo 

zorgt de database ervoor dat de informatie over de artikelen 

beschikbaar is gedurende de hele levenscyclus van producten 

en materialen, ook in de afvalfase – informatie die met name 

interessant is voor onder meer recyclingbedrijven .

 

Vanaf 2021 heeft Barco al zijn actieve eindproducten geregis-

treerd 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) (83,6% van de actieve componen-

ten in 2022) en RoHS-certificaten (beperking van gevaarlijke 

stoffen) met de toepasselijke vrijstellingen konden voorleggen . 

Dat maakt ons tot een pioniersbedrijf inzake het verstrekken 

van transparante en actuele informatie . Verdere vooruitzichten 

op het vlak van regelgeving hebben Barco ertoe aangezet een 

programma op te starten om het digitale paspoort uit te rollen 

zoals bedoeld in het ontwerp van het EU-initiatief Ecodesign 

voor duurzame producten .

* Zorgwekkende stoffen in artikelen als zodanig of in complexe objecten 

(producten)

Hoe ons Control Rooms-team circulariteit naar een 
hoger niveau tilt 

Hergebruik, reparatie en upgrade

Waarom nieuwe componenten kopen voor een 

rear-projection videowall – of een geheel nieuwe 

wall kopen – als de bestaande onderdelen kun-

nen worden opgeknapt of vervangen door een 

update? Ons Control Rooms-team biedt al een 

tijdje reparatie- en upgradediensten aan  . . .  

Het begon allemaal met het repareren van ver-

sleten lenzen van rear-projection videowalls in 

onze laboratoria . Nu reizen de ingenieurs van 

Barco ook naar de locaties van klanten om de 

lenzen ter plaatse te herstellen, wat kosteneffi-

ciënter is en beter voor het milieu . Meer nog, 

het is gemakkelijk geworden om de projectie-

module van videowall-installaties te vervangen 

door een geüpdatete versie . Jaar na jaar brei-

den wij onze upgradediensten uit met meer 

soorten rear-projection videowalls, zowel van 

Barco als van andere merken .  In 2023 zullen 

we upgrading aanbieden voor onze modulaire 

UniSee-videowalls – een service die ongezien is 

in de lcd-wereld .

800+

800 lenzen werden opgeknapt in 

2022, 5x meer dan in 2021 
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Onze ambitie

Onze doelstellingen 

Wij investeren in duurzame inzetbaarheid door de juiste omstan-

digheden 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 en omarmen de diversiteit van onze 

mensen, omdat dit onze innovatiecapaciteit aanzienlijk versterkt .

De Barco-medewerkers

71% man 

29% vrouw 

12% Amerika 

55% EMEA 

Aantal medewerkers

Geslacht

Geografisch

Per functionele groep

3.3032020

3.1412021

3.3022022

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 financieel rapport voor meer uitleg over de evolutie 
van het personeelsbestand .

8% Algemeen & Administratie

21% Sales & Marketing

30% Research & Development

40% Operations 

33% Azië-Pacific Al onze collega's de kansen en mogelijkheden bieden om 
een motiverende, verrijkende en gezonde loopbaan uit te 
bouwen

Primaire doelstellingen

Jaarlijks een Net Promoter Score nastreven van ten minste 30

Onze inspanningen opdrijven op het vlak van diversiteit

Investeren in leren en ontwikkeling

Ondersteunende doelstellingen

Elk jaar nul werkongevallen nastreven

Mensen
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MATERIAL TOPICS

De volledige lijst van personeelsgerelateerde KPI's is te vinden in het Geïntegreerd Datapakket .
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Na twee uitdagende jaren, waarin de covid-19-crisis 

een impact had op Barco en zijn medewerkers, 

was 2022 het jaar van de heropbouw en het herstel 

van de groei. Meer dan onze activiteiten groeide 

ook onze organisatie, in verschillende opzichten. 

We verwelkomden nieuwe medewerkers, tilden 

onze organisatiestructuur naar een hoger niveau 

en ondersteunden onze medewerkers in hun 

persoonlijke groeitraject. 

De nieuwe organisatiestructuur die onze CEO's eind 2021 had-

den geïntroduceerd, begon in 2022 vruchten af te werpen . 

Tegen het einde van het jaar was de organisatie van Barco 

volledig afgestemd op onze bedrijfsstrategieën en op een 

van onze belangrijkste cultuurbouwstenen: ‘We team up to 

win, globally’ .

 

De groei herstellen betekende ook onze organisatie laten 

groeien . Mensen met de juiste competenties aanwerven stond, 

en staat nog steeds, hoog op onze agenda . In 2022 hebben we 

belangrijke stappen gezet om een wereldwijd gestructureerde 

en professionele rekruteringsorganisatie op te bouwen, met 

meer aandacht voor diversiteit dan ooit tevoren .

 

Een andere belangrijke actie was het ontwerp en de invoering 

van een ontwikkelingsprogramma voor managers om de vaar-

digheden van al onze people managers te verbeteren en te 

versterken . Dit programma ging in 2022 van start en zal twee 

jaar lopen . Wij zijn ervan overtuigd dat het de maturiteit van onze 

people managers en de betrokkenheid van onze medewerkers 

zal vergroten .

Onze roadmap naar 
duurzame impact: 
aandachtspunten

Uitbreiding van ons 
cultuurtraject in 2022

In 2019 gaf Barco het startschot voor een cul-

tuurtraject dat gericht is op de verjonging van zijn 

kernwaarden . In 2022 hebben we de volgende 

stap gezet in dit traject, waarbij we de kloof tus-

sen theorie en praktijk verder overbruggen in 

een aanpak in drie stappen:

• In de verkenningsfase gaan we dieper in op de 

betekenis van een specifieke bouwsteen . We 

doen dat in nauwe samenwerking met onze 

CEO's, management en medewerkers, over 

de verschillende businessunits, functies en 

regio's heen . Daarnaast vragen we de externe 

mening van onder meer klanten en andere 

bedrijven, zodat we ook het outside-in per-

spectief belichten . 

• In de opleidingsfase trachten we onze mede- 

werkers te bekwamen in specifieke competen-

ties, via keynotes, opleidingssessies, workshops, 

enz . 

• In de laatste fase, de activeringsfase, vieren we 

wat we hebben geleerd en delen we succes-

verhalen met elkaar . 

Op specifiek verzoek van onze medewerkers 

hebben we deze oefening afgetrapt met de cul-

tuurbouwsteen ‘We team up to win, globally’ . 

In 2023 gaan we aan de slag met de bouwsteen 

‘We look for the better way’ die ingaat op de 

behoefte aan ondernemerschap, voortdurende 

verbetering en een voortdurende focus op 

innovatie . 

Een bedrijfscultuur is een verzameling 

waarden en overtuigingen die een 

organisatie kenmerkt . Ze is echter alleen 

succesvol als iedereen die cultuur 

werkelijk uitdraagt en ademt in zijn of 

haar dagelijkse activiteiten . Een gerichte 

aanpak helpt ons om de initiatieven op 

elkaar af te stemmen en te zorgen voor 

implementatie in alle regio's .

Anthony Huyghebaert  
Chief HR Officer
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1. Medewerkersbetrokkenheid

1 .1 De betrokkenheid van medewerkers 
meten met de Employee Net Promoter Score 
(E-NPS) 

In 2022 lanceerde Barco een uitgebreidere personeelsenquête, 

inclusief een specifieke E-NPS (Employee Net Promoter Score) 

vraag . Door het verschil in methodologie kan deze score niet 

worden vergeleken met vorige enquêtes . De E-NPS-enquête 

resulteerde in een score van 16, wat in de categorie “goed 

engagement” valt . Met blijvende aandacht en acties voor onze 

medewerkersbetrokkenheid is ons doel om deze score boven 

de 30 ‘grote betrokkenheid’ te brengen .

Betrokken medewerkers zijn begaan met, enthousiast 

over en toegewijd aan hun werk en hun werkplek – 

wat het succes van een bedrijf bepaalt. Daarom heeft 

Barco altijd sterk geïnvesteerd in de betrokkenheid 

van zijn medewerkers. Tijdens de pandemie van 2020 

en 2021 vormde betrokkenheid een uitdaging wegens 

het verplichte thuiswerk. Toen de medewerkers in 

2022 terugkeerden naar de werkplek, werden we 

allemaal geconfronteerd met een nieuwe realiteit op 

de werkplek. 16

Employee Net Promoter 

Score in 2022

Wat is een goede NPS-score?

-100 0 30 70

KAN BETER

(-100 - 0)

GOED

(0 - 30)

ZEER GOED

(30 - 70)

UITSTEKEND

(70 - 100)
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1 .2 Meer aandacht voor top-down en bottom-up communicatie 

Wij waren verheugd te lezen dat de meeste collega's zich 

gerespecteerd voelen in hun werk en onze aanpak van leren 

en ontwikkelen waarderen . Er was echter ruimte voor verbete-

ring op het vlak van communicatie en strategie . Mensen gaven 

expliciet aan dat ze een duidelijker zicht willen op waar Barco 

naartoe gaat .

 

Deze inzichten hebben onmiddellijk tot een reeks acties geleid 

om ervoor te zorgen dat strategische informatie door de orga-

nisatie wordt verspreid en dat onze leiders zichtbaarder zijn, 

op alle niveaus:

• De driemaandelijkse townhall-bijeenkomsten, die we al een 

tijdje organiseren, blijven een geweldige manier om onze 

medewerkers te informeren . Het biedt mensen uit verschil-

lende regio's en businessunits een podium om hun visie en 

strategie te delen en hun verhaal te doen . 

• Alle businessunits organiseren nu elk kwartaal hands-on ver-

gaderingen om hun strategische doelstellingen, prioriteiten, 

binnengehaalde contracten, enz . te delen .  

 • Arbeiders worden uitgenodigd op lokale teamvergaderingen 

om te vernemen wat er bij Barco gebeurt . 

 • Er ontstaan heel wat lokale initiatieven om bepaalde onder-

werpen te bespreken . Van 'lean coffee sessions' en 'world 

cafés' tot 'engagement focus groups'; ze hebben allemaal 

hetzelfde doel: onze mensen informeren zodat ze zich 

betrokken voelen .

1 .3 Erkenning en ontwikkeling stimuleren 

Bovenop het versterken van de communicatie hebben we in 

2022 online LinkedIn Learning-cursussen geïntroduceerd, op 

uitdrukkelijk verzoek van de respondenten van de enquête . 

Daarnaast werd het portfolio van leiderschapstrainingen uitge-

breid om ervoor te zorgen dat elke people manager van Barco 

weet hoe hij of zij betrokkenheid kan inspireren . Ondertussen 

passen we onze prestatiebeoordelingen aan om tegemoet te 

komen aan de behoefte van onze medewerkers aan frequentere 

feedback over hun werk .

Barco India ® voor de 
derde keer uitgeroepen 
tot Great Place to Work

 

Voor de derde keer in vijf jaar tijd gaf het Great 

Place to Work Institute Barco India de titel van 

'Great Place to Work' . Deze titel wordt beschouwd 

als de gouden standaard voor fantastische werk-

plekken en wordt toegekend aan bedrijven die 

een aantrekkelijke, betrouwbare, innovatieve en 

lonende cultuur koesteren .

 

Het verkrijgen van het certificaat vergt nogal wat 

inspanning . Naast een grondige en onafhanke-

lijke audit en een nauwgezet beoordelingsproces 

wordt ook rekening gehouden met anonieme 

feedback van werknemers . Niet minder dan 90% 

van de werknemers van Barco India nam deel aan 

dit onderzoek . 

 

Deze prestigieuze certificering is een erkenning 

van ons engagement om een omgeving en cul-

tuur van trots, respect, kameraadschap, gelijkheid 

en geloofwaardigheid te cultiveren onder onze 

werknemers . De titel helpt ons onze employer 

branding in de technologiesector te versterken, 

zodat we het allerbeste talent kunnen aantrekken 

en behouden .
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Aantal iGemba-verbetersuggesties per 

operator
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Operatoren betrekken via iGemba: operatorgerichte initiatieven 

In 2010 introduceerde Barco het iGemba-programma: een uniek 

initiatief dat werknemers aanmoedigt om verbeterideeën voor te 

stellen op veel gebieden, van kwaliteit en veiligheid tot ergono-

mie en milieu . iGemba benadrukt niet alleen ons engagement 

voor continue verbetering, het is ook een geweldige manier 

om de betrokkenheid van de werknemers in onze fabrieken 

en kantoren te stimuleren . 

 

In 2020 en 2021 heeft de covid-19-pandemie het tempo van 

nieuwe verbetersuggesties en operatorgerichte initiatieven ver-

traagd, maar in 2022 zagen we een sterke heropleving in al onze 

fabrieken . Een kort overzicht:

 

• In Noida (India) hebben we de beloning & erkenning-cere-

monie en de iGemba-beurs opnieuw geïntroduceerd . Tijdens 

een ceremonie bekroonden we de beste verbetervoorstellen 

van operatoren . Een aantal operatoren kregen een beurs in 

ruil voor hun mooie voorstel . Dankzij dit soort initiatieven 

ontvingen we meer nieuwe verbeterideeën . Daarnaast heb-

ben wij een gesloten feedbackproces met de werknemers 

opgestart over hun EDI's, waarbij we uitleggen waarom we 

een bepaald idee afwijzen of selecteren en over de voort-

gang communiceren . Deze manier van werken, die ook al 

in andere Barco-vestigingen werd ingevoerd, leidt tot meer 

transparantie en verantwoordelijkheid .

• In Suzhou (China) hebben we ons in 2022 gericht op 

de opleiding van operatoren . We ontwikkelden nieuwe 

opleidingsprogramma’s voor onze operatoren en voor 

alle nieuwkomers . De competenties van alle werknemers 

brachten we in kaart in een competentiematrix . Elke maand 

worden de operatoren uitgenodigd voor een bijeenkomst 

waar ze verbetermethoden leren en worden aangemoedigd 

om verbeterideeën binnen de groep te delen . De basis werd 

gelegd in 2022 en de eerste vruchten zullen worden geplukt 

in 2023 . 

• Ook in België hebben we ons gericht op het meer betrek-

ken van de operatoren . We lanceerden een proefproject 

met MTM-UAS, een tool om de werkstromen in de fabriek  

te verbeteren en daarmee ook de werkomstandigheden 

van de operatoren . Na een eerste opleiding werd de ope-

ratoren gevraagd de tool te gebruiken bij hun dagelijkse 

werkzaamheden, zodat het de processen en de gemiddelde 

tijd die voor elke handeling nodig is in kaart kon brengen . 

De inzichten worden met de operatoren besproken tijdens 

iGemba-wandelingen en zullen leiden tot verbeterde werk-

plekken en processen . De betrokkenheid van de operatoren 

zal de invoering van de nieuwe werkstations en daarmee de 

betrokkenheid van de volledige teams bevorderen .
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2. Veiligheid, gezondheid en 
welzijn van werknemers

2 .1 De veiligheid van de werknemers 
voortdurend verbeteren

Aangezien de covid-19-crisis in de meeste landen waar we actief 

zijn nog steeds aan de gang was, hebben we in 2022 verder 

de impact ervan beperkt . Daarnaast stelde elke grotere vesti-

ging een actieplan op om de veiligheid en het welzijn van de 

werknemers te verbeteren . Een selectie van de belangrijkste 

acties in 2022:

 

• De verplichte e-learning veiligheidsopleiding 

 Standards@Work werd gevolgd door 99% van alle werknemers; 

• In onze nieuwe vestiging in Suzhou (China) was juni veilig-

heidsmaand: de hele maand organiseerden we activiteiten 

rond veiligheid en risicopreventie: brandblustraining, EHBO-

training, lezingen over veiligheidswetgeving en -regels, enz .;

• Er werden meer veiligheidsaudits uitgevoerd in onze vesti-

ging in Duluth;

• Er werd een diepgaande opleiding georganiseerd voor de 

noodhulpteams in onze vestigingen in Noida en Kortrijk .

Bij Barco geven we om mensen. Daarom is het 

bevorderen van de gezondheid, de veiligheid en het 

welzijn van onze werknemers een van onze dagelijkse 

prioriteiten, die we willen uitdragen op elk niveau 

en in elke vestiging van ons bedrijf. De Environment, 

Health, Safety and Security Pledge, een belofte die we 

jaren geleden maakten en die ondertekend werd door 

elk van onze VP's, is onze leidraad op onze weg naar 

een veiligere en gezondere werkplek.

Team in Beijing behaalt als eerste de ISO 
45001-certificering 

Ons team in Beijing (China) heeft een belangrijke 

stap voorwaarts gezet op het vlak van veiligheid 

door de ISO 45001-certificering te behalen . 

Beijing Tai Yang Gong en Beijing Chang Ping zijn 

de allereerste Barco-vestigingen ooit die een 

ISO-certificering voor gezondheid en veiligheid 

op het werk hebben behaald .

De weg ernaartoe was lang, maar succesvol . Het 

team startte de voorbereidingen begin 2022 en 

de hele organisatie werkte hard om zich voor te 

bereiden op de audit in juli 2022 . Hun inspannin-

gen wierpen vruchten af: de auditors vonden nul 

belangrijke non-conformiteiten, wat bevestigt 

dat de gezondheids- en veiligheidsprocedures 

en werkinstructies volledig in overeenstemming 

zijn met de ISO 45001-norm .
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Frequentiegraad 
ongevallen met 
werkverzuim verklaard 

Dankzij onze voortdurende aandacht voor vei-

ligheid op de werkplek zijn we erin geslaagd de 

frequentie en de ernst van ongevallen met werk-

verzuim in 2022 verder terug te dringen .

2 .2 Mentale gezondheid en welzijn

De mentale gezondheid van onze werknemers krijgt steeds 

meer aandacht, en terecht . In 2022 ondernamen we wereld-

wijd verschillende acties om mentale gezondheid en welzijn 

te bevorderen .

 

Barco Noida (India) organiseerde twee sessies over stressma-

nagement en een sessie over de impact van orthopedische 

problemen op iemands welzijn . In België hebben werknemers 

nu toegang tot een psychosociaal therapeut via ons extern 

medisch centrum .  Elke werknemer van Barco kan gebruik 

maken van deze nieuwe dienst, ter plaatse en tijdens de werk-

uren . Op die manier willen we de drempel verder verlagen om 

psychosociale problemen te bespreken met een professioneel 

opgeleid persoon (zowel voor werkgerelateerde als persoonlijke 

onderwerpen) .
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3 .1 Voorbereiding op de toekomst:  
L&D Governance Boards
 

Barco heeft zes verschillende governance boards voor leren en 

ontwikkelen (L&D): de Standards@Work, Product Management 

& Marketing Excellence, Commercial Excellence, Innovation 

Excellence, Leadership & Organizational Development en 

Operational Excellence Boards . 

 

Elke board bestaat uit verschillende belangrijke stakeholders 

van Barco en een executive sponsor . Samen identificeren ze 

de belangrijkste strategische leerbehoeften van ons bedrijf, 

vertalen ze die naar relevante L&D-programma's en volgen ze 

de vooruitgang op . 

Bij Barco zetten wij ons sterk in voor het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling 

van onze werknemers. Elk jaar bekijken we kritisch ons aanbod aan opleidingsprogramma's en 

ontwikkelingsmogelijkheden om die voortdurend te verbeteren. 

3. Leren & ontwikkelen

3 .2 Opleidingen in 2022:  
sessies voor elke functie 
 

Gedurende heel 2022 organiseerden wij zowel algemene als 

meer specifieke opleidingen . In totaal gaven we gemiddeld 

12,3 uur opleiding aan 91% van onze mensen, zoals vóór de 

pandemie . Specifieke opleidingen omvatten onder meer:

 

• Terwijl onze business development managers werden opge-

leid in ‘consultative selling’ en ‘solution selling’, kregen onze 

segment marketing en product managers pragmatische 

marketingopleidingen .

• In Noida organiseerden we een lokaal mentorprogramma om 

onze softwareontwikkelaars te helpen hun eigen ontwikke-

ling ter hand te nemen en hun potentieel te maximaliseren .

• In Taiwan kregen collega's een opleiding in de principes van 

Lean en Agile . 

• We bleven onze wereldwijde Sales & Services-teams opleiden 

door hen regelmatig updates te geven over belangrijke pro-

ducten en nieuwe producten die we op de markt brachten .

Gem . uren opleiding per werknemer

# uren
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3 .3 Introductie van nieuwe 
opleidingsvormen: online en gamification
 

In onze enquête over medewerkersbetrokkenheid van april 

gaven werknemers aan dat ze meer online leermogelijkheden 

op eigen tempo willen . Om onze collega's de kans te geven 

altijd, overal en op elk apparaat te leren, hebben we in mei 2022 

LinkedIn Learning gelanceerd . Iedereen kan nu ‘on the fly’ leren, 

wanneer en waar het hem of haar het best uitkomt, wat sterk 

bijdraagt aan een cultuur van continu leren .  

 

In september 2022 lanceerden we de eerste module van een 

nieuwe reeks Standards@Work e-learning cursussen over vei-

ligheid in de vorm van een ‘gamified learning experience’ . 

Het doel is om onze werknemers verder op te leiden over 

alle Barco-normen (ethiek, cyberveiligheid, enz .) in een meer 

geanimeerde, spelachtige omgeving . In 2023 zullen we nieuwe 

cursussen toevoegen .

3 .4 Leiderschapsontwikkeling 

Bij Barco geloven we dat goede leiders zorgen voor betrok-

ken, gemotiveerde werknemers, goed werk en bijgevolg goede 

resultaten . Daarom investeren wij sterk in de ontwikkeling van 

leiderschap .

Wereldwijde programma's

• The Barco Leadership Compass biedt het wereldwijde kader 

voor wat wij van onze leiders verwachten in drie domeinen: 

thought leadership, people leadership en results leadership . 

In 2022 voegden we daar nog een domein aan toe: self-lea-

dership, dat de kern vormt van ons Leadership Compass . 

• In 2022 hebben we ook het Business Leader Program her-

werkt dat gericht is op senior leadership . Het programma 

omvat nu drie leermodules: leidinggeven aan zichzelf, lei-

dinggeven aan anderen en leidinggeven aan verandering . 

Meer dan 30 internationale leiders hebben aan dit programma 

deelgenomen via ons leerplatform weConnnect .

• Last but not least ging in november 2022 een nieuw wereld-

wijd programma voor leiderschapsontwikkeling van start . Het 

Management Enablement-programma maakt gebruik van 

een blended-learningaanpak en is gericht op het versterken 

van de people-managementvaardigheden van onze people 

leaders . In een eerste fase legden we de basis en leerden we 

de deelnemers alles over de ins en outs van Barco als orga-

nisatie, het 'Barco-verhaal', het Leadership Compass (people 

leader, thought leader en result leader) en de bijbehorende 

competenties .

Lokale programma's

Naast de wereldwijde programma's werken wij ook lokale 

of teamspecifieke programma's uit . STEP (Strategic Talent 

Empowerment Program), bijvoorbeeld, is een specifiek voor 

China gecreëerd talentontwikkelingsprogramma voor lokale 

managers van de businessunits van de Healthcare-divisie . In 

2022 hielp het 18 Chinese werknemers met hoog potentieel 

bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, strategisch denken en 

leiderschapsvaardigheden .

Barco Leadership Compass

Tijdens het STEP-programma 

 

leerde ik meer over het Barco 

Leadership Compass en de Barco-

cultuur en hoe we een beter 

samenwerkend en resultaatgericht 

team kunnen uitbouwen .

Zoe Zhou
Industrialization Project Leader
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4. Diversiteit en inclusie

Onze Raad van Bestuur heeft in zijn vergadering van september 2021 van diversiteit en inclusie (D&I) een 

prioriteit gemaakt. Naast de morele en sociale verplichting om diversiteit en inclusie te omarmen, toont 

onderzoek duidelijk het positieve effect ervan aan op de financiële prestaties van een bedrijf, innovatie en het 

aantrekken en behouden van talent.

4 .1 Integraal onderdeel van onze strategie

In 2022 nam een speciale werkgroep de opdracht aan om rond 

diversiteit en inclusie te werken . Zij deden uitgebreid onderzoek 

naar het thema bij interne en externe stakeholders, vergele-

ken gegevens en organiseerden verschillende workshops met 

een ambassadeursteam bestaande uit verschillende leidingge-

vende collega’s uit onze hele organisatie . De inzichten werden 

geanalyseerd en besproken en vervolgens samengevat in een 

duidelijke strategie en roadmap met uitvoerbare en pragmati-

sche initiatieven . 

 

Om te beginnen werd besloten om diversiteit en inclusie te 

verankeren in ons organisatorisch DNA als onderdeel van onze 

cultuur, in plaats van het als een afzonderlijk programma te 

introduceren . Op die manier wordt het thema volledig ingebed 

in de manier waarop we dagelijks samenwerken . Een geïnte-

greerde strategie zal ons helpen dit doel te bereiken .

4 .2 Aandachtsgebieden: geslacht, leeftijd en 
nationaliteit
 

Uit het onderzoek kwam duidelijk de wens naar voren om onze 

strategie te richten op drie dimensies van diversiteit: geslacht, 

leeftijd en nationaliteit . Deze drie dimensies zullen centraal 

staan bij onze initiatieven en acties, en de gebieden die wij de 

komende jaren nauwlettend in het oog zullen houden .

Uiteraard zullen wij diversiteit en inclusie in brede zin blijven 

benaderen en ervoor zorgen dat wij van meet af aan zo inclu-

sief mogelijk zijn . Toch helpt een gerichte focus op specifieke 

dimensies om een pragmatische strategie uit te werken .

Het strategische kader zelf bestaat uit drie pijlers die de werk-

nemerservaring vertegenwoordigen en twee enablers . In totaal 

hebben we 10 hoofddoelstellingen en concrete initiatieven 

vastgelegd om die doelstellingen tussen 2022 en 2025 te 

bereiken .

Diversiteit volgens geslacht

% hoofden

Diversiteit volgens leeftijd in 2022

% hoofden

Diversiteit volgens nationaliteit 

in 2022
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4 .3 Beleid inzake diversiteit en inclusie
 

Om onze strategie te implementeren en D&I-initiatieven uit 

te rollen, hebben wij een speciale werkstroomleider, een 

werkstroomprojectmanager en een CLT-sponsor aangesteld . 

Daarnaast is de ambassadeursgroep die ons heeft geholpen 

onze strategie vorm te geven verantwoordelijk voor verschil-

lende initiatieven en zorgt ze ervoor dat die worden uitgevoerd . 

Bovendien heeft elk leadershipteam diversity and inclusion 

champions om ons te helpen onze plannen in de verschillende 

businessunits en functionele afdelingen uit te voeren . Deze 

champions zijn de D&I-woordvoerders . Zij ontwikkelen spe-

cifieke initiatieven voor de businessunits en regio’s en zorgen 

voor de opvolging van de meetresultaten .

4 .4 Bewustmaking als eerste stap

In 2022 lanceerden wij de eerste initiatieven, die vooral gericht 

zijn op bewustmaking . Via een keynote van een expert leerden 

onze collega’s bijvoorbeeld over onbewuste vooroordelen en 

hoe we onze teams kunnen sensibiliseren voor de noodzaak 

van een inclusieve mentaliteit en cultuur . Een leersessie leerde 

ons hoe we de samenwerking tussen de regionale teams kun-

nen versterken . 

 

We hebben nu een duidelijk actieplan uitgewerkt voor de 

komende drie jaar om de diversiteit en inclusie bij Barco te 

bevorderen .

Bij Barco verwelkomen wij verschillen en 

ieders unieke talenten . Wanneer we onze 

verschillen erkennen, aanvaarden en vieren, 

kunnen we echt groeien en bloeien .

Lien Meuleman
Program Lead D&I 

4 .5 Toezicht op gelijke verloning 

Barco hecht veel belang aan de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen, en is van mening dat dit moet worden weerspiegeld 

in de verloningen . Ons functiewaarderingsbeleid schrijft voor 

dat de salarissen op functieniveau worden gebaseerd en niet 

individueel worden toegewezen, zodat er geen noemenswaar-

dige loonkloof tussen vrouwen en mannen is . Bovendien zijn 

promoties en nieuwe aanwervingen een gedeelde verantwoor-

delijkheid tussen de HR-afdeling en de managers . Dit extra paar 

ogen dat over alle processen waakt, is een extra sanity-check 

voor gelijke verloning .
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5. Werkomstandigheden & mensenrechten

Respect voor de mensenrechten is altijd een fundamentele waarde geweest voor Barco. Daarom benaderen we 

dit onderwerp op een gestructureerde en uitvoerige manier.

5 .1 Onze engagementen

De mensenrechten zijn de fundamentele rechten, vrijheden en 

vormen van behandeling waarop alle mensen recht hebben . 

Barco verbindt zich ertoe de mensenrechten in zijn eigen acti-

viteiten en in de waardeketen te beheren en te respecteren in 

overeenstemming met de internationaal erkende mensenrech-

ten die zijn opgenomen in de volgende normen en verdragen:

 

1 . De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

2 . De Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, 

en de acht fundamentele arbeidsconventies van de IAO .

3 . De leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten

4 . De r ichtl i jnen van de OESO voor mult inationale 

ondernemingen

 

» De volledige tekst van onze human rights pledge 

is beschikbaar op onze website 

5 .2 Identificatie van voornaamste risico's in 
onze eigen activiteiten
 

In 2021 identificeerde Barco drie voornaamste mensenrechten-

risico's in zijn eigen activiteiten: discriminatie, bescherming van 

identiteit en niet-vergelding, en paraatheid in noodsituaties . 

In 2022 werkten we hier verder aan, voegden we prestatie-in-

dicatoren toe en wezen we verantwoordelijken aan voor de 

opvolging van deze indicatoren . 

Discriminatie

In overeenstemming met de Ethische Code van Barco streven 

we ernaar iedereen uitdagende, zinvolle en lonende kansen 

voor persoonlijke en professionele groei te bieden, ongeacht 

geslacht, ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, 

zwangerschap, nationaliteit, burgerlijke staat of handicap of enig 

ander kenmerk dat geen verband houdt met Barco's legitieme 

bedrijfsbelangen . De Compliance-functie is verantwoordelijk 

voor de opvolging van en rapportering over het aantal gevallen 

van discriminatie die via de nieuwe klokkenluidersregeling voor 

al onze stakeholders worden gemeld (vanaf 2023) .

Bescherming van identiteit en niet-vergelding

Werknemers kunnen om ethisch advies en meldingen van 

schendingen vragen of vermoedelijke schendingen doorgeven 

aan het Ethisch Comité via het Ethics Point: ethics@barco .com, 

in de wetenschap dat alle vragen en meldingen vertrouwelijk 

zullen worden behandeld . De persoon die de vraag of melding 

ontvangt, is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van 

de identiteit van de vraagsteller of melder in alle stadia van het 

proces . Barco zal geen represailles nemen tegen personen die 

ons te goeder trouw een schending of mogelijke schending van 

de Ethische Code van Barco melden, noch zullen we intimidatie 

dulden van personen die een dergelijke schending melden . De 

Legal Council (of afgevaardigde) is verantwoordelijk voor de 

opvolging van het aantal vergeldingsgevallen die via de nieuwe 

klokkenluidersregeling en de rapportering worden gemeld .

Paraatheid in noodsituaties

Wij zetten ons in voor een veilige en gezonde werkomge-

ving, overal waar we actief zijn . Bovendien voorzien we onze 

werknemers van de juiste middelen (tijd, tools, processen, 

opleidingsprogramma's) om hun verantwoordelijkheden op 

een veilige en gezonde manier uit te voeren – zowel op het 

bedrijfsterrein als op het terrein van zakenpartners, zoals uit-

drukkelijk vermeld in onze Ethische Code . De prestaties worden 

gecontroleerd bij de jaarlijkse evaluatie als onderdeel van de 

risicoscan van de vestiging, uitgevoerd door de Corporate Risk 

Manager . In 2022 heeft 87% van de vestigingen een noodeva-

cuatieoefening gehouden .

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 herstelpro-

cedure 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 (‘klokkenlui-

dersrichtlijn’) zodra die in de EU-lidstaten is ingevoerd . 

Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk Ethiek & comp-

liance van dit verslag .
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Onze doelstellingen

Onze ambitie
We zullen een actieve rol spelen in de gemeenschappen waarin we werken . Daarom houden 

we ons aan de hoogste ethische en kwaliteitsnormen, en verwachten we dat onze zakelijke 

partners hetzelfde doen . Wij streven er 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 Barco’s innovaties .
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MATERIAL TOPICS

Primaire doelstellingen Ondersteunende doelstellingen

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
Tegen 2025 willen wij onze wereldwijde  
Net Promoter Score met 2 punten per jaar 
verhogen.

3. Proactief informatiebeveilingsrisico’s 
beheren

Tegen 2025 een gemiddelde cyberveiligheids-
maturiteitsscore (NIST CSF) halen van ten 
minste 3,4

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

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

Tegen 2023 moeten leveranciers die ten 
minste 70% van onze productiekosten ver-
tegenwoordigen, 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 produc-
tiekosten gedekt door leveranciers die Barco's 
Gedragscode voor leveranciers ondertekenden

Elk jaar wordt 100% van de nieuwe productie-
leveranciers gescreend op duurzaamheid door 
middel van een zelfbeoordeling

Gemeenschappen

De volledige lijst van gemeenschapsgerelateerde KPI's is te vinden in het Geïntegreerd Datapakket .
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Onze roadmap naar duurzame impact: belangrijkste initiatieven en 
actieplannen

1. Klantbetrokkenheid

Bij Barco geldt: ‘we think with the customer’. Om een echt klantgerichte organisatie te worden, zijn we in 2022 

overgestapt op een omnichannel luisterende aanpak: we verzamelen feedback in elke stap van de customer 

journey, via meerdere kanalen. Dankzij die feedback kunnen we onze activiteiten voortdurend verbeteren, op 

een pragmatische en proactieve manier.

1 .1 Klantgerichtheid: 
stevige fundamenten

Sinds de eerste klantentevredenheidsmetingen in 2018 heeft 

Barco voortgewerkt om tot een matuur customer experience 

managementmodel te komen . Dankzij onze core customer 

journey programs hebben we een reeks initiatieven ontwikkeld 

om de klantervaring op te volgen:

 

• In ons customer journey dashboard volgen we maandelijks 

een aantal KPI's . Dat zijn zowel interne als externe KPI’s, zoals 

de responstijd van onze supportteams, de doorlooptijd voor 

orderbevestiging en de tevredenheid over de website van 

Barco . 

• Op kwartaalbasis berekenen we onze relationele Net 

Promoter Score (NPS) . Deze enquête volgt op hoe gezond 

de relatie met onze klanten en partners is en stuurt strategi-

sche verbeteracties aan . 

• Sinds 2021 brengen wij specifieke digitale contactpunten 

in kaart . Dankzij deze oefening kunnen we digitale trajecten 

creëren die gemakkelijk te volgen zijn voor onze klanten . 

1 .2 Klantgerichtheid bij Barco blijft 
toenemen: 
Initiatieven in 2022 en 2023 
 

In 2022 hebben we de volgende stap gezet in onze 

initiatieven rond klantbetrokkenheid:

• We lanceerden een nieuwe omnichannel luisterende aan-

pak, waardoor we feedback van klanten kunnen verzamelen 

tijdens de hele customer journey, via elk mogelijk kanaal . Met 

deze aanpak kunnen we de klantervaring na elke interactie 

met Barco rechtstreeks volgen, zodat we de nodige acties 

kunnen ondernemen op het juiste moment en op de juiste 

plaats, door de juiste persoon en op de juiste manier .

 • De feedback van onze online tevredenheidsmeting is uiterst 

nuttig voor een tweede groot initiatief in 2022: de bouw van 

onze nieuwe corporate website om de communicatie met 

(potentiële) klanten te verbeteren . We hebben klanten en 

partners actief betrokken bij het testen van het concept van 

onze nieuwe website . Hun stem was bepalend voor de beslis-

singen die we namen over de architectuur van de nieuwe 

website . Het resultaat is een zeer performante website met 

een gebruikersgerichte, eenvoudige en duidelijke navigatie . 

De website gaat live in het voorjaar van 2023 .

• Onze dienst na verkoop startte verschillende projecten op 

om de algemene serviceprocessen bij Barco te verbeteren:

- In 2022 lanceerden we een nieuw serviceportaal en voer-

den we een proefproject uit met een chatbot, die parate 

antwoorden zal geven aan onze websitebezoekers . We 

organiseerden ook opleidingen voor klanten en partners 

over het gebruik van het nieuwe e-portaal .

 - Het serviceteam werkte een reeks nieuwe workflows uit . 

Hun doel was om het aantal inkomende oproepen efficiënt 

te behandelen, meer first-time-right installaties te garan-

deren en de logistiek beter op te volgen met de klanten .

 

 

In 2023 zetten we de in 2022 gestarte initiatieven voort, 

met een focus op digitale transformatie en automatisering 

van onze processen:

• Onze digitale en offline luisterpunten verder uitbreiden;  

• De tijd tussen interactie en klantenfeedback verkorten;

• De tijd tussen feedback en actieplanning verkorten; 

• Duidelijk in kaart brengen wie verantwoordelijk is voor het 

oplossen van specifieke problemen .
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1 .3 Hoe medewerkersbetrokkenheid een sleutelrol speelt in klantentevredenheid

Elke feedback die wij via onze enquêtes ontvangen, helpt ons 

om onze activiteiten te verbeteren . Maar we reageren ook op 

de feedback die we krijgen en hebben een consequent 'clo-

sing the loop'-proces ontwikkeld . Wanneer ontevreden klanten 

(detractors) reageren op onze enquête, onderzoeken we de 

situatie en contacteren we hen om de situatie te verduidelijken 

en op te lossen . Wij laten hen ook weten dat hun bericht geleid 

heeft tot verbeteracties van onze kant . Op die manier streven 

wij ernaar ontevreden klanten en partners weer om te zetten 

in ‘promotors’ . 

 

van de ‘detractors’ werd in het vierde 

kwartaal van 2022 omgezet in ‘promo-

tors’, tegenover 3% in het vierde kwartaal 

van 2021 . 

Het succes van deze workflow hangt af van de medewerkers-

betrokkenheid . Daarom werken wij actief aan de bewustmaking 

van de impact die de 'customer first'-aanpak heeft . We leiden 

onze teams over heel Barco regelmatig en herhaaldelijk op over 

hoe ze de cirkel effectief kunnen sluiten, met klanten kunnen 

communiceren en hun inbreng kunnen waarderen als de essen-

tiële factor van onze groei . In 2022 hebben we ook actief teams 

en individuen geprezen en gevierd die hebben bijgedragen tot 

succesvolle verhalen van klanten . 

In 2022 behaalde Barco een NPS-score van 44, een daling met 

3 punten ten opzichte van het voorgaande jaar . Dat heeft vooral 

te maken met het tekort aan componenten op de markt waar-

mee Barco het hele jaar door werd geconfronteerd, de  langere 

levertijden en de impact op de dienst na verkoop . In Europa en 

China bleven de NPS-scores grotendeels gelijk in vergelijking 

met vorig jaar, terwijl Noord- en Zuid-Amerika en de rest van 

Azië een daling vertoonden . Een score boven de 50 wordt 

beschouwd als uitstekend en dat is ook de rating waarnaar we 

met ons bedrijf streven . Naast onze hoge productkwaliteit 

en ons sterke merk noemen onze klanten en partners onze 

werknemers en hun vriendelijke, professionele aanpak als een 

van de sterke punten van Barco .

11%
Net Promoter score van klanten 
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De klantervaring van 
Barco's leads verbeteren 

De eerste fasen van een samenwerking met 

nieuwe klanten mogen niet worden verwaarloosd/

onderschat . De eerste indruk van een klant is een 

belangrijk moment van merktevredenheid . Daarom 

verbetert ons Inside Sales-team de betrokkenheid 

van gloednieuwe klanten dankzij geautomatiseerde 

feedbackstromen . 

 

Door onze marketingtechnologieën te integreren 

en geautomatiseerde luisterkanalen tot leven te 

brengen  in 2022, krijgt ons Inside Sales-team nu op 

het juiste moment outside-in informatie van onze 

leads, zodat ze onmiddellijk op de bevindingen kun-

nen reageren . Omdat we al in de onderzoeksfase 

feedback krijgen, kunnen we ervoor zorgen dat onze 

eindgebruikers tevreden zijn over de manier waarop 

onze teams en partners omgaan met hun interesse 

in producten van Barco . 

In veel gevallen loopt de eerste 

menselijke interactie met onze klanten 

via Inside Sales . Dankzij de mogelijkheid 

om de customer journey te meten 

via tevredenheidsscores kunnen we 

onze processen verfijnen en onze 

klantenrelaties versterken in een steeds 

veranderende bedrijfsomgeving .

Erik Forrez
Inside Sales Manager, Global Marketing
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1 .4 De businessunits van Barco koesteren klantbetrokkenheid 

Naast de wereldwijde initiatieven moedigden ook verschillende 

projecten in elk van onze businessunits klantbetrokkenheid 

aan in 2022 . 

 

Het Meeting Experience-team, bijvoorbeeld, bracht klantbetrok-

kenheid naar een hoger niveau zowel voor hun ClickShare- als 

voor hun weConnect-oplossingen:

 

• Het ClickShare-team nodigde klanten uit voor de bètatest van 

hun 'slimme vergaderstromen’ . Daarnaast organiseerden ze 

adviesraden om marktinzichten te verzamelen en te bespre-

ken . De ClickShare-app bevat een 'star rating feature', dat 

ons onmiddellijke feedback geeft van ClickShare-gebruikers 

en ons laat zien waar in het traject gebruikers problemen 

ondervonden . 

• Het jaar 2022 betekende een doorbraak voor de weConnect 

experience-aanpak . Om aan de verwachtingen van de klan-

ten te voldoen – of die te overtreffen – heeft het team de 

customer journey voor de weConnect SaaS-oplossing her-

zien . Van de eerste awareness presentatie tot en met het hele 

verkoopproces, de voorbereiding van de locatie, de installatie, 

de technische ondersteuning, de opleiding, de invoering, 

de driemaandelijkse evaluatie en vooral het verzekeren van 

lopende vervangingen . 

Bovendien heeft het weConnect-team zijn structuur voor 

customer success management herzien om een doeltreffende 

onboarding van klanten te waarborgen en bestaande klan-

ten te begeleiden bij het gebruik van de weConnect-functies . 

Feedback van productgebruikers wordt nu regelmatig verwerkt 

in de product development roadmap van weConnect . Alle klan-

ten die ideeën hebben over hoe de weConnect experience kan 

worden verbeterd, kunnen deelnemen aan het early-feedback-

programma van weConnect en meewerken aan  toekomstige 

ontwikkelingen . 

In 2022 wonnen Barco en onze klant iMEP/Nipro een LTEN 

award voor “het mogelijk maken van leren op afstand en inter-

activiteit voor medische opleidingen” .

De klant centraal stellen in alles wat we doen, 

in productontwikkeling, marketing, verkoop, 

enz . is essentieel om succesvol te zijn in elke 

sector, maar nog meer in de softwaresector . 

We moeten verder gaan dan alleen onze 

producten verkopen en klanten oplossingen 

bieden voor hun problemen . De customer 

journey volledig herzien en werken op basis 

van de KPI's van de klanten (in plaats van 

de KPI's van Barco) was en is een moeilijke 

oefening die verankerd moet worden in ons 

Barco-DNA  . . . Toch ben ik ervan overtuigd dat 

we op de goede weg zijn .

Simone Hammer
Global Head of Marketing, weConnect
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2 .1 Productkwaliteit

Barco streeft ernaar om producten en oplossingen aan te bieden 

die gedurende de hele levenscyclus topkwaliteit garanderen. 

We staan altijd al bekend als een A-merk dat uitstekende kwaliteit 

levert . 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 bedrijfs-

breed 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 .

 

2. Productkwaliteit, -veiligheid & -beveiliging

Barco's kwaliteitsmanagementsysteem ondergaat jaar-

lijks een audit en is gecertificeerd volgens internationale 

certificatienormen:

 

• ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (Barco-vestigingen 

in de VS, Duitsland, India, Italië, China, Noorwegen, Taiwan, 

Melbourne en België);

• ISO 13485-kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor 

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

België, Italië en Zuid-Korea) .

Kwaliteitsorganisatie

Ons streven naar kwaliteit en klantentevredenheid komt ook 

tot uiting in onze organisatiestructuur voor kwaliteit . Elke busi-

nessunit heeft eigen kwaliteitsverantwoordelijken die toezien 

op de proces- en productkwaliteit . In nauwe samenwerking 

met de managementteams van de businessunits monitoren ze 

kwaliteitsgerelateerde indicatoren en nemen zij het voortouw 

bij verbeteringsinitiatieven . Samen met de kwaliteitsverant-

woordelijken die aan elke fabriek zijn toegewezen en de 

kwaliteitsverantwoordelijken voor leveranciers, vormen zij een 

team dat zich inzet om de productkwaliteit voor al onze klan-

ten voortdurend te verbeteren . Bovendien zorgt een speciaal 

kwaliteitsmanagementteam ervoor dat onze processen blijven 

voldoen aan de ISO 9001- en ISO 13485-normen .

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 reglemen-

teringen, en die zelfs overtreffen;

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

tegen het toenemende aantal cyberaanvallen;

• Flexibele softwareontwikkelingsprincipes om ervoor te zor-

gen dat software van hoge kwaliteit op de juiste momenten 

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 aanpak van innovatie en

 productontwikkeling in het KERN-deel van dit verslag

Als hightechbedrijf hebben we de plicht tegenover onze klanten om ervoor te zorgen dat de producten die we 

ontwikkelen en op de markt brengen een hoge kwaliteit hebben en veilig zijn.
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De cirkel sluiten

Het kwaliteitstraject gaat door na de productlancering via een 

reeks verschillende processen en initiatieven om feedback te 

integreren in bestaande en nieuwe producten, waaronder:

 

• iGemba-initiatieven van medewerkers om de productkwa-

liteit 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 product-

kwaliteitsindicatoren op te volgen en te beoordelen . Indien 

nodig worden verbeterinitiatieven opgestart als reactie op 

kwaliteitsgerelateerde kwesties;

• Toezicht op de uitvoering van processen door middel van 

een jaarlijks intern auditprogramma;

• Een maandelijks kwaliteitsdashboard dat de algemene kwa-

liteitsprestaties en de feedback van klanten visualiseert .

Belangrijkste verwezenlijkingen van 2022

• Succesvolle hernieuwing van het wereldwijde multisite 

ISO 9001-certificaat;

• Succesvolle afronding afronding van ons eerste multisite ISO 

13485-certificaat voor de Amerikaanse, Belgische, Koreaanse 

en Chinese vestigingen;

• Verdere overgang van de medische hulpmiddelen naar de 

nieuwe EU-verordening voor medische hulpmiddelen 

(MDR);

• Start van kwaliteitsverbeteringsprogramma's om de vroege 

aandacht voor productkwaliteit tijdens de ontwerpfase te 

versterken, de productcertificering te harmoniseren en sneller 

feedback te krijgen van de klant .

 

2 .2 Productveiligheid 

Een voortdurende 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 vei-

ligheidsnorm, die een geïntegreerde manier omvat om 

gezamenlijke functionaliteiten en risico's van bestaande en 

innovatieve technologieën te beoordelen .  Diverse landen in 

het Verre en het Nabije Oosten maken nu 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 . 

Tegelijkertijd keurt de EU een update van deze veiligheidsnorm 

goed . Ook hier heeft Barco een hercertificeringsprogramma 

opgezet om de naleving van de update te bevestigen .

 

De Brexit heeft een impact op de certificeringsscope van Barco 

aangezien de CE-markering niet langer aanvaard zal worden 

in het VK . Hoewel het VK een uitstel heeft aangekondigd van 

31 .12 .2022 tot 31 .12 .2024, zijn wij klaar om al onze producten 

die onder het toepassingsgebied van de UKCA-markering vallen 

vanaf 2023 met deze vereiste productmarkering te verzenden . 

 

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 frequen-

tiebereik 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 . Barco begon daarom zijn nieuw 

ontwikkelde producten te testen volgens de relevante interna-

tionale immuniteitsnorm vóór de implementatiedatum en we 

voltooiden het testen van de actieve productlijst dienovereen-

komstig . Geen enkel product bleek gevoelig voor de hogere 

testlimieten van EN 55035 .

Veiligheid gedurende de hele levenscyclus van een pro-

duct

Reeds in de concept- en prototypingfase evalueren wij de toe-

passelijke veiligheidsnormen . Het resultaat van die evaluatie is 

een lijst van eisen voor kritische componenten, leveranciers, 

productontwerp, use cases, productie, veroudering en com-

ponent change management .

 

Gedurende alle fasen van de levenscyclus van een product 

geven onze product safety engineers de nodige input en voeren 

ze tests uit volgens de geldende normen in ons bedrijfslabo 

en de ISO 17025-norm voor testlaboratoria . De beoordeling 

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

testrapporten worden goedgekeurd door onze externe certifi-

ceringspartners . Daarom voorzien wij onze producten van een 

CE-label met de ondersteuning van een certificeringsmerk van 

een derde partij zoals CEBEC1 of DEMKO .2

 

Zolang onze producten geproduceerd en/of verkocht worden, 

zorgen wij ervoor dat ze voldoen aan de recentste en gel-

dende normen en eisen . Gedurende die tijd dienen rapporten 

en certificeringsmerken als bewijs dat onze producten beant-

woorden aan de meest actuele versie van continu evoluerende 

veiligheidsnormen . 

 

1 CEBEC: Het CEBEC-keurmerk is een Belgisch veiligheidskeurmerk voor elektrische 

laagspanningsapparatuur .

2   DEMKO, oorspronkelijk opgericht als het Deens controleorgaan voor elektri-

sche 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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Veiligheid van productieproces

De activiteiten van ons intern veiligheidslaboratorium onder-

steunen ook de productveiligheidsprotocollen met betrekking 

tot productieprocessen . Er zijn procedures voor de controle 

op niet-conformiteit en correctieve en preventieve acties, die 

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

die wij bezitten . Onze medewerkers worden voortdurend opge-

leid in de veiligheidsaspecten van de nieuwe technologieën die 

Barco in zijn producten gebruikt, alsook in de veranderende 

regelgevende vereisten .

Markttoezicht door overheden

Via markttoezicht zorgen overheidsinstanties ervoor dat de 

producten op hun markt voldoen aan hun voorschriften – en 

zeker geen gevaar opleveren voor consumenten en/of werk-

nemers . De vertegenwoordigers van deze instanties vragen 

door middel van controles (op het TCF (Technical Construction 

File) in het algemeen: certificaten, handleidingen, product- en 

doosetiketten, testrapporten,  . . .) om bewijzen dat de toepas-

selijke regelgeving wordt nageleefd . Niet-naleving kan leiden 

tot acties zoals het uit de handel nemen van producten, het 

terugroepen en het verbieden van producten in een specifiek 

land of regio . De producten van Barco werden in de loop van 

2022 geselecteerd voor toezicht in drie landen (Duitsland, China 

en Mexico) . Geen van de toezichtcontroles heeft non-con-

formiteiten aan het licht gebracht .

2 .3 Productbeveiliging

Cybercriminaliteit blijft toenemen, wat organisaties ertoe brengt 

om strikte governanceprocessen voor informatiebeveiliging in 

te voeren . Barco heeft zich duidelijk geëngageerd om veilige 

producten en diensten aan zijn klanten te leveren . 

 

Onze productbeveiligingsarchitecten en -ingenieurs zijn ver-

antwoordelijk voor de productbeveiliging . In 2022 hebben zij 

de volgende acties ondernomen om de beveiliging van onze 

producten en diensten te versterken:

 

• Beheren van een roadmap voor productbeveiliging

 In nauwe samenwerking met onze Security Office hebben de 

productbeveiligingsarchitecten en -ingenieurs Barco's road-

map voor productbeveiliging bijgewerkt in lijn met nieuwe 

externe factoren zoals marktvereisten en voorschriften inzake 

cyberbeveiliging . De roadmap betreft verschillende domeinen 

waar beveiliging van cruciaal belang is: compliance en regel-

geving, de ontwikkelingscyclus, operationele beveiliging, sales 

support, tooling, opleidingen,  . . . Deze roadmap is Barco's 

interne kompas om ervoor te zorgen dat de productbevei-

liging zich richt op de juiste domeinen .

 

• ISO 27001-certificering

 De huidige ISO 27001-certificering, die ook ClickShare en 

het bijbehorende cloudplatform XMS omvat, wordt opnieuw 

afgeleverd, wat een continue verbetering garandeert . 

Uitbreidingen naar andere productlijnen zijn voorbereid met 

als doel het toepassingsgebied in 2023 uit te breiden, na de 

vertraging in het certificeringsproces veroorzaakt door de 

covid-19-crisis . Dat getuigt van een duidelijk engagement om 

de scope van Barco's ISO 27001-certificering de komende 

jaren voortdurend uit te breiden .

• Veilige ontwikkeling

 Barco blijft zich richten op de volledige uitbouw van de ont-

wikkelingscyclus voor software (SDLC) . Het meten van de 

maturiteit van de SDLC levert inzichten op die helpen bij het 

identificeren van mogelijkheden voor verbetering .

 • Opleiding

 De volledige R&D-community volgde technische opleidingen 

over cyberbeveiliging op maat van hun dagelijkse jobinhoud 

en expertisedomeinen .

 

• Public Key Infrastructure (PKI) voor apparaten van Barco

 De apparaten van Barco die bij klanten geïnstalleerd zijn, 

worden steeds meer verbonden . Om ervoor te zorgen dat 

al deze apparaten een beheersbare Barco-identiteit krijgen, 

hebben we de PKI-infrastructuur voor de certificaten van de 

apparaten bijgewerkt en uitgebreid om ze in de toekomst 

te kunnen vernieuwen en herroepen .

 

• Cloudinfrastructuur

 De cloudinfrastructuur waarop Barco's productgerelateerde 

diensten draaien, werd versterkt om het filteren en patchen 

op applicatieniveau te verbeteren .

 

Daarom bevat onze bedrijfswebsite een responsible disclosure 

policy . Daarin vinden klanten en veiligheidsonderzoekers dui-

delijke richtlijnen over hoe ze ons kunnen informeren over 

veiligheidskwetsbaarheden die ze in onze producten detecteren . 

De feedback wordt zorgvuldig behandeld via een risicogeba-

seerde aanpak door ons product security incident response 

team (PSIRT) . In 2022 ontvingen we 289 meldingen over 

mogelijke kwetsbaarheden (inclusief duplicaten) in produc-

ten of diensten, van klanten, ethische hackers en door Barco 

gecontracteerde externe penetratietesters .

Aantal gevallen van niet-conformiteit met betrekking tot 

de gezondheids- en veiligheidsimpact van producten en 

diensten 

2020 0

2021 0

2022 0
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Onze klanten verwachten van ons innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit. Wij rekenen op productie- en 

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

3 .1 Duurzaam inkoopbeleid

Barco heeft zijn duurzaamheidsstreven vastgelegd in een 

duurzaam inkoopbeleid . Dat beleid beschrijft hoe we op een 

verantwoorde manier willen samenwerken met onze leveran-

ciers: de internationale regelgeving inzake mensenrechten en 

arbeid respecteren, voldoen aan de vereisten inzake product-

conformiteit, leveranciers op een eerlijke manier selecteren 

en evalueren, bewustzijn verhogen over het belang van duur-

zaamheid,  . . . Dit beleid zal beschikbaar worden gesteld op onze 

website en met al onze leveranciers worden gedeeld in 2023 .

3. Verantwoord beheer van de toeleveringsketen

3 .2 Barco’s leveranciersbasis 

Bij Barco kopen we een brede waaier van componenten, van 

kunststoffen, optische onderdelen en assemblages, elektroni-

sche 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 een doelgerichte scope en leve-

ranciersbeheer te bepalen . Voor elke categorie hebben we 

verschillende niveaus van engagement vastgelegd . ‘Belangrijke 

leveranciers’ omvatten de categorieën ‘key’, ‘key+’ en ‘core’ .

2022: voortdurende inspanningen om de veerkracht van 

de toeleveringsketen te verhogen 

Barco blijft de veerkracht van zijn leveranciers versterken, 

gezien de huidige dynamiek in de geopolitieke en economi-

sche omstandigheden, waaronder de aanhoudende lockdowns . 

We blijven deze gevolgen verzachten in nauwe samenwerking 

met onze leveranciers via een flexibele en proactieve aanpak .

 

In 2022 investeerden we in een online, realtime risicoma-

nagementtool dat de transparantie van de risico's in onze 

toeleveringsketen vergroot en ons in staat stelt deze risico's 

proactief te beperken .

In 2022 had Barco 159 belangrijke 

leveranciers, die 87% van onze totale pro-

ductiekosten voor hun rekening namen, in 

vergelijking met 144 belangrijke leveranciers 

in 2021 voor 84% van de kosten . De regio-

nale spreiding van deze kosten was 61% in 

APAC, 30% in de EU en 9% in de rest van 

de wereld .

87%
159 leveranciers

APAC: 61%

EU: 30%

Rest van de wereld: 

9%
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Material Disclosures, FMD's) te verstrekken over chemische 

stoffen in producten . In 2022 werd 83,6% van de actieve com-

ponenten gedekt door FMD's .

Responsible Minerals Sourcing Policy

Conflictmineralen beheren maakt deel uit van Barco's maat-

schappelijke verantwoordelijkheid . Zoals veel van onze 

stakeholders zijn wij bezorgd over schendingen van de mensen-

rechten 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 . 

3 .3 Duidelijke normen stellen voor onze 
leveranciers

De sleutel tot een toeleveringsketen van hoge kwaliteit is ervoor 

te zorgen dat onze leveranciers onze verwachtingen ken-

nen, 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 .

 

Barco's gedragscode voor leveranciers

We eisen dat al onze leveranciers de Barco’s gedragscode 

voor leveranciers naleven, die volledig in lijn is met de RBA-

gedragscode (Responsible Business Alliance) .

Het aandeel van belangrijke leveranciers die de Barco-

Gedragscode voor leveranciers hebben ondertekend of die 

zelf een vergelijkbare gedragscode hebben, wordt als een 

maandelijkse KPI bijgehouden in het wereldwijde procurement 

dashboard . Eind 2022 was 84% van onze productiekosten 

gedekt door een ondertekende verklaring rond compliance 

met Barco’s gedragscode voor leveranciers .

Product Compliance Requirements Code 

Elke component die onze leveranciers leveren, moet voldoen 

aan de Barco Product Compliance Requirements . Deze code 

omvat naleving van verschillende wereldwijde reglementeringen 

(zoals RoHS10 en REACH, ecodesign-vereisten, WEEE, SCIP*), 

sectornormen en bijkomende criteria die we zelf hebben gedefi-

nieerd . 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 

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 toe-

passingsgebied 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 2022 heeft 100% van de in-scope leveranciers het CMRT 

ingevuld . We voeren een gedetailleerde verantwoordelijke risi-

coanalyse 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) .

% van productiekosten gedekt door ondertekende 

Barco Gedragscode voor leveranciers

JAARLIJKSE DOELSTELLING: 75%

75

100

25

50

* Restriction of Hazardous Substances (RoHS); Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), Waste of Electric and 

Electrical Equipment (WEEE), Secure Communications Interoperability 

Performance (SCIP)

100%

100% van de in-scope leveranciers 

heeft het CMRT ingevuld
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https://az877327.vo.msecnd.net/~/media/staticpages%20downloads/product_compliance_requirements.pdf?la=en&v=7
https://az877327.vo.msecnd.net/~/media/staticpages%20downloads/barco%20substances%20list.pdf
https://www.barco.com/en/aboutbarco/Corporate%20Sustainability/Compliance/Conflict%20Minerals%20Rule


3 .4 Duurzaamheid verankeren 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 betrok-

kenheid te verzekeren, hebben wij duurzaamheid 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 . Ook in 2022 werd 100% van de nieuwe 

productieleveranciers gescreend met behulp van het zelfbe-

oordelingsdocument voor leveranciers .

B . Leveranciers selecteren

In 2020 werden er meer duurzaamheidscriteria toegevoegd 

aan het nieuwe leveranciersselectierapport voor nieuwe 

leveranciers van componenten . We zijn deze criteria blijven 

gebruiken om het bewustzijn inzake duurzaamheid tijdens het 

onboardingproces te vergroten .

Alle potentiële 

productieleveranciers
Alle key+ & core leveranciers Alle belangrijke leveranciers

Zelfbeoordelingsdocument 

voor leveranciers inclusief 

vragen over duurzaamheid

Prestatiebeoordeling van leverancier 

inclusief duurzaamheidsscore

Webinars en e-learnings

Supplier innovation days

SCOUTEN SELECTEREN INKOPEN COMPETENTIE-
OPBOUW

OPVOLGING VAN
PRESTATIES

Duurzaamheid integreren in het inkoopproces

Nieuwe kritische 

productieleveranciers
Alle leveranciers

Nieuw leveranciersselectie-

rapport, inclusief verplichte 

duurzaamheidscriteria

Algemene inkoop-

voorwaarden inclusief 

duurzaamheidsclausule (alle 

bestellingen)

Contract met duurzaamheids-

clausule (voor belangrijke 

uitgaven)

SC
O

P
E

T
O

O
LS

C . Inkoopcontracten

De algemene inkoopvoorwaarden (T&C’s) en master supply 

agreements (MSA's) (d .i . contracten met belangrijke leveranciers) 

van Barco bevatten duurzaamheidsclausules . In 2022 werd 84% 

van de productiekosten gedekt door ondertekende contracten 

met een duurzaamheidsclausule, d .w .z . ondertekende MSA's 

of T&C's .
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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 leve-

ranciers aan om ons proactief in te lichten over hun vooruitgang 

op het gebied van duurzaamheid in hun activiteiten en sup-

plychains en om innovaties te delen die ons kunnen helpen 

om de duurzaamheidsimpact van onze producten verbeteren . 

 

In 2022 kregen leveranciers die ten minste 71% van onze 

productiekosten vertegenwoordigen een score voor hun duur-

zaamheidsprestaties . Het is een grote stap voorwaarts en een 

voorsprong op de doelstelling van 70% die we ons hebben 

gesteld voor 2023 . 

 

Barco voert ook audits uit bij zowel bestaande als nieuwe 

leveranciers . Deze audits zijn momenteel gericht op kwaliteit, 

controle op de naleving van kwaliteitsnormen en beoordeling 

van procesrisico's die kunnen leiden tot kwaliteitsgebreken . 

In 2022 werden 37 leveranciersaudits uitgevoerd . Er werden 

minder onsite audits uitgevoerd in vergelijking met 2021, omdat 

we een aantal audits moesten uitstellen wegens covid-19-be-

perkingen die door lokale overheden of door het management 

van de leveranciers waren opgelegd . De meeste audits worden 

immers in Azië uitgevoerd . Deze audits zijn verschoven naar 

begin 2023 .

 

E . Leveranciers opleiden en sensibiliseren

Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers onze duurzaam-

heidsnormen begrijpen en leren hoe ze ernaar moeten 

handelen, leiden we hen op en informeren we hen over ont-

wikkelingen in verschillende duurzaamheidsdomeinen, zoals 

milieucompliance, ecodesign en conflictmineralen . 

% productiekosten gedekt door 

duurzaamheidsscore leverancier

DOELSTELLING 2023: 70%
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 3 .5 Onze medewerkers opleiden

Net als in 2021 organiseerden we in 2022 een speciale opleiding 

voor alle medewerkers wereldwijd die zich bezighouden met 

de inkoop van grondstoffen . In de opleiding werd gefocust op 

hoe ze leveranciers kunnen bijstaan om de gegevens betref-

fende milieucompliance te verbeteren en IPC/FMD-gegevens 

te verstrekken . 

 

 

3 .6 Plannen voor 2023 en daarna 
 

In 2023 zetten we ons traject voort van bewustwording naar 

coöperatieve verbetering van de duurzaamheidsprestaties van 

onze leveranciers . 

 

Onze ambitie is om ons duurzaamheidsprogramma voor leve-

ranciers 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 .
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Voorbereiding op de Corporate Sustainability Due Diligence
 

De wet- en regelgeving inzake duurzaamheid bijhouden is een kwestie van anticiperen. Daarom 

nam Barco deel aan een lerend netwerk dat georganiseerd werd door werkgeversfederatie Agoria en 

hebben we ons eigen pilootproject opgezet om ons voor te bereiden op de Corporate Sustainability 

Due Diligence (CSDD), dat naar verwachting in 2025 verplicht wordt. Sophie De Smul, Supplier Quality 

Assurance bij Barco, licht onze aanpak toe.

 

Wat is de Corporate Sustainability Due Diligence?

In februari 2022 keurde de Europese Commissie een voor-

stel goed voor een richtlijn inzake Corporate Sustainability 

Due Diligence . Bedrijven zullen verplicht worden om 

schendingen van mensenrechten en milieu-impact in hun 

eigen activiteiten, maar ook in die van hun dochteronder-

nemingen en leveranciers, te identificeren, te beëindigen, 

te voorkomen, te beperken en te verantwoorden . Of de 

hele waardeketen of alleen de toeleveringsketen in aan-

merking zal worden genomen, wordt nog besproken, 

maar het is duidelijk dat de nieuwe wetgeving een serieuze 

impact zal hebben op de manier waarop bedrijven hun 

duurzaamheidsstrategieën vormgeven en actie onderne-

men om hun doelstellingen te bereiken .

Waardevolle workshops

Om de gevolgen van de CSDD in kaart te brengen, 

nodigde de Belgische werkgeversfederatie Agoria een 

tiental toonaangevende technologiebedrijven uit voor 

een lerend netwerk . “In enkele workshops onderzochten 

we welke plaats de nieuwe wetgeving zal innemen in het 

ecosysteem van duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven”, 

legt Sophie De Smul uit . “We keken naar wat we al doen 

om te voldoen aan de CSDD en identificeerden de hiaten 

in onze procedures . Barco loopt zeker niet achter in verge-

lijking met andere bedrijven, maar er is zeker ruimte voor 

verbetering om helemaal klaar te zijn voor de invoering 

van de CSDD .”

Verhelderend proefproject

“Na de workshops hebben we besloten verdere actie te 

ondernemen door een eigen proefproject op te zetten 

in samenwerking met de KU Leuven,” vervolgt Sophie . 

“We doorliepen de hele due diligence-cyclus van het 

identificeren, aanpakken, monitoren en rapporteren van 

risico's in onze toeleveringsketen . We hebben onder meer 

geleerd dat de set parameters die we gebruikten nog niet 

betrouwbaar is: de leveranciers met een hoog risico die uit 

de test naar voren kwamen, zijn allemaal actief in dezelfde 

markt en sector . Dat betekent dat we meer parameters aan 

de mix moeten toevoegen om een vollediger beeld van 

onze leveranciers te krijgen . Ook moeten we ter plekke 

audits  uitvoeren om na te gaan of een leverancier echt 

een bedreiging vormt .

Concrete volgende stappen

Aan het lerend netwerk en het proefproject hielden 

we enkele concrete volgende stappen over voor 2023 . 

Sophie: “We gaan meer gegevens verzamelen en integre-

ren in onze managementtool voor veiligheidsrisico's om 

de risico's van onze toeleveringsketen te analyseren en 

te visualiseren . Een andere uitdaging is beslissen hoe we 

omgaan met leveranciers met een hoog risico . Voor de 

kwaliteit van de producten van onze leveranciers hebben 

wij vaste escalatiescores die gekoppeld zijn aan vooraf 

gedefinieerde maatregelen . We zullen een soortgelijke 

aanpak moeten ontwikkelen voor duurzaamheidsrisico's . 

Het definiëren van KPI's en bepalen hoe we daarover 

rapporteren is een andere kwestie waarmee we worden 

geconfronteerd . En de lijst gaat verder . Het wordt een 

zware opgave, maar we doen er alles aan om te slagen .”

Met andere bedrijven praten over 

hun duurzaamheidsstrategieën en 

-acties was een echte eyeopener . 

De uitdagingen waarvoor we 

staan, zoals het verzamelen van 

gefragmenteerde gegevens, 

lopen vrijwel gelijk . Het CSDD-

proefproject zal Barco helpen om 

deze uitdagingen op de meest 

doeltreffende manier aan te pakken .

Sophie De Smul
Supplier Quality Assurance
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4 .1 Bedrijfsveiligheid

Barco heeft een beveiligingsorganisatie ingevoerd die werkt 

met drie verdedigingslinies .  De eerste verdedigingslinie is 

operationele veiligheid (bv . operationele risico’s erkennen en 

beheren) . de tweede verdedigingslinie wordt beheerd door 

Barco's Security Office (bv . het cyberbeveiligingsprogramma) 

en de derde verdedigingslinie is de cybersecurity audit (bv . 

risicobeheersing) .

 

Hoogtepunten in 2022 waren onder meer:

 

1 . Voortdurend ons niveau van veiligheidsmaturiteit verhogen 

in lijn met de roadmap voor cybersecurity, door te focussen 

op mensen, processen en technologie;

2 . Security-by-design integreren in nieuwe projecten en 

initiatieven;

3 . Bewustzijn van werknemers over cyberbeveiliging verhogen, 

met nieuwe e-learnings en phishing-simulatieoefeningen;

4 . Het evaluatiekader voor beveiliging en privacy voor derden 

verder ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de data 

protection officer (DPO);

5 . Bijdragen aan de roadmap voor productbeveiliging in 

samenwerking met de eerste verdedigingslinie;

6 . De uitbreiding van het toepassingsgebied van de ISO 27001-

norm voorbereiden, waarbij nog één productlijn wordt 

toegevoegd .

4. Bedrijfsveiligheid en gegevensbescherming

Aantal productlijnen in de scope  

van ISO 27001

DOELSTELLING: +1 OP JAARBASIS
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Gemiddelde cyberbeveiligingsmaturiteitsscore 

NIST CSF*

DOELSTELLING 2025: 3,4
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2,66

Onze beveiligingsmaturiteitsscore steeg in 2022 van 2,23 naar 

2,66 (NIST CSF), dankzij alle hierboven beschreven initiatieven . 

Tegen eind 2025 willen we die score optrekken tot 3,4 .

* NIST: National Institute of Standards and Technology; CSF: Cybersecurity 

Framework

Omdat de wereld geconfronteerd wordt met steeds 

veranderende bedreigingen, blijft Barco aandacht 

schenken aan bedrijfsveiligheid.
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4 .2 Databeheer en gegevensbescherming 
 

Barco geeft prioriteit aan de bescherming en het beheer van 

persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR en 

gelijkaardige wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming 

buiten de EU, zoals de Amerikaanse HIPAA*, de Britse General 

Data Protection Regulation en de Amerikaanse California 

Consumer Privacy Act . Onze overeenkomst voor de overdracht 

van gegevens binnen de groep bepaalt de normen en principes 

die de juridische entiteiten van Barco moeten toepassen bij de 

verwerking van persoonsgegevens over personen die onder 

de GDPR vallen . 

 

Onze data protection officer (DPO) is verantwoordelijk voor het 

beheer van ons programma voor de naleving van de gegevens-

beschermingswetgeving, dat wordt geregeld in verschillende 

richtlijnen, instructies en templates . De DPO wordt bijgestaan 

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 . 

 

In 2022 richtte Barco een DPO Office op, dat nauw samenwerkt 

met onze Security Office .  Onze interne auditafdeling onder-

steunt de DPO bij het bevorderen van de GDPR-naleving met 

onafhankelijke beoordelingen en rapportering over de doel-

treffendheid van geïmplementeerde maatregelen door middel 

van het testen van controles zoals gedefinieerd in het interne 

auditplan .

 

Aantal aan de gegevensbeschermingsautoriteiten gemel-

de incidenten op het vlak van gegevensbescherming / 

GDPR / privacy 

2020 0

2021 0

2022 0

Hoogtepunten in 2022 waren onder meer:

 

• Verder uitvoeren van ons beleid voor het bewaren en vernie-

tigen van bestanden;

• Aanpassen van onze aanpak van inbreuken op persoons- 

gegevens; 

• Opstarten van een intern workflowsysteem voor de behan-

deling van verzoeken van betrokkenen; 

• Uitvoeren van veiligheids- en privacybeoordelingen van 

nieuwe externe leveranciers van clouddiensten en ervoor 

zorgen dat er gegevensverwerkingsovereenkomsten bestaan 

met externe leveranciers van clouddiensten die betrokken 

zijn bij de verwerking van persoonsgegevens namens Barco; 

• Opzetten van een opleiding in ‘data protection by design’ 

voor werknemers van Barco die betrokken zijn bij product- en 

softwareontwikkeling .

* US HIPAA: de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996
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Goede financiële prestaties zijn niet in strijd met hoge ethische normen. 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.

5 .1 Bouwen aan een echte ethiek- en 
compliancecultuur 
 

Wij hebben een gestructureerd, bedrijfsbreed compliancepro-

gramma ingevoerd . 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 bedrijfs-

middelen, informatie, infrastructuur, enz . Elke manager moet 

de Ethische Code jaarlijks ondertekenen . Bovendien heeft elke 

vestiging van Barco wereldwijd een lokale legal & complian-

ce-verantwoordelijke die verantwoordelijk is voor het toezicht 

op de compliance in het land waar de vestiging zich bevindt . 

Elk jaar voert de lokale legal & compliance-verantwoordelijke 

een risico- en compliancebeoordeling uit, die integraal deel 

5. Ethiek en compliance

uitmaakt van ons complianceprogramma .  

 

Na twee opeenvolgende zilveren medailles mocht 

Cinionic de Compliance Cup van de 7e Compliance 

Challenge in ontvangst nemen .
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5 .2 Sensibiliseringsinitiatieven rond 
compliance
 

Om het bewustzijn over de Ethische Code te vergroten, onder-

nemen wij verschillende initiatieven . Zo neemt bijna de helft 

van onze bedienden deel aan de Compliance Challenge, een 

live quiz die in al onze vestigingen over de hele wereld wordt 

georganiseerd . Elk jaar informeert de compliance officer alle 

werknemers van Barco over relevante compliance-onderwer-

pen . Om een breed publiek te bereiken, werd de update van 

2022 verspreid als een videoboodschap in plaats van een brief . 

Compliance maakt deel uit van de maandelijkse opleidingen 

voor nieuwe werknemers . 

5 .3 Wereldwijd complianceteam
 

In 2022 verwelkomde het complianceteam een risk & compli-

ance officer die de global compliance manager bijstaat bij het 

opvolgen van het complianceprogramma van het bedrijf . Ten 

gevolge van het Oekraïens-Russische conflict lag de focus van 

het team grotendeels op de uitvoering van de door verschil-

lende landen opgelegde handelssancties, inclusief een strenge 

screening van producten en eindgebruikers om de naleving van 

de sancties te verzekeren .  

5 .4 Bedrijfsbreed opleidingsprogramma 
Standards@Work
 

Om het bewustzijn en de knowhow rond compliance-kwes-

ties bij de werknemers van Barco te vergroten hebben we 

Standards@Work opgezet, een bedrijfsbreed opleidingspro-

gramma dat georganiseerd wordt door Barco University, ons 

interne opleidings- en ontwikkelingscentrum . Het programma 

omvat e-learningcursussen over cyberbeveiliging, gegevens-

bescherming, duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid, ethiek en 

voortdurende verbetering . Daarnaast organiseren we meer 

diepgaande Standards@Work-opleidingen over onderwerpen 

% werknemers opgeleid in  

Standards@Work (bedienden)

JAARLIJKSE DOELSTELLING: 100%
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als anticorruptie, concurrentie, data protection by design en 

naleving van de regelgeving inzake gezondheidszorg voor 

bepaalde werknemers .

 

In 2022 werd een cursus over vertrouwelijkheid toegevoegd 

aan het basisprogramma Standards&Work . Ook de vorm van 

de opleidingen is veranderd: om de cursussen aantrekkelijker 

te maken hebben we ze als games geherstructureerd rond 

de verschillende fasen van onze productcyclus (‘Design & 

Development’, ‘Manufacturing’, ‘Go-to-Market’, en ‘Customer 

Care’) . Wij hopen dat deze ‘gamified learning experience’ de 

participatiegraad verder zal verhogen – we streven immers naar 

een participatiegraad van 100% . Barco volgt werknemers die 

bepaalde opleidingen nog niet hebben gevolgd actief op .
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5 .6 Overheidsonderzoeken 
 

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 en nog lopende onderzoeken .

 

• In India onderzocht het Directorate of Revenue Intelligence 

de export van onderdelen uit onze fabriek, naar verluidt in 

het kader van de Indiase SCOMET-exportregelgeving die 

een exportvergunning verplicht stellen . In het voorjaar van 

2022 legde de Principal Commissioner of Noida Customs 

Commissionerate een boete op aan Barco Electronic Systems 

Pvt Ltd . en vier van zijn werknemers wegens niet-naleving van 

de exportregelgeving . Barco Electronic Systems Pvt Ltd . en de 

betrokken werknemers zijn tegen deze beslissing in beroep 

gegaan bij het Customs, Excise & Service Tax Appellate 

Tribunal . Het beroep is hangende bij het tribunaal . 

• In China kreeg Barco Visual (Beijing) Electronics Co ., Ltd . 

een boete opgelegd door het Changping Market Supervision 

Bureau voor een post op sociale media waarin de levering 

van vier projectoren aan de Olympische Winterspelen van 

2022 in Beijing wordt belicht .

5 .5 Bevorderen van een 'speak up'-cultuur 

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

ethische vragen of dilemma's kunnen worden besproken zon-

der angst voor represailles . Medewerkers die vragen hebben 

of bezorgdheden of problemen willen melden, kunnen dat via 

verschillende kanalen doen . Hun rechtstreekse manager of 

HR-businesspartner is de eerste contactpersoon . Daarnaast kan 

elke medewerker contact opnemen met een lid van het Legal-, 

Audit- of Risk- & Compliance-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 .  

 

Met de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn in Belgisch 

recht eind december 2022 zijn we nu klaar om de softwaretool 

in te zetten die de volledig anonieme melding van ethische 

kwesties in verschillende talen mogelijk maakt .

Overzicht en opsplitsing van de behandelde onderwerpen 

via de Ethics mailbox in 2022

Belangenconflict 2

Discriminatie 2

Geschenken 3

Pesterijen 2

Totaal 9

5 .7 Lidmaatschap van verenigingen 
 

Barco is sterk betrokken bij lokale en professionele initiatieven 

en gemeenschappen die relevant zijn voor zijn activiteiten . Wij 

ondersteunen deze initiatieven en gemeenschappen op ver-

schillende 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: 

 

• 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, 

 . . .

 

• Non-profitorganisaties die steun bieden aan:

- lokaal ondernemerschap, zoals Hangar K, een gezamen-

lijk 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 Belgisch-

Amerikaanse Kamers van Koophandel .

 

• Belangenorganisaties, zoals Voka

De jaarlijkse lidmaatschapsgelden voor de meeste van de boven-

genoemde organisaties en verenigingen variëren van 250 tot 

5 .000 euro, met slechts enkele die dit bedrag overschrijden . 

 

Barco geeft geen donaties of andere bijdragen van welke aard 

ook aan politieke partijen .

Opgelost: 5
Onopgelost: 2

Gesloten: 2
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6. Gemeenschapsengagement

Bij Barco willen wij ervoor zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan en genieten van een bloeiende 

samenleving, ongeacht hun achtergrond. Met de focus op onderwijs en ondernemerschap werken wij samen 

met non-profitorganisaties en benutten wij het engagement van onze medewerkers om een impact op lange 

termijn te maken in de gemeenschappen waar we wonen en werken.

6 .1 De onderwijskloof dichten, overal ter 
wereld

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

pen . Het voorbije decennium heeft Barco tal van initiatieven 

genomen om de toegang tot onderwijs en het aantal inschrij-

vingen op scholen overal ter wereld te verbeteren .

• Na twee moeilijke jaren, waarin de pandemie het onderwijs 

van veel kinderen on hold zette, waren we blij dat we het 

‘iGemba Scholarship Scheme’ in India opnieuw konden lan-

ceren . In het kader daarvan betalen wij het onderwijs van 23 

kinderen van medewerkers van Barco India . Het concept: 

voor elke verbetering die een operator voorstelt via ons iGem-

ba-programma, doneert Barco geld in een studiefonds . Sinds 

de start van het programma kregen 75 kinderen een studie-

beurs . Het programma sluit perfect aan bij onze inspanningen 

rond duurzaamheid en zet bovendien de Barco-waarde ‘we 

care’ kracht bij . 

• 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 . 

• Voor ons ‘emerging leadership program’ bleef Barco 

samenwerken met StreetwiZe, een unieke leverancier van 

talentontwikkeling die leerproducten met hoge impact ont-

wikkelt voor bedrijven, geïnspireerd door de complexe en 

competitieve realiteit van straatgemeenschappen . StreetwiZe 

investeert 100% van zijn winst in Mobile School, een organi-

satie die non-formele educatie aanbiedt aan straatjongeren 

en hen helpt om uit te groeien tot positieve bijdragers aan 

de maatschappij . 

• Sinds enkele jaren werken we samen met Close the Gap . Dit 

is een sociale onderneming die de digitale kloof in ontwik-

kelingslanden wil overbruggen door IT-apparaten – die door 

bedrijven werden gedoneerd – te schenken aan projecten . 

In 2022 schonken we 643 toestellen aan Digital for Youth, 

een organisatie van Close the Gap die laptops inzamelt bij 

bedrijven, ze herstelt en daarna verdeelt onder kwetsbare 

jongeren in België . 

De iGemba-beurs is een uitstekend voorbeeld 

van hoe wij de Barco-waarde ‘we care, we 

grow’ echt in de praktijk brengen en onze 

medewerkers op een authentieke manier 

betrekken bij onze cultuurbouwsteen ‘We look 

for the better way’ . Een deel van de besparingen 

uit verbeterideeën van onze medewerkers 

gebruiken om het onderwijs van hun kinderen 

– de toekomst van elke samenleving – te 

ondersteunen, geeft mij persoonlijk enorm veel 

voldoening .

Rajeeva Lochan Sharma
VP Operations & Special Projects, Barco India 
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6 .2 Gezondheid en welzijn ondersteunen

“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 gezondheids-

diensten en we promoten het belang van gezondheidszorg . 

Net als in voorgaande jaren steunden we in oktober 2022 

opnieuw de Breast Cancer Awareness Month . Naast de ver-

koop van roze lintjes en het aanmoedigen van medewerkers 

om 'roze te dragen', organiseerden we een gesponsorde 'Breast 

Cancer Ride' met het cycling team van Barco Belgium en eend-

jes vissen . Met deze acties haalden we 2 .425 euro op voor Think 

Pink, de Belgische organisatie die zich inzet voor de strijd tegen 

borstkanker .

En er is meer . In november vroegen we aandacht voor de 

gezondheid van mannen – meer bepaald voor prostaatkan-

ker en mentale gezondheid – door mannen wereldwijd aan te 

moedigen hun snor te laten groeien .  

6 .3 Een wereld zonder vooroordelen, 
stereotypen en discriminatie bevorderen

Barco zette het thema diversiteit en inclusie hoger op de agenda 

in 2022, omdat we geloven dat een divers personeelsbestand 

creativiteit en innovatie inspireert . Om diversiteit en inclusie 

in ons wereldwijd personeelsbestand te realiseren, ijveren wij 

actief voor een gendergelijke wereld waarin iedereen gelijke 

kansen krijgt . 

Slechts 20% vrouwelijke 

studenten in engineering, 

computerwetenschappen en 

natuurkunde op universitair niveau 

(VS)

(Bron: NGCP)

In 2022 vierde Barco de Internationale Vrouwendag met de 

sociale mediacampagne #BreakTheBias . In de VS organiseer-

den we het liefdadigheidsevenement van de AVIXA Women’s 

Council, waarmee we een initiatief ondersteunden om meisjes 

te betrekken bij STEM-onderwijs .

6 .4 Kleinere initiatieven, waaronder
door medewerkers gestuurde 
liefdadigheidsinitiatieven

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:

• Barco Duluth (VS) doneerde en hielp 230 kg voedsel in te 

pakken om aan 425 lokale gezinnen te verdelen .

• In Australië schonken we een ClickShare Conference-

oplossing aan het Ronald Mc Donald House Program, dat 

een tijdelijke veilige haven biedt aan gezinnen met een ziek 

kind dat ver van huis behandeld moet worden .  

• Onze collega's in Taiwan zamelden schoenen in voor Step 

30, een ngo die kinderen in Kenia helpt die urenlang op blote 

voeten moeten lopen om naar school te gaan .
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1. Achtergrond 

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 opge-

roepen tot het opzetten van een  EU-classificatiesysteem voor 

duurzame activiteiten, d .w .z . de EU-taxonomie . De verordening 

heeft betrekking op zes milieudoelstellingen, namelijk klimaatmi-

tigatie, klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzaam gebruik 

van water en maritieme hulpbronnen, vervuilingspreventie en 

gezonde ecosystemen .

Verordening (EU) 2020/852 (de ‘Taxonomieverordening’) ver-

scheen op 22 juni 2020 in het EU-Publicatieblad en trad op 

12 juli 2020 in werking . Ze wordt ondersteund door verschil-

lende FAQ's die de Commissie heeft gepubliceerd (en nog zal 

publiceren) om de inhoud van de Gedelegeerde Verordening 

Openbaarmaking te verduidelijken en de structuur en inhoud 

van de openbaar te maken informatie te specificeren . 

De EU-taxonomie heeft tot doel ecologisch duurzame activi-

teiten te definiëren en te classificeren . De verordening 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 reële rechtvaardige transitie die werkgelegenheid 

creëert en niemand achterlaat . Door bedrijven, investeerders 

en beleidsmakers definities aan te reiken over welke econo-

mische 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-fi-

nanciële ondernemingen informatie te rapporteren over de 

kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) met betrekking tot het 

aandeel in hun omzet van ecologisch duurzame economi-

sche 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 het aandeel 

rapporteren van voor de taxonomie in aanmerking komende 

en afgestemde economische activiteiten in hun totale omzet, 

investeringsuitgaven en operationele uitgaven en de kwalitatieve 

informatie relevant voor het rapporteringsjaar 2022, met inbe-

grip van vergelijkende cijfers voor het in aanmerking komen .

Barco is van mening dat zijn economische activiteiten het 

potentieel hebben om aanzienlijk bij te dragen tot de milieu-

doelstelling (in aanmerking komend) klimaatmitigatie, zoals 

vermeld in de EU-Taxonomieverordening en Gedelegeerde 

Verordening Klimaat . De omzet van Barco is verbonden met 

de meeste economische sectoren met hoge impact die in het 

eerste technisch verslag van de technische expertengroep (TEG) 

inzake duurzame financiering worden opgesomd . Wij verbinden 

ons ertoe om op een transparante manier te communiceren 

over de potentiële impact van Barco op deze sectoren .

De evaluatie van de CDP-rapportering van Barco (Carbon 

Disclosure Project) voor emissies scope 3 (die de emissies scope 

2 van onze klanten vertegenwoordigt) en de verbintenis van 

Barco SBTi, verder ondersteund door gesprekken met klan-

ten, collega’s en brancheverenigingen leiden, tot de volgende 

conclusie: 

Barco's afgestemde producten dragen potentieel in aanzienlijke 

mate bij tot één van de milieudoelstellingen door de CO
2
-

reductie in specifieke economische activiteiten zoals de bouw-, 

entertainment-, transport- en ICT-sector te ondersteunen . Onze 

(laser)cinemaprojectoren, bijvoorbeeld, spelen een belangrijke 

rol in het energie-efficiënter maken van gebouwen en fixed-in-

stall producten en ons Clickshare-product maakt samenwerking 

op afstand mogelijk, waardoor minder moet worden gereisd .

De toepassing van de NACE-codes en de vrijheid die de speci-

fieke TSC-criteria (Technical Screening Criteria) en DNSH-criteria 

(Do No Significant Harm) bieden om de LCA-prestaties (Life 

Cycle Assessment) van producten te vergelijken met de bench-

marks van de markt (‘Best performing alternative’) ondersteunen 

deze conclusie . 

Bij publicatie van dit rapport is er nog geen gedelegeerde veror-

dening beschikbaar waarin de regels en voorschriften inzake de 

rapporteringsverplichtingen voor de vier resterende milieudoel-

stellingen worden vastgelegd . Dit brengt ons tot de conclusie 

dat voor het rapporteringsjaar 2022 alleen rapporteringsverplich-

tingen voor de eerste twee klimaatdoelstellingen gelden . Een 

verdere uitwerking van de economische sectoren en technische 

criteria ter ondersteuning van die sectoren in de toekomst, zou 

ons huidige aandeel van in aanmerking komende activiteiten/

afstemming over verschillende activiteiten kunnen wijzigen .
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2 .1 Omzet naar in aanmerking komende 
activiteiten

Artikel 1 van de EU-Taxonomieverordening definieert een voor 

de taxonomie in aanmerking komende economische activiteit 

als een economische activiteit die in de toepasselijke TSC is 

opgenomen, ongeacht of deze economische activiteit al dan 

niet aan een of meer van de TSC voldoet . 

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 temperatuur-

doelstelling op lange termijn van het Akkoord van Parijs, door 

de vermijding of vermindering van broeikasgasemissies of de 

toename van broeikasgasverwijderingen, onder meer door pro-

cesinnovaties of productinnovaties, bijvoorbeeld in koolstofarme 

technologieën . Barco biedt producten aan die in aanmerking 

komen om aanzienlijk bij te dragen tot de beperking van de kli-

maatverandering1, 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, door de uitstoot van broei-

kasgassen tijdens de gebruiksfase van onze apparaten, via een 

verbeterde energie-efficiëntie, bij onze klanten te verminderen .

Ook volgens artikel 10 van de EU-Taxonomieverordening draagt 

een economische activiteit bij tot de klimaatadaptatie als die 

activiteit aanzienlijk bijdraagt tot het verminderen of voorko-

men van de negatieve impact van het huidige of verwachte 

toekomstige klimaat, of van het risico op dergelijke negatieve 

impact, hetzij voor die activiteit zelf, hetzij voor mensen, natuur 

of activa . Op basis van de eerstgenoemde definitie biedt Barco 

nog geen producten aan die aanzienlijk kunnen bijdragen tot de 

klimaatadaptatie, aangezien onze producten nog niet kunnen 

worden beschouwd als oplossingen om de belangrijkste fysieke 

klimaatrisico's die van wezenlijk belang zijn voor de activiteit 

te verminderen . Daarom zullen de in aanmerking komende 

activiteiten in verband met de klimaathandelingen gericht zijn 

op de doelstelling klimaatmitigatie .

De bepaling van de relevante economische activiteiten van 

Barco steunt op de registratie van de NACE-code en de valida-

tie van de economische activiteit . De volgende toepasselijke 

economische activiteit, zoals gedefinieerd in de gedelegeerde 

handeling, is van toepassing:

C – Productie: C26 Vervaardiging van informaticaproducten en 

van elektronische en optische producten en C27 Vervaardiging 

van elektrische apparatuur, die als 3 .6 ‘Vervaardiging van andere 

koolstofarme technologieën’ in de Gedelegeerde Handeling 

Klimaat in aanmerking komt . 

2. In aanmerking komend voor de taxonomie 

1 De EU-Taxonomieverordening die de substantiële bijdrage aan de aanpassing aan de klimaatverandering bepaalt, is momenteel niet van toepassing op de oplossingenpor-

tefeuille 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 .

Ten behoeve van de omzetrapportering 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 CO
2
-voetafdruk hebben tijdens de gebruiksfase en die 

vallen onder NACE-code C26 of C27 . Deze worden gedefi-

nieerd als: omzet gegenereerd door hardwareproducten die 

elektriciteit verbruiken en project2-opbrengsten (zie toelichting 

3 van het financieel rapport) .

 Omzetgerelateerde niet in aanmerking komende activiteiten: 

omzet gekoppeld aan Barco-oplossingen die geen directe 

CO
2
-voetafdruk hebben tijdens de gebruiksfase, zoals bepaald 

in de Gedelegeerde Verordening Klimaat . Deze oplossingen 

omvatten omzet uit software, licenties of diensten .
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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 ver-

meld in toelichting 9 ‘Overige immateriële activa en 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 activi-

teiten van Barco, zoals gedefinieerd in het deel ‘Economische 

activiteit die voor de taxonomie in aanmerking komt - Omzet’3 .

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 wordt onder OpEx verstaan 

de directe niet-gekapitaliseerde kosten die verband houden 

met R&D, maatregelen voor de renovatie van gebouwen, kor-

tetermijnhuur, onderhoud en herstelling, en alle andere directe 

uitgaven in verband met het dagelijkse onderhoud van mate-

riële 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 

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 . De roadmap kan volledig 

worden gekoppeld aan specifieke economische activiteiten . 

We verwijzen naar toelichting 3 . (a) ‘Kosten voor onderzoek 

en ontwikkeling’ .

3 In tegenstelling tot het financieel rapporteringsjaar 2021 is toelichting 9 gedefinieerd als relevante in aanmerking komende activiteiten en niet toelichting 9 .2, die de in 

aanmerking komende activiteiten ten onrechte beperkt .
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3. Naar een rapportering die afgestemd is op de taxonomie 

De EU-taxonomie verwacht afstemming op de TSC- en DNSH-criteria en naleving van de minimumgaranties. 

Alleen als aan deze drie voorwaarden is voldaan, kan een economische activiteit als ‘afgestemd’ worden 

bestempeld. In de volgende delen wordt toegelicht welke procedure en methodologie Barco toepast voor het 

bepalen van de afstemming op de doelstelling klimaatmitigatie.  

3 .1 Omzet

Voor de economische activiteiten C26 en C27 van Barco 

worden de relevante TSC-criteria voor de afstemming gede-

finieerd onder de economische activiteit 3 .6 ‘Vervaardiging 

van andere koolstofarme technologieën’: ‘De economische 

activiteit vervaardigt technologieën die gericht zijn op en aan-

toonbaar aanzienlijke broeikasgasemissiereducties gedurende 

de levenscyclus opleveren in vergelijking met de best preste-

rende alternatieve technologie/product/oplossing die op de 

markt beschikbaar is .’

De verordening bevat echter geen specifieke richtlijnen of 

voorschriften voor het vaststellen van de best presterende 

alternatieve technologie/product/oplossing of voor het ver-

mijden van een bewegend doel/benchmark . Bovendien zijn de 

broeikasgasemissiereducties gedurende de levenscyclus van op 

de markt beschikbare alternatieve technologieën/producten/

oplossingen niet bekend bij de rapporterende entiteit .

Daarom wordt de volgende interpretatie gehanteerd om de 

afgestemde omzet voor economische activiteit 3 .6 te definiëren . 

Aan de volgende productvoorwaarden moet worden voldaan 

wanneer een product wordt beschouwd als afgestemd voor 

rapportering over het boekjaar 2022:

• Ondersteunend LCA4-bewijs verstrekken voor de bewering 

dat het product de broeikasgasreductie ondersteunt in lijn 

met het 1,5 °C-traject van het IPCC . 

 Vertaald voor emissies scope 3 vereist dit een minimale 

broeikasgasreductie van 2,5% per jaar ten opzichte van de 

vorige generatie van het op de markt gebrachte product, 

zoals gedefinieerd door de Net Zero Standard van het SBTi5 

tabel 6A .

• Product voldoet aan de toepasselijke DNSH-criteria

• Voldoet aan minimale sociale waarborgen

Emissies scope 3 van het product worden voornamelijk 

bepaald door het energieverbruik tijdens de gebruiksfase 

van het product . Daarom is de reductie van de broeikasga-

semissie rechtstreeks gekoppeld aan de relatieve verbeterde 

energie-efficiëntie . 

 

Alle omzetgerelateerde producten met een ecolabel volgens 

een oudere versie van de ecoscoring-tool zijn geval per geval 

beoordeeld . Dit om te bevestigen, zoals hierboven gedefinieerd, 

dat het product de broeikasgasreductie ondersteunt in lijn met 

het 1,5 °C-traject van het IPCC . Deze beoordeling valideert of 

het product een jaarlijkse reductie van 2,5% vertegenwoordigt 

in vergelijking met de relevante interne benchmark .  Zo zal een 

nieuwe generatie projectoren die wordt vergeleken met de 

vorige generatie – die 11 jaar geleden op de markt kwam – ten 

minste 25% energie-efficiënter zijn voor hetzelfde geleverde 

vermogen . De brongegevens voor deze beoordeling zijn onder-

worpen aan de controle met beperkte mate van zekerheid van 

scope 3-emissies en omzet uit producten met een ecolabel . 

We hebben het ecoscorekader proactief aangepast om de 

omzetafstemming van producten van Barco te beoordelen . 

Dit ecoscorekader van Barco wordt jaarlijks geüpdatet om gelijke 

tred te kunnen houden met de vereisten van de regelgeving . 

In de laatste versie van de ecoscoring-tool (versie 6 .0 en 6 .1) 

zijn de TSC-criteria met betrekking tot de doelstelling klimaat-

mitigatie opgenomen . Daarnaast zijn ook de overeenkomstige 

DNSH-criteria volledig opgenomen in het ecoscorekader .  De 

toekomstige TSC- en DNSH-criteria voor de doelstelling circu-

lariteit zullen ook in Barco's ecoscorekader geïmplementeerd 

worden zodra de criteria goedgekeurd en gepubliceerd zijn 

door de Europese Commissie .

Een belangrijk onderdeel van de ecoscorebeoordeling is de 

berekening van de volledige LCA-resultaten van het product, 

d .w .z . de impact op het milieu die het product veroorzaakt 

tijdens zijn volledige levenscyclus .  De LCA-studies worden 

uitgevoerd volgens de PEF-methode (Product Environmental 

Footprint), een algemene methodologie om de milieu-impact 

van een product tijdens zijn levenscyclus te beoordelen en 

mee te delen . 

4 LCA-beoordeling moet voldoen aan de ISO-normen 14040 en 14044 .

5 Net-Zero-Standard .pdf (sciencebasedtargets .org)
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In het algemeen kunnen de inkomsten uit producten die in 

de laatste versie van het ecoscorekader van Barco onder de 

economische activiteit 3 .6 als ecologisch beoordeeld zijn, als 

afgestemd worden beschouwd . 

Producten die beoordeeld zijn door het ecoscorekader (onge-

acht de versie) worden ook gecontroleerd op het naleven van 

de DNSH-criteria . De beschreven benchmarkbenadering (2,5% 

broeikasgasreductie per jaar) is geïntegreerd in zowel het nieuwe 

ecoscorekader als in de beoordeling van de omzetafstemming 

van oude producten met ecoscore . Vandaar het verschil tussen 

de omzet van producten met een ecolabel en het aandeel 

van de omzetafstemming . Oude ecoscoring is een statische 

interpretatie op een bepaald moment in de tijd (voor sommige 

zelfs voordat de taxonomische criteria werden vastgelegd) . Deze 

discrepantie zal mettertijd verdwijnen naarmate meer nieuwe 

producten volgens het nieuwe kader worden beoordeeld .

De benchmarkbenadering is een strikte voorzichtige interpreta-

tie en weerspiegelt een bewegend doel dat jaarlijks toeneemt, 

bij gebrek aan een vooraf gedefinieerde externe benchmark; 

wij hopen te zijner tijd meer duidelijke richtlijnen te ontvangen 

over hoe externe benchmarking moet worden uitgevoerd . Dit 

resulteert in de volgende kwantitatieve data:

Economische 
activiteit

Beschrijving
activiteit 

Aandeel 
in aanmerking 

komende omzet

Aandeel
afgestemde 

omzet

KPI 1 Vervaardiging van andere koolstofarme technologieën6, bv . hardwareproducten 90,3% 27%

KPI 2 Andere oplossingen die niet in aanmerking komen, vb . software, diensten 9,7%

Totaal 100%

6 Activiteit waarbij hardwareproducten op de markt worden gebracht die een specifieke impact hebben op het klimaat gedurende de volledige levensduur van het product 

(CO
2
-voetafdruk) . 

7 https://ec .europa .eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en .pdf

3 .2 CapEx

De in bijlage I 1 .1 .2 van DA C(2021) 4987 omschreven afge-

stemde kapitaaluitgaven kunnen elk van de volgende zijn:

1 . Met betrekking tot activa of processen die verband houden 

met taxonomisch afgestemde economische activiteiten;

2 . Onderdeel van een plan om op de taxonomie afgestemde 

economische activiteiten uit te breiden of om voor de taxo-

nomie in aanmerking komende economische activiteiten 

taxonomisch afgestemd te maken;

3 . Met betrekking tot de aankoop van output van op de taxo-

nomie afgestemde economische activiteiten en individuele 

maatregelen waardoor de doelactiviteiten koolstofarm wor-

den of tot broeikasgasreducties leiden .

Barco heeft de investeringen in voor CapEx in aanmerking 

komende activiteiten beoordeeld en de overeenkomstige link 

gelegd met specifieke economische activiteiten, zowel voor 

de aankoop van producten/diensten als voor maatregelen die 

indirect leiden tot de vermindering van de broeikasgasemissie 

van de activiteiten van Barco . Bijgevolg hebben we verschillende 

investeringsuitgaven geïdentificeerd die voldoen aan de definitie 

van afstemming (bv . infrastructuur voor groene mobiliteit, her-

nieuwbare energie) . Voor deze individuele maatregelen hebben 

we de toepasselijke TSC- en DNSH-criteria positief beoordeeld .

Voorbeelden van individuele activiteiten die mogelijk afgestemd 

zijn (klimaatmitigatie), vermeld in Bijlage I van de Gedelegeerde 

Verordening Klimaat en waarin Barco investeerde, hebben 

betrekking op de categorie 6 . ‘Transport’ 7 . ‘Bouw- en vast-

goedactiviteiten’7 (i .e . 7 .6, 6 .5) . Zo schakelen we voor onze 

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 .
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eigen werknemers stilaan over op elektrische leasewagens . 

Onlangs werden meer dan 100 laadpalen geïnstalleerd op de 

parking van Barco Kortrijk, zodat de werknemers hun elektrische 

wagen kunnen opladen . Naast de reeds geplaatste zonnepa-

nelen onderzoekt Barco de mogelijkheid om een windturbine 

te installeren om meer gebruik te maken van hernieuwbare 

energie en de CO
2
-uitstoot van onze activiteiten te verminderen . 

Op dit moment kunnen geen activa/processen ondubbelzinnig 

gekoppeld worden aan afgestemde omzetactiviteiten in ons 

rapporteringssysteem .  Daarom hebben wij alle investeringsuit-

gaven toegewezen aan activiteiten die daarvoor in aanmerking 

komen, hoewel dit misschien niet het geval is, en hebben wij de 

rapportering over de afstemming dit jaar beperkt tot individuele 

maatregelen .

Dit resulteert in de volgende kwantitatieve data:

3 .3 OpEx

De in bijlage I 1 .1 .2 van DA C(2021) 4987 omschreven afge-

stemde operationele uitgaven kunnen elk van de volgende zijn:

1 . Met betrekking tot activa of processen die verband houden 

met op de taxonomie afgestemde economische activitei-

ten, met inbegrip van opleidingen en andere aanpassingen 

voor personeel, en directe niet-gekapitaliseerde kosten voor 

onderzoek en ontwikkeling;

2 . Operationele uitgaven die deel uitmaken van het CapEx-plan 

om op de taxonomie afgestemde economische activiteiten 

uit te breiden of voor de taxonomie in aanmerking komende 

economische activiteiten taxonomisch afgestemd te maken;

3 . Met betrekking tot de aankoop van output uit op de taxono-

mie afgestemde activiteiten en tot individuele maatregelen 

waardoor de doelactiviteiten koolstofarm worden of tot broei-

kasgasreducties leiden, evenals individuele maatregelen voor 

renovatie van gebouwen .

Afgestemde operationele uitgaven weerspiegelen de ontwik-

kelingsinspanningen voor duurzaam productontwerp . OpEx 

(R&D) moet op een hoog niveau blijven als een bedrijf continue 

duurzaamheidsverbetering in het innovatieproces heeft geïn-

tegreerd en verbeterings-KPI's wil behalen .

Ondersteund door het ecoscoringproces van Barco en beheerd 

door specifieke KPI's op korte termijn (nieuwe producten en 

omzet) heeft Barco een specifieke strategie om de uitbreiding 

van op de taxonomie afgestemde economische activiteiten te 

verzekeren, of om doelactiviteiten mogelijk te maken die op 

een koolstofarme manier worden uitgevoerd of de uitstoot 

van broeikasgassen verminderen . Deze strategie omvat alle 

productontwikkeling, zowel hardware als bijbehorende software . 

Met andere woorden, toegepast op Barco komt de afgestemde 

OpEx overeen met de investeringen in R&D om (toekom-

stige) op de omzet afgestemde producten (met ecolabel) te 

ontwikkelen . Als de R&D OpEx niet rechtstreeks kan worden 

gekoppeld aan een afgestemde activiteit of aan toekomstige 

afgestemde producten, wordt deze inspanning niet als afge-

stemd beschouwd . Als de R&D-inspanning verband houdt met 

zowel een afgestemd als een niet-afgestemd product, worden 

de inkomsten pro rata afgestemd . 

Voorbeelden van afgestemde R&D-activiteiten: de ontwikkeling 

van de nieuwe generatie CX ClickShare en de bijbehorende 

software, de nieuwe Serie IV digitale cinemaprojectoren, de ont-

wikkeling van nieuwe beeldschermen voor de gezondheidszorg . 

Voorbeelden van pro rata afgestemde activiteiten: software die 

draait op het Nexxis-platform, ontwikkeling van laserlichtbron-

nen voor verschillende eindproducten, WeConnect .

Het aandeel niet in aanmerking komende OpEx is bepaald 

op basis van de pro rata van in aanmerking komende vs . niet 

in aanmerking komende om het aandeel van de OpEx met 

betrekking tot dienstenactiviteiten weer te geven, aangezien de 

huidige rapportering geen toewijzing van R&D aan respectie-

velijk in aanmerking komende vs . niet in aanmerking komende 

activiteiten toelaat . 

KPI
Aandeel in aan-
merking komend Aandeel afgestemd

KPI met betrekking 

tot investeringsuitga-

ven (CapEx)

100% 4,8%

KPI
Aandeel in aan-
merking komend Aandeel afgestemd

KPI met betrekking 

tot operationele 

uitgaven (OpEx) – 

beperkt tot R&D-kos-

ten

90,3% 47,7%

U vindt de volledige rapportering over de EU-taxonomie hier
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Barco voert over de hele wereld economische activiteiten uit op 

een verantwoorde en respectvolle manier .  Daarbij verbindt het 

bedrijf zich ertoe de minimumgaranties na te leven waarnaar 

wordt verwezen in artikel 18 van EU-Taxonomieverordening .   

Om de naleving van deze waarborgen te verzekeren moeten 

bedrijven die onder de taxonomieverordening vallen procedu-

res implementeren om ervoor te zorgen dat hun activiteiten in 

overeenstemming zijn met de OESO-richtlijnen voor multina-

tionale ondernemingen en de Guiding Principles on Business 

and Human Rights van de VN, met inbegrip van de beginselen 

en rechten die zijn vervat in de acht fundamentele verdragen die 

zijn vastgelegd in de Verklaring van de IAO betreffende de funda-

mentele principes en rechten op het werk en de Internationale 

Rechten van de Mens . 

De Europese Commissie heeft het Platform voor Duurzame 

Financiering, een onafhankelijk adviesorgaan, om advies 

gevraagd over de werking van de minimumgaranties .  In 

oktober 2022 heeft dit adviesorgaan zijn eindverslag over de 

minimumgaranties uitgebracht .  Dit verslag identificeert in 

de OESO-richtlijnen en de Guiding Principles van de VN vier 

inhoudelijke thema’s die relevant zijn voor de minimumga-

ranties, met name mensenrechten (waaronder arbeids- en 

consumentenrechten), omkoping, smeergeld en afpersing, 

belastingen en eerlijke concurrentie .  Bovendien worden twee 

criteria voorgesteld om de naleving van de minimumgaranties 

te bepalen, namelijk de toepassing van adequate due-diligence-

processen en de afwezigheid van bepaalde negatieve effecten 

of gebeurtenissen . 

Het jaarverslag, en in het bijzonder het Rapport over planeet - 

mensen - gemeenschappen, beschrijft in verschillende delen de 

beleidslijnen, procedures en praktijken die Barco heeft ingevoerd 

om te voldoen aan de OESO-richtlijnen en de Guiding Principles 

van de VN op het gebied van mensenrechten, omkoping, belas-

tingen en eerlijke concurrentie .  

Ten slotte heeft Barco geen contacten gehad met een natio-

naal contactpunt van de OESO of een contactcentrum voor 

bedrijfs- en mensenrechten . Er zijn geen inbreuken vastgesteld 

op de wetgeving inzake arbeid, mensenrechten, anticorruptie, 

belastingen of concurrentie .

4. 3.2 Minimumgaranties
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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 . 

Duurzaamheid bij Barco wordt beheerd door het permanente 

Executive Sustainability Steering Committee, dat bestaat 

uit een van onze co-CEO's, de Chief HR Officer, de CFO, de 

Senior Vice President of Operations en het Sustainability Office 

van de groep . Afhankelijk van het onderwerp worden andere 

uitvoerende leden uitgenodigd (bv . verantwoordelijken van busi-

nessunits) . Onder leiding van het sustainability office van de 

groep bereidt een netwerk van duurzaamheidsambassadeurs uit 

heel Barco steeds de onderwerpen van de vergaderingen voor 

op basis van de lokale uitvoering van de duurzaamheidsplannen .

 

Net als in 2021 kwam het comité in 2022 zes keer bij-

een . Als vertegenwoordiger van het comité presenteerde 

de CFO aan de Raad van Bestuur de vooruitgang inzake 

duurzaamheidsdoelstellingen .

1. Governance en 
verantwoordelijkheid inzake 
duurzaamheid

SUSTAINABILITY
WORKSTREAMS & 

AMBASSADORS 
GROUPS

SUSTAINABILITY
OFFICE

BOARD OF DIRECTORS
AUDIT COMMITTEE

CORE
LEADERSHIP TEAM

SUSTAINABILITY
WORKSTREAMS & 

AMBASSADOR 
GROUPS

SUSTAINABILITY
OFFICE

SUSTAINABILITY
OFFICE

EXECUTIVE SUSTAINABILITY 
STEERING COMMITTEE
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https://www.barco.com/en/about-barco/sustainability/managing-sustainability/sustainability%20governance%20and%20responsibility


2. Stakeholderbetrokkenheid  
en materialiteit

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 voor-

naamste stakeholdergroepen .

De resultaten van de meest recente enquête bij onze stake-

holders tot op het niveau van elke stakeholdergroep en de 

geconsolideerde materialiteitsmatrix zijn te vinden op onze 

website .

3. Externe initiatieven 
(platformen en commitments)

Wij geloven dat samenwerking in de hele privésector en betrok-

kenheid 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, zijn beschikbaar op onze website .

4. Certificaties

Om onze stakeholders te verzekeren dat onze managementsy-

stemen voldoen aan de internationale sectorspecifieke normen, 

ondergaan ze jaarlijks een audit en worden ze gecertificeerd 

volgens internationale certificatienormen:

 

• ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem (Barco-vestigingen 

in de VS, Duitsland, India, Italië, China, Noorwegen, Taiwan 

en België)

• ISO 13485-kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor 

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

België, Italië en Zuid-Korea)

• ISO 14001-milieumanagementsysteem (Barco-vestigingen in 

België, China, India en Italië)

• ISO 27001-managementsysteem voor informatiebeveiliging 

(Barco-vestigingen in België, India en Taiwan)

5. Externe evaluaties

De duurzaamheidsprestaties van Barco worden gemeten door 

verschillende onafhankelijke organisaties . Wij nemen actief deel 

aan verschillende initiatieven, zoals CDP, Ecovadis, MSCI, ISS 

ESG, Sustainalytics, Vigeo Eiris (Moody’s) en S&P Global . Een 

beschrijving, up-to-date status en evolutie van de gedetailleerde 

resultaten zijn te vinden op de website van Barco .
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Rapportering over de EU-taxonomie
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Economische activiteiten(1)

Criteria voor een 
substantiële bijdrage

DNSH-criteria 
('Does Not Significantly Harm')
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in duizend-

en euro % % % J/N J/N J/N J/N J/N J/N J/N % F T

Omzet

In aanmerking komende activiteiten

Ecologisch duurzame activiteiten  

(op taxonomie afgestemd)
3,6 285 .858 27,0% 27,0% 0,0% - J J J J J J* 27,0% F -

Omzet uit ecologisch duurzame activiteiten 

(op taxonomie afgestemd)
285.858 27,0% 27,0% 0,0% - J J J J J J* 27,0% - -

In aanmerking komende maar niet  

ecologisch duurzame activiteiten  

(niet op taxonomie afgestemd)

3,6 670 .115 63,3% - - - - - - - - - - - -

Omzet uit in aanmerking komende maar niet  

ecologisch duurzame activiteiten  

(niet op taxonomie afgestemd) 

670.115 63,3% - - - - - - - - - - - -

Totale omzet uit in aanmerking komende 

activiteiten
955.972 90,3% - - - - - - - - - - - -

Niet in aanmerking komende activiteiten

Omzet uit niet in aanmerking komende 

activiteiten
102 .318 9,7% - - - - - - - - - - - -

Totale omzet uit niet in aanmerking komende 

activiteiten
102.318 9,7% - - - - - - - - - - - -

Totale omzet uit in aanmerking komende 
en niet in aanmerking komende activiteiten

1.058.291 100% - - - - - - - - - - - -

(*) Naleving van de minimumgaranties, zoals nader toegelicht door het Platform voor Duurzame Financiering (zie 'Minimumgaranties') . 

(#) Verwijst naar de referentie zoals opgenomen in de verplichte rapporteringstabel voor niet-financiële ondernemingen, zoals vereist overeenkomstig de rapportering gedelegeerde verordening .
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Economische activiteiten(1)

Criteria voor een 
substantiële bijdrage

DNSH-criteria 
('Does Not Significantly Harm')
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CapEx

In aanmerking komende activiteiten

Ecologisch duurzame activiteiten  

(op taxonomie afgestemd)

Activiteit 1: Installatie, onderhoud en reparatie 

van hernieuwbare energietechnologieën
7,6 296 1,0% 1,0% 0,0% - J J J J J J* 1,0% F -

Activiteit 2: Vervoer met motorfietsen, 

personenauto's en bedrijfsvoertuigen
6,5 1 .146 3,8% 3,8% 0,0% - J J J J J J* 3,8% F -

CapEx uit ecologisch duurzame activiteiten  

(op taxonomie afgestemd)
1.442 4,8% 4,8% 0,0% - J J J J J J* 4,8% - -

In aanmerking komende maar niet  

ecologisch duurzame activiteiten  

(niet op taxonomie afgestemd)

28 .578 95,2% - - - - - - - - - - - -

CapEx uit in aanmerking komende maar niet  

ecologisch duurzame activiteiten  

(niet op taxonomie afgestemd) 

28.578 95,2% - - - - - - - - - - - -

Totale CapEx uit in aanmerking komende 

activiteiten
30.020 100% - - - - - - - - - - - -

Niet in aanmerking komende activiteiten

CapEx uit niet in aanmerking komende activi-

teiten
0 0,0% - - - - - - - - - - - -

Totale CapEx uit niet in aanmerking komende 

activiteiten
0 0,0% - - - - - - - - - - - -

Totale CapEx uit in aanmerking komende 
en niet in aanmerking komende activiteiten

30.020 100% - - - - - - - - - - - -

(*) Naleving van de minimumgaranties, zoals nader toegelicht door het Platform voor Duurzame Financiering (zie 'Minimumgaranties') . 

(#) Verwijst naar de referentie zoals opgenomen in de verplichte rapporteringstabel voor niet-financiële ondernemingen, zoals vereist overeenkomstig de rapportering gedelegeerde verordening .
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Economische activiteiten(1)

Criteria voor een 
substantiële bijdrage

DNSH-criteria 
('Does Not Significantly Harm')
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OpEx

In aanmerking komende activiteiten

Ecologisch duurzame activiteiten  

(op taxonomie afgestemd)
57 .494 47,7% 47,7% 0,0% - J J J J J J* 47,7% F -

OpEx uit ecologisch duurzame activiteiten  

(op taxonomie afgestemd)
57.494 47,7% 47,7% 0,0% - J J J J J J* 47,7% - -

In aanmerking komende maar niet  

ecologisch duurzame activiteiten  

(niet op taxonomie afgestemd)

51 .350 42,6% - - - - - - - - - - - -

OpEx uit in aanmerking komende maar niet  

ecologisch duurzame activiteiten  

(niet op taxonomie afgestemd) 

51.350 42,6% - - - - - - - - - - - -

Totale OpEx uit in aanmerking komende 

activiteiten
108.843 90,3% - - - - - - - - - - - -

Niet in aanmerking komende activiteiten

OpEx uit niet in aanmerking komende activi-

teiten
11 .650 9,7% - - - - - - - - - - - -

Totale OpEx uit niet in aanmerking komende 

activiteiten
11.650 9,7% - - - - - - - - - - - -

Totale OpEx uit in aanmerking komende en  
niet in aanmerking komende activiteiten

120.493 100% - - - - - - - - - - - -

(*) Naleving van de minimumgaranties, zoals nader toegelicht door het Platform voor Duurzame Financiering (zie 'Minimumgaranties') . 

(#) Verwijst naar de referentie zoals opgenomen in de verplichte rapporteringstabel voor niet-financiële ondernemingen, zoals vereist overeenkomstig de rapportering gedelegeerde verordening .



Scope en methodologie van de CO
2
-voetafdruk en 

de meting van producten met Barco ECO-label

DE CO
2
-VOETAFDRUK METEN VAN ONZE EIGEN ACTIVITEITEN

Methodologie

• Greenhouse Gas Protocol-methodologie

• In lijn met de ISO 14064-norm

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

IEA, leveranciers specifiek voor elektriciteit, DEFRA

Scope

• Technisch: alle broeikasgasemissies zoals koolstofdioxide (CO
2
), methaan (CH4), stikstofdioxide (N2O) en 

koelvloeistoffen (HFK’s, PFK’s, CFK’s) worden omgezet naar CO
2
-equivalenten in lijn met de global warming 

potential-waarden van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over een periode van 100 jaar Dit 

omvat alle Kyoto-gassen die volgens het Greenhouse Gas Protocol moeten worden gerapporteerd . 

• 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

• CO
2
-emissies worden berekend door de externe partner CO2Logic

• Een extrapolatie van de gegevens van oktober en november werd toegepast op de belangrijkste berekenings-

componenten van de  CO
2
-uitstoot van infrastructuur & logistiek voor de resultaten van volledige jaren

• De CO
2
-uitstoot van logistiek omvat enkel transport betaald door Barco

• Emissies van eigen voertuigen hebben enkel betrekking op België en Duitsland aangezien de andere vestigin-

gen 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 CO
2
-VOETAFDRUK METEN GERELATEERD AAN DE UITSTOOT DOOR HET PRODUCTGEBRUIK

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 CO
2
 e/kWh))

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

emissies bij einde leven, enz .)

• Gemiddeld 99% van de producten gedekt (in termen van verkoopvolume)
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DE CO
2
-VOETAFDRUK METEN GERELATEERD AAN DE UITSTOOT DOOR 

HET PRODUCTGEBRUIK (vervolg)

Use case gegevensverza-

meling 

Use case gegevens voor medische beeldschermen

• Gemiddeld vermogen in (W), gewoonlijk gemeten bij gekalibreerde luminan-

tiewaarde .

• Onderbreken = standby (W)

• Slapen = deep sleep Power = off (W), interne processor actief en communica-

tie met besturingssoftware mogelijk .

Zoals gedefinieerd in de publieke productspecificatie . Als het productspecifi-

catieblad geen gegevens bevat, wordt de elektrische veiligheidsrapportering 

gebruikt om het toepasselijke cijfer te bepalen .

• Use case in (hrs)

• Use case standby (hrs)

• Use case deep sleep (hrs)

Worden gedefinieerd op basis van feedback van de productmanager . 

• Gegarandeerde levensduur (per 10 .000 uur), gekoppeld aan de levensduur van 

de achtergrondverlichting of de MTBF-waarde van het apparaat .

• Relatieve toename van het nominale vermogen per jaar (%), vermogenscom-

pensatie om de gekalibreerde luminantiewaarde te handhaven .

Specificaties van het geleverde vermogen: 

• Maximale luminantie (cd/m2)

• Mpixels

• Grootte (inch)

• DPI (#MP/inch diagonaal)

Voor diagnostische beeldapparatuur geldt het volgende: 8 uur on-modus, 1 uur 

standby en 15 uur deep sleep/off-modus gedurende een gebruiksduur zoals 

gedefinieerd in de publieke productspecificatie en 8% relatieve toename .

Voor Surgical & Modality-apparaten nemen de use cases en de verwachte 

levensduur relatief toe, maar ze liggen tussen 4-24 uur on-modus, 1-16 uur 

standby en 0-19 uur deep sleep/off-modus . Deze variatie houdt verband met de 

specifieke eindgebruiker of systeeminstelling .

Use case-gegevens voor Cinema en Immersive Experience

• Energieverbruik (W), zoals gedefinieerd in de publieke productspecificatie . Als het productspecificatieblad geen gege-

vens bevat, wordt de elektrische veiligheidsrapportering gebruikt om het toepasselijke cijfer te bepalen .

Specificaties van het geleverde vermogen: 

• Center lumen (lm), native helderheid zoals gedefinieerd in de publieke productspecificatie .

Er zijn verschillende toepassingen voor eindgebruikers gedefinieerd die van invloed zijn op de berekening van het 

energieverbruik . De volgende algemene toepassingen zijn gedefinieerd door de productmanagers op basis van kennis 

uit de praktijk en feedback uit de industrie:

Geen-Cinema-product kan worden verkocht in de verschillende markten, er wordt rekening gehouden met een speci-

fiek aandeel . Dit is standaard 50/50%, maar kan variëren van 10-100% toegewezen aan één enkele markt .

use cases Cinema Events
Proav 

fix install
Proav

simulatie HER
Beeldpro-
cessoren

Gebruikstijd per jaar 4 .000 600 2 .000 8 .760 500 2500

Totale gebruiksduur product 40 .000 3 .000 20 .000 50 .000 5 .000 12500

Gebruikt vermogen 68% 100% 75% 35% 100% 100%

Aantal jaar 10,0 5,0 10,0 5,7 10,0 5,0
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DE CO
2
-VOETAFDRUK METEN GERELATEERD AAN DE UITSTOOT DOOR 

HET PRODUCTGEBRUIK (vervolg)

Use case gegevensverza-

meling 

Use case-gegevens voor Meeting Experience en Learning Experience

• Gemiddeld vermogen in (W)

• Onderbreken = standby (W)

• Deep sleep power = off (W)

Zoals gedefinieerd in de publieke productspecificatie . Als het productspecificatieblad geen gege-

vens bevat, wordt de elektrische veiligheidsrapportering gebruikt om het toepasselijke cijfer te 

bepalen .

• Use case in (hrs)

• Use case standby (hrs)

• Use case deep sleep (hrs)

• Gegarandeerde levensduur (hrs)

Worden gedefinieerd op basis van feedback van de productmanager .

Voor ClickShare geldt het volgende: 6 uur on-modus, 6 uur standby en 12 uur off-modus voor een 

gebruiksduur van 438 .000 uur

Geconnecteerde media-apparaten worden standaard beoordeeld op 8 uur on-modus, 0 uur 

standby en 14 uur off-modus voor een levensduur van 438 .000 uur .

Use case-gegevens Large Video Wall Experience

• Gemiddeld vermogen in (W)

• Onderbreken = standby (W)

• Deep sleep power = off (W)

• Use case deep sleep (hrs)

Zoals gedefinieerd in de publieke productspecificatie . Als het productspecificatieblad geen gege-

vens bevat, wordt de elektrische veiligheidsrapportering gebruikt om het toepasselijke cijfer te 

bepalen .

Specificaties van het geleverde vermogen: 

• Center lumens (lm)

• Typisch stroomverbruik aan consumentenzijde @ 400NIT wand helderheid (W)

• Beeldschermoppervlak (m²)

Producten die op de LVW-markt worden verkocht, worden geacht 24/7 actief te zijn . De volgende 

verwachte gebruiksduur wordt in aanmerking genomen: 5 jaar voor led en lcd, 10 jaar voor Laser 

RPC, 7 jaar voor led/lamp RPC, 5 jaar voor Server-producten .

PRODUCTEN MET BARCO ECO-LABEL

Methodologie

• Barco’s ecoscoring-methodologie, meer informatie op onze bedrijfswebsite .

 Onderworpen aan externe audit in het kader van de ISO-norm 14021:2016 - zie controleverslag 

met beperkte mate van zekerheid

Scope

• Alle nieuw geïntroduceerde hardwareproducten, een ‘nieuw geïntroduceerd hardwareproduct’ 

is een commerciële lancering van het eerste lid van een productfamilie dat onder één specifiek 

hardwareontwikkelingsproject valt . Opties of modules vallen niet onder de scope van deze 

definitie .
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https://www.barco.com/en/page/sustainability/ecoscore
https://az877327.vo.msecnd.net/~/media/downloads/other/limited%20assurance%20opinion%20ey_barco%20pdf.pdf?la=en&v=2


barco.com

Management groep

Beneluxpark 21

8500 Kortrijk – België

Tel .: +32 (0)56 23 32 11

Maatschappelijke zetel

President Kennedypark 35

8500 Kortrijk – België

Tel .: +32 (0)56 23 32 11

Btw BE 0473 .191 .041 | RPR Gent, afdeling Kortrijk

Beursnotering

Euronext Brussels

Financiële informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij het

departement Investor Relations van de Groep:

Willem Fransoo

Director Investor Relations

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

E-mail: willem .fransoo@barco .com

Copyright © 2023 Barco NV

Alle rechten voorbehouden .

Realisatie

Barco Corporate Marketing & Investor Relations Office

Focus Advertising

Barco

Beneluxpark 21

8500 Kortrijk – België
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