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“Verandering is pas echt verandering als ze duurzaam is, 
en duurzaamheid is pas echt duurzaam als ze een echte 

verandering teweegbrengt”
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Sinds we gecertificeerd zijn volgens de 
"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) - prestatieladder niveau 3" in januari 2013 
stellen we alles in het werk om binnen IRIS Group 
onze duurzaamheidsdynamiek te behouden.

Ons MVO-beleid is een van de pijlers van onze 
strategie AMBITION 2016, waarmee we 
onze efficiëntie door en dankzij innovatie willen 
verbeteren.

Met AMBITION 2016, willen we een betere 
rendabiliteit halen. Hoe? Verbetering van onze 
efficiëntie door onze manier van handelen en 
denken in vraag te stellen (re-engineering process) 
en door te innoveren.

De efficiëntieverhoging heeft betrekking op alle 
ondernemingsniveaus en raakt alle werknemers: op 
de werf, op kantoor en ongeacht het hiërarchische 
niveau.

Evolutie van de methodes

Alle lopende re-engineering- of innovatieprojecten 
volgen dezelfde logica: Meer en beter doen met 
minder middelen en dit met inbegrip van natuurlijke 
hulpbronnen.

We hebben voor de Business Anticorrosion in 2014 
het certificaat "CO2-prestatieladdder niveau 4"                                      
(betreffende de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen) verkregen. Dit is een nieuw 
certificaat om onze CO2-uitstoot te beheersen en 
uiteindelijk te verminderen.

Evolutie van het gedrag

Meerdere re-engineeringprojecten worden uit-
gevoerd volgens de LEAN-methode, wat ons een 
nieuwe managementimpuls geeft. 

Deze aanpak versterkt onze sociale ethiek 
en onze waarden. Ons gedrag evolueert en 
onze zoektocht naar een betere efficiëntie  
leidt onvermijdelijk tot de eliminatie van verspillingen 
die onze prestaties hinderen.

Evolutie van de technieken

Op het vlak van innovatie testen we op dit moment 
het gebruik van nieuwe technologieën (mobile 
solutions) voor de communicatie tussen de werf, 
het personeel van IRIS Group en de klant. We 
verwachten veel toegevoegde waarde van deze 
evolutie.

Ons MVO beleid sluit zich precies op  
deze weg aan: evolutie van de methodes, gedrag 
en technieken om met minder middelen meer te 
produceren.

Patrick Janssens van der Maelen
CEO IRIS Group
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Beste lezer,

Als u een idee hebt om onze MVO-prestatie te 
verbeteren of als u meer informatie wenst over een 

onderwerp in onze volgende verslagen, meld ons dat dan 
via mail op annualreport@iris.be

Om bepaalde interne bedrijfsprocessen te verbeteren, 
stemt ons boekjaar vanaf januari 2015 overeen met het 
kalenderjaar.

Voordien liep ons boekjaar van 1 april tot 31 maart. 2014 
was een kort overgangsjaar van 1 april tot 31 december. 

Dit verslag behandelt de gegevens van het kalenderjaar 
2014 en overlapt het vorige verslag dus met drie 
maanden. Op deze manier wordt een heel jaar 
behandeld en kunnen we de gegevens vergelijken met 
die van afgelopen jaren. 

De resultaten worden onderverdeeld volgens Business 
en bedrijf, voor zover ze beschikbaar en relevant zijn. 

De Businesses Building en Anticorrosion worden in 
hetzelfde bedrijf IRIS nv ondergebracht. Enkele van hun 
resultaten zijn niet afzonderlijk beschikbaar en worden 
dus gegroepeerd weergegeven.

Tenzij anders vermeld, zijn de activiteiten van het bedrijf 
Alcyon inbegrepen in de resultaten van Cleaning.

Dit verslag werd opgesteld om onze stakeholders in te 
lichten over de prestaties van de verschillende bedrijven 
van de groep en over hun inzet op het vlak van MVO. 
Geen enkele vermelding in dit rapport is bedoeld om de 
huidige verplichtingen van IRIS Group tegenover haar 
klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en 
investeerders of andere stakeholders te wijzigen.
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Groep

IRIS Group omvat 4 verschillende beroepen (Businesses) met diverse diensten, maar 
ook een identiteit die zich vertaalt in een manier van zijn en werken die onze klanten 
herkennen en die ons onderscheidt van onze concurrenten.

Onze 4 Businesses zijn actief in België, met uitzondering van Anticorrosion, dat ook 
werkzaam is in Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Hoe definieert onze groep zichzelf ?
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Onder het merk IRIS Cleaning: 
Schoonmaak en aanverwante 
diensten, onderhoud van 
gebouwen en hun nabije omgeving, 
onderhoudsdiensten voor 
professionele installaties, met een 
focus op "grote markten". 

Onder het merk Alcyon:  
regelmatige en occasionele 
schoonmaakwerkzaamheden 

en dienstencheques gericht op 
"kmo’s en particulieren".

 

Onder het merk IRIS Building: 
Renovatie-, transformatie- en  
inrichtingswerken van kantoor-
ruimten, schilderwerken in 
gebouwen, gevelrenovatie en 
handyman. Renovatiewerken, 
verbouwingen en inrichting 
van kantoorgebouwen, alsook 
handyman diensten en het  
reinigen en onderhouden  
van gevels.

Onder het merk IRIS Anticorrosion:  
Bescherming en onderhoud van 
industriële uitrusting (anticorrosie- 
en vuurwerende verf, coatings en 
linings,…)

Onder het merk IRIS Greencare:  
Groenvoorziening – aanleg en 
onderhoud.

ANTICORROSION
Industriële behandeling van staal- 
en betonoppervlakken

BUILDING
Multi-technische diensten

CLEANING
Schoonmaak en aanverwante 
diensten

GREENCARE
Aanleg en onderhoud 
van groenvoorziening

Onze verschillende Businesses bepalen hun eigen  
commercieel en operationeel beleid en genieten de 
ondersteuning van de firma BBS, die alle Shared Services 
groepeert, zoals de boekhouding, ICT, de personeelsdienst, 
kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en facilities.
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Onze groep   Activiteiten per Business 
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Onze groep

Kerncijfers van de groep

89

26,8

2,3 2,6

miljoen euro omzet voor de groep120,7

Omzet per Business  
in miljoen euro

n IRIS Cleaning
n IRIS Anticorrosion
n IRIS Greencare
n IRIS Building

Omzet per regio in miljoen euro:

  Brussel Vlaanderen Wallonië Nederland Groothertogdom 
          Luxemburg

n IRIS Cleaning  44,8  35,1   9,1        

n IRIS Anticorrosion     18,2  3,5  4,7  0,4    

n IRIS Greencare  1,8  0,3  0,5                   

n IRIS Building  2,3                       

n IRIS Group  48,9  53,6  13,1  4,7  0,4       

 
 Aantal klanten per Business Aantal werven/projecten per Business 

n IRIS Cleaning  1.480  4.140 

n Alcyon  1.162  1.467 

n IRIS Anticorrosion  350  768 

n IRIS Building  96  204 

n IRIS Greencare  93  149 

 retentiegraad van de klanten bij Cleaning94%
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Onze groep
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Aan onze 
professionele klanten onze 

werfgebonden expertise aanbieden 
en dit door proactief, en dankzij een 

grondige kennis van hun noden flexibele, 
duurzame en geïntegreerde oplossingen   
aan te bieden, die beantwoorden aan de 

hoogste eisen op zowel economisch als op 
kwaliteitsvlak. 

Onze oplossingen dragen bij tot de 
bescherming, het onderhoud en de 
renovatie van het onroerend goed 

en het industrieel patrimonium.

Onze 
missie

 
 

Professionele 
klanten komende 
uit de sectoren : 

 • Tertiair 
 • Publiek 

 • Industrieel

Oplossingen : 
elke Business 

is gepositioneerd 
als "specialitist" (onze 

geloofwaardigheid 
verzekeren), terwijl de 
groep gepositioneerd 
is als "multiservices" 

(onze uitbreiding 
bevorderen).

 
 

We zoeken 
er permanent naar 

onze kennis van de 
marktbehoeften te versterken 
om zo een serviceaanbod te 
ontwikkelen dat beantwoordt 

aan de economische en 
kwalitatieve eisen van onze 

partners.

  
IRIS Group 

zal door professionele 
beslissers, die op zoek  

zijn naar oplossingen op de werf, 
(h)erkend worden als een niet te 

omzeilen partner. 
Het engagement van zijn medewerkers 

zal hierbij een reëel competitief  
voordeel zijn. 

IRIS Group zal dagdagelijkse 
aandacht schenken aan zijn 

maatschappelijke bijdrage.

Onze 
visie

 
Niet 

te omzeilen 
partner:  

het is ondenkbaar dat 
professionele klanten en 
prospecten IRIS Group 

niet raadplegen.

 
 

De 
motivatiebronnen 

 • Het welzijn van de   
 werknemers 

 • De afwezigheid van   
  discriminatie 
 • Constructieve relaties  
  met de werknemers en  

  de sociale partners

De 
maatschappelijke 
bijdrage specifiek  
voor IRIS Group : 

 • Tewerkstellen 
 • Opleiden 

 • Niet-/ ongeschoolde  
  arbeid organiseren



Onze groep 

08

Onze waarden
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Dienstbaarheid :  
tot uw dienst

Onze klanten en onze collega’s waarderen 
ons vanwege onze beschikbaarheid, 
onze bereidheid om te luisteren en onze 
wil om meer dan in te spelen op hun 
vragen.

Duurzaamheid :  
het verlangen te bouwen aan de 
toekomst

Onze daden en onze verbintenissen 
zijn betrouwbaar. Onze visie garandeert 
continuïteit en duurzaamheid.

Rendabiliteit :  
winst genereren

De winst die onze groep maakt, is de 
basis voor onze groei, onze ontwikkeling 
en onze toekomst.

De menselijke dimensie :  
samenwerken met hart en ziel

Arbeidsrelaties zijn, per definitie, menselijke relaties. 
Iedere bekwame medewerker heeft zijn plaats in 
de groep en zijn individuele verdiensten worden 
op gepaste wijze naar waarde geschat. Eerlijkheid 
en openheid, samenhorigheid en respect voor de 
anderen, onder mannen en vrouwen, tussen andere 
culturen of mensen met een andere professionele 
achtergrond, zijn waarden die bij ons voorop staan.

Ondernemingszin :  
steeds anticiperen op de evolutie van het 
milieu en het nemen van berekende risico’s 
stimuleren

Wij gaan allen vooruit. Wanneer de liefde voor het 
vak gepaard gaat met gezond verstand, werkplezier, 
durf en creativiteit, wordt alles mogelijk. Realistische 
keuzes maken en deze in praktijk brengen zijn de 
basis voor een gezond en evolutief ondernemen.



Onze groep  
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Gedragscode  

Onze gedragscode geldt voor alle personeelsleden binnen IRIS Group, met inbegrip van het management, dat een voorbeeldfunctie heeft.

IRIS Group groeit dankzij haar werknemers. Via respect voor ieders identiteit en vaardigheden hechten wij waarde aan elk individu in  
de groep. Om doeltreffend in team te kunnen werken en ons bedrijf te doen groeien, hebben we een gedragscode nodig. Ze vormt een kader van duidelijke 
en nauwkeurige regels, waarin iedereen zich vrij kan uitdrukken.

De principes van de gedragscode zijn een gids voor onze gedragingen :

“Ik gedraag me goed, dus mijn bedrijf doet het goed”. Elke persoon, ongeacht zijn rang, leeftijd, religie of cultuur, kan zich ontwikkelen te midden van een 
groot aantal werknemers zonder zijn identiteit te verliezen, terwijl hij het bedrijf toch helpt groeien.

Gedragscode

HELP

De klant komt op de eerste plaats

Onze organisatie is op de klant gericht. Wij proberen oplossingen voor onze 
klanten te vinden door soepelheid en creativiteit aan de dag te leggen. 

HELPHELP

1 - Ik ben bereid naar mijn 
       klant te luisteren 

3 - Mijn kleding en mijn uitrusting 
       zijn onberispelijk

2 - Ik ben hoffelijk en punctueel

4 - Door middel van competitieve 
        oplossingen bied ik een 
        kwalitatief hoogstaande service

5 - Mijn werk is netjes en verzorgd

HELP

HELP

HELP
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Klant Klant

Klant Klant

Klant

Ik draag bij tot 
het imago van IRIS 
Group bij de klant 
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HELP

Communicatie 

Goede communicatie zorgt voor goede resultaten.

1 - Ik communiceer om ieders 
       werk te vergemakkelijken

3 - Alle bedrijfsinformatie is 
       eigendom van IRIS Group en in 
       geen enkel geval te gelde te 
       maken

2 - Ik wissel informatie uit 
       om efficiënter te zijn

4 - Ik verbind me ertoe om zelf 
       samen te werken met al mijn 
       collega’s, ook met de collega’s 
       van buiten mijn team

5 - In mijn werk communiceer 
       ik regelmatig de 5 waarden 
       van IRIS Group 

HELPHELP

HELPHELP
HELP
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Ik ben vergeten je 
in te lichten over 
ons werk...

Het is nog niet te laat, 
ik begin er meteen aan 
om efficiënt te zijn 

Ik zal een 
half uurtje 
later zijn op 
onze volgende 
vergadering

Bedankt om 
mij hiervan in te 
lichten, zo kan 
ik mijn tijd nuttig 
besteden

13
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Kwaliteit 

•  ISO 9001     
 (kwaliteitsbeheer)

•  De certificering van industriële  
   schilders, in overeenstemming  
   met ISO 17024                     
 (Techniek – kwalificatie van de           
   operatoren)

Veiligheid

•  VCA** (Veiligheidschecklist  
 Aannemers - Veiligheid en  
 milieubescherming)

•  VCAp  
 VCA Petrochemie

Milieu

•  ISO 14001   
 (milieubescherming)

•  CO2-prestatieladder niveau 4   
   (vermindering van de uitstoot van    
   broeikasgassen)

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen  
en duurzaamheid

•  MVO-prestatieladder 
 niveau 3 (Maatschappelijk  
 Verantwoord Ondernemen)

• Het attest voor duurzame  
 ontwikkeling, met grote     
 onderscheiding afgeleverd door  
 de ABSU
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Certificaten

Dankzij zijn systeem voor kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en bescherming van het leefmilieu spitst de hele groep zich toe op twee doelstellingen:

1. Alle vaardigheden gebruiken om een hoge en constante  kwaliteit te verzekeren 

2. De ontwikkeling van ons dynamisch en proactief beleid inzake preventie en de bescherming van personen, goederen en het  
 milieu, dat geïntegreerd is in al onze managementprocessen.

2015 is een belangrijk jaar voor de vernieuwing van onze certificaten ISO 9001, ISO 14001, VCA**, VCA Petrochemie en MVO-prestatieladder.

Onze hoge eisen leveren resultaten op: onze werkwijzen werden erkend en bekroond door verschillende certificaten die we heel vaak als eerste kregen, in elk van 
onze activiteiten:

Onze groep 
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Snelheidsbeperking

In het verleden hebben we reeds de 
opvolging van de snelheid van onze 
werfvoertuigen ingevoerd. Voortaan 
worden alle nieuwe werfvoertuigen 
begrensd tot 120 km/u, werkelijke 
snelheid.

Deze beslissing sluit perfect aan op de 
strategie van de groep die het vlekkeloze 
imago van haar beletterde auto's wil 
behouden en diverse andere voordelen 
heeft: verbetering van de veiligheid, 
minder boetes en brandstofverbruik,  
alsook een vermindering van de carbon 
footprint van de groep.

Belangrijke wijzigingen en nieuwigheden
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Handyman Services

IRIS Building gaat van start met zijn 
handyman-diensten. 

Deze dienst voert een reeks kleine 
onderhoudswerken uit (verhuizen van een 
bureau, repareren van een elektrische stekker 
enz.).  
Handyman Services wordt onderverdeeld 
in twee soorten dienstverlening: Handyman 
IN-HOUSE (geplande interventies door 
het personeel dat regelmatig bij de klant 
aanwezig is) en Handyman ON-CALL 
(punctuele interventies op aanvraag via een 
specifiek internetportaal).   
Meer informatie vindt u op:

 

http://handymanoncall.iris.be/portal

 
 
Management van Anticorrosion

Bij Anticorrosion werd de managementstructuur 
geconsolideerd.

Een nieuwe belangrijke stap in de evolutie van de 
organisatie van Anticorrosion heeft als doel de 
prestaties te verbeteren van de succesfactoren 
waar onze klanten tegenwoordig naar op zoek zijn: 
kwaliteit, flexibiliteit, veiligheid en milieu.

Hiertoe werd een nieuwe werkstructuur  
opgesteld. Deze verdeelt de vaardigheden in  

3 pijlers:

 
Deze pijlers en de operationele 
verantwoordelijkheden werden verdeeld over vier 
Business Units, waarvan de verantwoordelijken het 
nieuwe “Comité Business” (Management Team) 
vormen. 

De 
domeinen: 

 HR, ICT, 
aankoop, 
magazijn, 
enz.

De 
chnologieën:

 tank coating, 
beton, 
hoogtewerk 
enz.

De  
rktsegmenten:  

 energie, 
petrochemie, 
infrastructuur 
enz.

MVO-rapport 2014
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Dagschoonmaak

Om dagschoonmaak te bevorderen, hebben we in 2014 aan diverse 
evenementen deelgenomen:

      •   Een vergadering voor de promotie van   
 dagschoonmaak in de Europese  
 instellingen, georganiseerd door UNI Europa  
 (een internationale vakbond  
 met meer dan 20 miljoen  
 leden) en de Europese  
 Federatie van Industriële       
 Schoonmaakbedrijven (EFCI)

      •  Een multi-stakeholderbrainstorming, 
 georganiseerd door Kauri.  
 Meer informatie vindt u op www.kauri.be  
 

Belangrijke wijzigingen en nieuwigheden
 
CO2-certificering

We hebben het CO2-certificaat verkregen waarmee we het 
onderhoudscontract van de Maeslantkering in 
Nederland in de wacht konden slepen.

Net als het MVO-certificaat voldoet het CO2-
certificaat aan hoge eisen op het vlak van 
duurzaamheid en energieverbruik. We hebben 
aan deze eisen voldaan aangezien we dankzij 
een reële ambitie niveau 4 op een maximum 
van 5 niveaus hebben behaald.

     

 
Safespan

We hebben in samenwerking met het bedrijf LSB de exclusiviteit 
verkregen van het gebruik en de installatie van het Amerikaanse 
SAFESPAN-systeem. Het gebruik ervan in 2014 is een Europese 
première. Het gaat om een alternatief voor 'klassieke' of 'hangende' 
stellingen. Het is een systeem met hangplatform bevestigd aan 
stalen kabels waarmee de (water)weg onder de brug minimaal 
wordt belemmerd en bevaarbaar blijft.

Safespan biedt talrijke andere voordelen zoals een montage die 
tweemaal sneller is dan een klassieke stelling en veel lichtere 
materialen en minder ingenomen ruimte, wat zorgt voor een lagere 
CO2-uitstoot veroorzaakt door het vervoer.

MVO-rapport 2014



n De dialoog met de stakeholders is een essentieel element in onze MVO-aanpak.  
 Hierdoor kunnen we bepalen wat:

  • De belangrijkste onderwerpen van de norm, en in welke mate wij en onze  
            acties daar een impact op hebben  

  • De prioriteiten onder de te voeren acties zijn  

  • Het niveau van detail waarin we elk onderwerp in dit verslag moeten      
            uitwerken

In 2014 hebben we een enquête bij onze klanten van Anticorrosion gehouden en 
hebben we voor het eerst onze eigen medewerkers geraadpleegd. De resultaten vindt u op de volgende pagina's.

We hebben ook een enquête gehouden bij de omwonenden van onze vestigingen. Er werd geen enkel probleem opgeworpen en voor de meesten onder hen 
wordt er naar behoefte overlegd. Door deze enquête te houden, vergemakkelijken en optimaliseren wij de communicatie met hen.

Onze interne procedure voor het raadplegen van stakeholders werd herzien, waaronder de frequentie van consultatie :   

STAKEHOLDERS FREQUENTIE VOLGENDE CONSULTATIE 

Medewerkers, directie en bestuurders elke twee jaar (oneven jaren)                      2015 

Klanten  elke twee jaar (pare jaren)                      2016 

Leveranciers elke drie jaar                      2015 

Omwonenden van onze vestigingen elke drie jaar                      2017 

Andere stakeholders indien nodig                      ad hoc  

Stakeholders
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Stakeholders
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In 2015 zullen we onze medewerkers  
opnieuw raadplegen, alsook voor het 
eerst onze leveranciers.

Ter herinnering : de matrix met al 
onze stakeholders is ongewijzigd en 
beschikbaar in het duurzaamheidsverslag 
van 2013.
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Stakeholders    Enquête medewerkers IRIS Group 2014
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De enquête werd naar alle arbeiders, bedienden en bestuurders gestuurd waarvan we over een 
e-mailadres beschikten, ofwel 537 personen.

Alle Businesses en alle regio's zijn goed vertegenwoordigd en meer dan 10% van het personeel 
van elke Business werd geraadpleegd. In de toekomst willen we het aantal geraadpleegde 
arbeiders nog verhogen.

Op 537 geraadpleegde personen, hebben er 121 geantwoord. Dat is een algemene respons 
van 23%, wat significante resultaten oplevert. De antwoorden komen uit alle Businesses en 
alle regio's. 

Eerst en vooral willen we nogmaals alle deelnemers aan deze enquête bedanken! Deze eerste enquête was redelijk 
kort maar bleek niettemin bijzonder nuttig en vormt een eerste stap naar een gestructureerde communicatie met alle 
medewerkers van de groep!

De antwoorden en hun analyse

Vraag 1  
Uit een lijst met 15 onderwerpen moesten vijf onderwerpen worden gekozen die als 
belangrijkste werden beschouwd :

De drie meest gekozen onderwerpen zijn : 

 • Collega's en klanten met respect behandelen 
 • De veiligheid van onze medewerkers 
 • Opleidingen voorzien

De vijf minst gekozen onderwerpen zijn :

 • Ons energieverbruik verminderen 
 • Informatie over ons bedrijf geven 
 • Onze CO2-uitstoot beperken 
 • Ons waterverbruik verminderen 
 • Giften en vrijwilligerswerk doen

n    Bedienden 
n    Bestuurders 
n    Arbeiders

144

386

7

Het is opmerkelijk dat de eerste drie en de 
vijf laatste onderwerpen dezelfde zijn voor 
alle Businesses en statuten! 

We houden in de mate van het mogelijke 
rekening met deze informatie bij toekomstige 
beslissingen.

MVO-rapport 2014
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Vraag 2  
Vindt u dat de vijf onderwerpen die 
u selecteerde voldoende aandacht 
krijgen?

In het algemeen antwoordden meer 
dan 70% van de respondenten "JA". 
De resultaten lopen ook hier gelijk voor 
de bedienden en de arbeiders, evenals 
in alle Businesses met uitzondering van 
Anticorrosion waar het totale aantal 
mensen die "JA" antwoordden, slechts 

60% bedraagt.

De personen die vonden dat hun vijf 
MVO-criteria onvoldoende aandacht 
kregen van het bedrijf, konden extra uitleg 
geven in een antwoordveld. Slechts 50% 
van de respondenten maakten hiervan 
gebruik. 

Zie vraag 4.

Vraag 3 
Welke zijn uw voorkeuren voor een gift aan een 
goed doel?

Twee onderwerpen worden vaak genoemd en halen elk 
ongeveer 30% van de stemmen: medisch onderzoek en 
armoedebestrijding. Met betrekking tot de plaats kiest 
64% van de deelnemers voor een project in België.

De giften van de afgelopen twee jaar hadden te maken 
met armoedebestrijding via de Restos du Cœur. We 
hebben dus onmiddellijk gekozen (voor twee jaar) voor 
een onderwerp met betrekking tot medisch onderzoek 
in België. 

In 2014 hebben we een gift van € 7.000 gedaan aan de 
Stichting tegen Kanker. 

Vraag 4  
Opmerkingen en suggesties die in een vrij 
veld werden ingevoerd

Met inbegrip van de opmerkingen op vraag 2 
hebben we diverse vragen, ideeën, suggesties en 
overwegingen gekregen zonder echte tendensen, 
behalve zeven opmerkingen over het milieu in 
onze kantoren. 

Alle opmerkingen werden anoniem overgedragen 
aan de verantwoordelijken van de betrokken 
diensten (Veiligheid, Human Resources, Facilities) 
voor onderzoek en analyse.

Met betrekking tot de milieuaspecten van onze 
vestigingen worden - naast bepaalde aspecten 
die de verantwoordelijken van de vestiging 
(BUM) zelf moeten beheren zoals afvalsortering 
of recycling van papier - de aanpassing en 
verbetering van onze vestigingen beetje bij beetje 
uitgevoerd (om evidente budgettaire redenen). 
Hierbij wordt voorrang gegeven aan vestigingen 
in minder goede staat. In de laatste jaren hebben 
we onder andere ons gebouw in Waver opnieuw 
ingericht en zijn we verhuisd van een bouwvallig 
gebouw in Sombreffe naar nieuwe kantoren 
in Fleurus. Het gebouw in Eke werd onlangs 
opgeknapt, en recent werd de dakisolatie van 
onze maatschappelijke zetel in Evere vernieuwd 
en verbeterd.

n    België 
n    Geen vookeur 
n    Niet geantwoord 
n    Internationaal

64%

7%
7%

22%

70% JA

De antwoorden en hun analyse
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In het algemeen zijn de resultaten heel goed en beter dan de scores 
van de recentste enquêtes die werden gehouden bij de klanten van Cleaning  
en Greencare. 

Hieronder de resultaten van deze enquête:     

Aantal geraadpleegde klanten 85                    
Aantal antwoorden 28         
Responspercentage 33%  

16

Stakeholders   Enquête klanten Anticorrosion 2014

Tevredenheidsanalyse

Er werd ook een nieuwe vraag gesteld aan de klanten van Anticorrosion 
over hun algemene tevredenheid tijdens het afgelopen jaar.                        
Score 3,46 op 4 = 86%, wat bijzonder goed is!   

1

2 3

4

3,46

                                      Score  
    op 5 
 
OFFERTES - TEVREDENHEID  
      
•	 Offerte	binnen	de	termijn	ingediend     4,29   
•	 Duidelijkheid	van	de	offertes   4,08   
  

PRESTATIES - TEVREDENHEID     
  
• De kwaliteit van de prestaties     4,22  
• Het respect voor de planning   4,00  
•	 Het	respect	voor	de	offertes	en	contracten  4,30 
• Het respect voor de modaliteiten die eigen zijn aan uw                        
    onderneming 4,11(veiligheid, milieu ...) 
• De werkkledij en het voorkomen van het personeel    3,96   
• Het gedrag (dienstvaardigheid, discretie) van ons personeel  4,36 
• De staat en de keuze van het gebruikte materiaal en                                      
    de gebruikte apparatuur    3,81 
• De communicatie en reactiviteit van onze operationele   4,11 
 werknemers     

    Score  
     op 5 
 
FOLLOW-UP en ADMINISTRATIE - TEVREDENHEID   
    
• De communicatie en de reactiviteit van het management   4,34 
  en de kaderleden  
• Het naleven van overeenkomsten en beslissingen  4,42 
• De nauwkeurigheid en de tijdige indiening van rapporten  4,05  
• De nauwkeurigheid van de facturen    4,17  
     

MVO - TEVREDENHEID    
   
• Het respect voor de veiligheidsvereisten  4,05 
• Het respect voor milieuvereisten      3,95 
• De beperking van de invloed op het milieu   3,86 
• De juiste persoon op de goede plaats zetten  4,00

MVO-rapport 2014
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Stakeholders  Enquête klanten Anticorrosion 2014

Uit een lijst met 15 onderwerpen moesten de vijf belangrijkste gekozen worden. 

Deze vraag was dezelfde als voor de bedienden / arbeiders.

Op het vlak van de belangrijkste punten zijn enkele verschillen te zien. Deze worden verklaard door het feit dat elke stakeholder  
voorrang geeft aan zijn eigen belangen. (Bijvoorbeeld opleidingen voor de arbeiders en de hinder beperken voor de klanten.)  
Het respect, de veiligheid van de arbeiders en de transparantie zijn de drie gemeenschappelijke onderwerpen van de top 5 van beide 
enquêtes.

Bij een volgende enquête zal dieper op deze onderwerpen worden ingegaan

Op het vlak van de minder belangrijke punten, lijken de resultaten heel erg op die van onze medewerkers (milieu, vrijwilligerswerk, informatie).  

ANTWOORDEN      HOEVEELHEID

•	 veiligheid van onze medewerkers   20 
• geen derden in gevaar brengen   18 
• open en transparant zaken doen   17 
• collega's en klanten met respect behandelen  14 
• hinder beperken   11 
•	 de	wetgeving	en	cao's	betreffende	werkgelegenheid																																																																																																																																								
   respecteren    7 
• de milieuwetgeving naleven    7 
• onze afval beperken    6 
• opleidingen voor ons personeel organiseren   6 
• geen discriminatie    3 
• duurzame en ecologische producten kopen   2 
• onze CO2-uitstoot beperken    2 
• informatie over ons bedrijf geven     1 
• ons energieverbruik verminderen    0 
• ons waterverbruik verminderen    0 
• schenkingen en vrijwilligerswerk doen    0

MVO-rapport 2014
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Om de werkomstandigheden van de oudere werknemers te verbeteren en deze in dienst te houden, heeft de groep dit jaar meer dan  
€ 280.000 geïnvesteerd in ergonomische apparatuur en materieel. Ze heeft ook dossiers ingediend bij het Ervaringsfonds voor  
IRIS Greencare, IRIS SA en IRIS Cleaning.

Leeftijdspiramide per Business

20.000 meer dan 20.000 opleidingsuren per jaar.

280.000 meer dan €280.000 € geïnvesteerd in ergonomie.

Omdat de leeftijdspiramide van de sector van Anticorrosion vooral oudere werknemers bevat, zet IRIS Group met succes het plan voor kennisoverdracht 
voort zodat oudere werknemers op het einde van hun loopbaan hun knowhow aan jongere generaties doorgeven.

verschillende nationaliteiten.62
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11,67%
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12,67%

9,00%

17,27%
16,33%

15,45%

2,95%
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De retentiegraden blijven hoog 
dit jaar. De herstructurering 
van Building werd in 2013 
beëindigd en de retentiegraad 
wordt er opnieuw normaal.

Retentiegraad

Onze activiteiten worden vooral 
uitgeoefend door mannen, met 
uitzondering van IRIS Cleaning. Het 
hoge aantal vrouwen in de groep 
wordt verklaard door het feit dat de 
activiteit Cleaning veel groter is dan 
onze andere businesses.

Het totale aantal arbeidskrachten 
blijft stabiel in 2014.

Verdeling mannen-vrouwen

Totaal aantal arbeidskrachten van IRIS Group (arbeiders & bedienden)

863

       2006 2008 2010 2012 2013 2014

1180 1140

1516

1236

1943

1287 1361

2001 2076

77 % 92 %95 % 88 % 89 %

19

n Bedienden    n n n n   Arbeiders

meer dan 3.400 werknemers die klaarstaan voor onze klanten.3.400

1363

2021
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Het aantal uren opleiding per werknemer is in 2014 stabiel gebleven tegenover het vorige jaar.

Bij Anticorrosion is de opleidingspiek van het jaar 2012 te wijten aan de diverse inhaalopleidingen die nodig waren voor het behalen van certificaten 
(brandbestrijding, eerste hulp …).
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n Bedienden    n n n n   ArbeidersGemiddeld aantal opleidingsuren per persoon

Opleidingen
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Sociale dialoog  

People 

 
Frequentie van de verschillende overlegvergaderingen:

IRIS Cleaning Services :  
  
Ondernemingraad (OR) ………………………………………………………………………………………………………………..……….. maandelijks, behalve juli  
Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) Brussel en Wallonië ……......... maandelijks 
Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) Vlaanderen ……........……………..... afhankelijk van het aantal deelnemende afgevaardigden 
Vakbondsafvaardiging (VA - Brussel) ………………………………………………………………………………………..………... 7/jaar: (januari - april - mei - juni - september - oktober - november) 
Vakbondsafvaardiging (VA - andere vestigingen) ……….………………………………………………………………….. op aanvraag

IRIS nv :  
   
Ondernemingraad (OR) ………………………………………………………………………………………………………………..…..…… maandelijks 
Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) ………………………………………………….. maandelijks

Alcyon :

Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) ………………………………………………….. afhankelijk van het aantal deelnemende afgevaardigden 
 
Om de sociale dialoog in onze verschillende bedrijven te optimaliseren, namen we in het verleden verschillende maatregelen  
om de werking ervan te verbeteren:

• De verplichting om Nederlands of Frans te spreken, zodat iedereen elkaar kan begrijpen 
• De terbeschikkingstelling van tolkcabines voor personen die geen van de landstalen spreeken 
• De aanbieding van broodjes en dranken voor elke deelnemer tijdens vergaderingen die ook de lunchpauze beslaan 
• De voorzitters van de vergaderingen zijn altijd in duo aanwezig: de vertegenwoordiger van operations, vaak een directielid,  
 wordt altijd vergezeld door een vertegenwoordiger van human resources om een evenwichtige positie te kunnen innemen 
• We bieden administratieve hulp aan de secretaris die deel uitmaakt van de afvaardiging, voor de uitwerking van de verslagen 
• Voor IRIS Cleaning organiseren we een wekelijkse vakbondspermanentie in onze hoofdzetel 
 We zetten ook alle vragen/onderwerpen in een tabel om ze gemakkelijk te kunnen opvolgen 
• In het kader van CAO 104, voor oudere werknemers, proberen we een consensus te verkrijgen over de jaarplannen,  
 in plaats van ons te beperken tot onze verplichting te informeren over vijfjarenplannen
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Klachten en wettelijke voorschriften 2014

PEOPLE – Werkomstandigheden – Gezondheid en veiligheid  ……...

PEOPLE – Werkomstandigheden – Gedwongen arbeid  ……..…………

PEOPLE – Werkomstandigheden – Mensenrechten  ………………………

PEOPLE – Werkomstandigheden – Kinderarbeid …………………………....

PEOPLE – Werkomstandigheden – Wettelijke activiteit  ...……………..

PEOPLE – Eerlijk zakendoen –  Corruptie  …………………………...................

PEOPLE – Eerlijk zakendoen –  Publiek beleid …………………………..........

PEOPLE – Eerlijk zakendoen –  Concurrentie  …………………………...........

PEOPLE – Consumentenaangelegenheden 

    Gezondheid & veiligheid …………………….................................……

PEOPLE – Consumentenaangelegenheden – Privacy……………….……     

PEOPLE – Andere   ……………………....................................................................……

PLANET – Biodiversiteit  ……………………................................................................

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

1

People 

22

Hieronder het aantal processen-verbaal, gerechtelijke veroordelingen, boetes en convocaties  
van de overheid met betrekking tot de verschillende MVO-thema's:

Hieronder het aantal formele klachten over pesten, discriminatie en geweld, neergelegd bij de 
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk:

Pesten - Geweld (discriminatie)  ……..…………………………………..……………

Pesten - Geweld (andere)   ……..……………………………………………………………..

0

1
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9,58

IRIS Group onderneemt voortdurend acties om de 
veiligheid, gezondheid en het welzijn van al haar 
werknemers te verbeteren. Deze acties worden 
gevoerd op alle niveaus van de organisatie, van 
de arbeiders op de werf tot de directie. Deze 
inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen 
want de frequentiegraad daalt sinds 2004. In 
2014 stelden we echter een stijging van het 
aantal arbeidsongevallen vast binnen onze groep, 
in vergelijking met het jaar ervoor. Daarom leveren 

we dit jaar extra inspanningen om het aantal 
ongevallen tot een aanvaardbaar niveau terug 
te brengen. In 2015 leggen we onder andere de 
nadruk op de opleidingen van de hiërarchische 
lijn: "Noties inzake veiligheid" bij  aanwerving; een 
jaarlijkse opfrissingscursus SAFETYLINE en meer 
diepgaande vergaderingen bij de seizoensopstart 
van Anticorrosion, Building en Greencare.

In 2014 :   
De frequentiegraad van IRIS Cleaning en Alcyon  

Veiligheid - Frequentiegraad

People 

bedraagt respectievelijk 13,54 en 31,99.

De frequentiegraad van IRIS Greencare bedraagt 57,8.   
De frequentiegraad van IRIS Building  
bedraagt 20,63 en is veroorzaakt door één enkel 
ongeval. 
 
De frequentiegraad van IRIS Anticorrosion  
 bedraagt 3,43 en is veroorzaakt door één enkel 
ongeval.

Business
 # ongevallen met   

                                          ongeschilktheid in 2014

IRIS Cleaning            37

Alcyon  6

IRIS Greencare   4

IRIS Building   1

IRIS Anticorrosion  1

23

13,54

3,43

20,63

31,99

57,80

MVO-rapport 2014



24

En 2014 :

De ernstgraad van Alcyon  
bedraagt 1,28 en die van  
IRIS Greencare 2,08.

De ernstgraad van IRIS 
Building  bedraagt 1,44.

De ernstgraad van IRIS 
Cleaning is met 0,5 licht 
hoger dan die van de 
sector.

De ernstgraad van IRIS 
Anticorrosion bedraagt 
0,51.

Veiligheid - Ernstgraad

People 

De ernstgraad is het aantal dagen arbeidsongeschiktheid per duizend gepresteerde uren. 

Iedereen die voor IRIS Group werkt wordt op zijn niveau betrokken bij 
de veiligheid:

De directie hecht een groot belang aan de veiligheid. Ze bepaalt het beleid 
en levert de middelen om de veiligheid, gezondheid en werkomgeving 
van de medewerkers voortdurend te verbeteren.

De leidinggevenden zorgen ervoor dat elke persoon zich op de goede 
plaats bevindt, dat de werknemers de nodige opleiding en informatie 
hebben gekregen om het gevraagde werk uit te voeren en dat ze 
over aangepaste en gecontroleerde werk- en veiligheidsapparatuur 
beschikken. De directie analyseert ook de risico's en de ongevallen op 
het terrein om deze te vermijden.

De werknemers waken over hun eigen veiligheid en die van hun collega's. 
We moedigen hen aan om proactief te zijn en gevaarlijke situaties op het 
terrein te melden. Door te werken aan een voortdurende verbetering 
dragen alle medewerkers van de groep bij tot een veiligere werkplaats.
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Planet

Koolstofbalans 2014
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De groep heeft minder broeikasgassen uitgestoten, zowel in absolute cijfers (-14%) als in verhouding 
met het omzetcijfer (-17%). De acties die voor 2014 waren voorzien, moesten leiden tot een footprint 
van 3.858 ton voor de groep en 2.244 ton voor Anticorrosion. Met een voetafdruk van 3.335 ton voor 
de groep en 1.972 voor Anticorrosion hebben we ons doel ruimschoots overschreden en daalde onze 
afdruk met 14% in absolute cijfers en met 17% in verhouding tot het omzetcijfer in vergelijking met 
2013. Deze vermindering is grotendeels te danken aan de overstap naar groene elektriciteit in al onze 
vestigingen, evenals aan een vermindering van het elektriciteitsverbruik in onze twee grote vestigingen 
(Evere en Geel) en aan een verlaging van het brandstofverbruik van onze voertuigen, dit alles ondanks 
een stijging van de omzet met 4%!

hoeveelheid ton CO23.335
n    Voertuigen 
n    Werven 
n    Gebouwen 
n    Luchtvervoer

2.0661.044
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Planet   Evolutie van de CO
2
-uitstoot in ton per miljoen euro

Business Categorieën

Anticorrosion VoertuigenBuilding GebouwenCleaning WervenGreencare Vliegtuigvervoer

2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014 2012     2014

Het verbruik daalt in al onze categorieën als we deze beschouwen in 
verhouding tot het omzetcijfer. Deze daling is nog uitgesprokener bij onze 
gebouwen nadat we op groene elektriciteit zijn overgeschakeld.

Al onze Businesses noteren een dalend verbruik, met uitzondering van 
Greencare waar een stijging in het brandstofverbruik van de voertuigen de 
resultaten van de Business beïnvloedt. Deze stijging is deels te wijten aan 
een verfijning van de berekeningen voor de brandstofverdeling tussen de 
voertuigen en werfmachines.
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Planet CO2   Acties voorzien en uitgevoerd in 2014

Voorziene acties voor de groep

 De kosten van de voertuigen opnemen in de financiële resultaten om de verantwoordelijken aan te sporen om  
 te besparen op de kosten van de voertuigen en hun verbruik: dit werd na technische problemen uitgesteld tot 2015 
 Diverse toolboxmeetings om de gedragswijziging en het bewustzijn i.v.m. energieverbruik aan te wakkeren 
 De snelheid en dus het verbruik van de werfvoertuigen controleren via de carbox 
 Systematische vermindering van het CO2-plafond voor alle categorieën voertuigen 
 De spots vervangen door ledlampen in ons gebouw in Evere, evenals diverse inrichtingen met betrekking tot verlichting 
 In al onze gebouwen overschakelen op 100% groene energie

Niet-voorziene maar uitgevoerde acties voor de groep

 Optimalisatie van de lichtindeling van ons magazijn in Evere 
 ingebruikname van een teleconferentiesysteem om op afstand opleidingen te kunnen geven en kleine vergaderingen te houden,  
 wat verplaatsingen van het personeel vermijdt 
 Demonstraties en tests van elektrische voertuigen 
 Externe audit van het verbruik van onze computerapparatuur

Specifieke acties voor Anticorrosion

 Toolboxen voorzien voor de leidinggevenden zodat ze niet naar de stock moeten gaan voor een vergeten stuk gereedschap of reserveonderdeel 
 De nieuwe verfverwijderingsmethode door inductie testen op de werf Maeslantkering 
 De mogelijkheid van het gebruik van elektrische compressoren onderzoeken 
 Aankoop van een steigersysteem van Safespan dat de transporten vermindert 
 Een energieaudit laten uitvoeren van het atelier in Geel, onze grootste energieverbruiker 

Niet-voorziene maar uitgevoerde acties voor Anticorrosion  
 
 Invoering van een periodieke controle van lekken van perslucht en van de reiniging van luchtfilters in het atelier van Geel 
 Aankoop van hogedrukreinigers met Eco-stand
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Planet CO2    Acties voorzien voor 2015

Voorziene acties voor de groep

 De voertuigkosten opnemen in de financiële resultaten om de verantwoordelijken aan te sporen om  
 te besparen op de kosten van de voertuigen en hun verbruik 
 Sensibilisering van het personeel in al onze gebouwen voor een vermindering van het energieverbruik 
 Overschakelen op een brandstofleverancier die beschikt over een netwerk met dubbel zoveel stations,  
 zodat de verplaatsing om te tanken wordt beperkt 
 De dakisolatie van ons gebouw in Evere vervangen 
 De mogelijkheid onderzoeken om de snelheid van onze bedrijfsvoertuigen te beperken tot 120 km/u 
 De koeltemperatuur van het lokaal met onze secundaire servers verhogen  
 Overschakelen op groene elektriciteit met certificaten van oorsprong (start van het contract op 01.01.2016) 
 Vervanging van 60 schermen en computers door 'all in one'-modellen met een aanzienlijk lager verbruik

 
Specifieke acties voor Anticorrosion

 Een checklist voor de start van de werken opstellen om heen-en-weergeloop te vermijden omdat iets werd vergeten 
 De tests met het inductiesysteem op de werf Maeslantkering voortzetten 
 De transporten verminderen door containers klaar te maken die reeds uitgerust zijn met al het nodige materieel                                                                          
 Richtlijnen voor de  klimatisering van de werven opstellen om verwarmde of gekoelde lucht terug te winnen 
 De verlichting van ons magazijn in Geel optimaliseren 
 De heftrucks van Geel vervangen door energiezuinigere modellen 
 Een 'lean'-analyse uitvoeren in het atelier en het magazijn van Geel

 
Doelstellingen voor 2015: 

 De opgelijste acties die door de directie werden weerhouden, moeten leiden tot een daling van 3% van onze uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met     
      2014. 
 
 De doelstelling "scope 1 & 2" bedraagt 3.231 ton voor de groep en 1.890 ton voor Anticorrosion.
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Planet CO2   Voetafdruk 2014 Maeslantkering

In 2013 hebben we twee voorcalculaties 
uitgevoerd voor de voetafdruk 2014 van het 
project Maeslantkering in Nederland. De 
berekening van onze afdruk gaf 106 ton CO2 
met de inductiemethode, terwijl de andere 
calculatie rekening hield met de traditionele 
gritstraalmethode een voetafdruk gaf van 112 
ton, dus 6 ton meer. 

De berekening van onze werkelijke voetafdruk 
(scope 1 & 2) voor 2014 bleek uiteindelijk 86 
ton te bedragen, wat aanzienlijk beter is dan 
de theoretische resultaten. Dit is te wijten aan 
een lager brandstofverbruik van onze installaties 
voor dit project.

Onze werkelijke indirecte voetafdruk (scope 3)  
bedroeg 55 ton bij gebruik van inductie. Dit 
resultaat stemt overeen met onze verwachtingen 
en is een besparing van 13 ton in vergelijking 
met de klassieke methodes.

De andere acties die de groep en Anticorrosion 
hebben uitgevoerd (zie vorige pagina's) hebben 
ook tot deze positieve impact bijgedragen. 
Op deze specifieke werf vermelden we naast 
de invoering van het inductiesysteem ook de 
aankoop van vier hogedrukreinigers met een 
'eco'-stand.

In 2015 zullen we werken aan de scharnieren en 
punten van de Maeslantkering. Deze onderdelen 
hebben een kleiner oppervlak dan die we in 
2014 hebben behandeld, wat onze voetafdruk 
zal doen dalen. Dat verhindert ons niet om 
het gebruik van ons inductiesysteem te blijven 
perfectioneren zodat we in 2016 en 2017 klaar 
zijn om het meest omvangrijke en ingewikkelde 
onderdeel aan te pakken: de vakwerkstructuur 
van de installatie.

Hoeveelheid
ton CO2

86
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Planet CO2  Verlenging van de levensduur

Sinds vele jaren is IRIS Anticorrosion actief 
om energie beperkende maatregelen 
en MVO aspecten in aanbestedingen te 
krijgen

Een van de aspecten waaraan wij heel 
actief aan hebben meegewerkt is het 
verlengen van de bestaande normen 
i.v.m. levensduur van verfsystemen (en de 
bijhorende garantiecontracten). Hierdoor 
gaan systemen langer mee en moeten er 
ook minder onderhoudsbeurten gebeuren. 
Dit impliceert uiteraard ook aanzienlijk 
minder energieverbruik en minder CO2- 
uitstoot voor de hele sector!

De Belgische dimensie is daarvoor te klein 
en daarom liggen wij sinds 2010, via de 
GEPI (www.gepi.fr) mee aan de basis van 
de oprichting van de EAIPC (www.eiapc.
eu) om op Europees niveau een draagvlak 
te geven aan deze aspecten, de bestaande 
normen te verleggen en te uniformiseren.

In 2011 is op initiatief van de GEPI (www.
gepi.fr) uit Frankrijk en Koninklijke Fosag 
(www.fosag.nl) uit Nederland in dit verband 
opnieuw een bijeenkomst georganiseerd. 
De voorbereidende meeting hiervoor vond 
plaats in onze kantoren. Er is toen beslist 
om in 2012 een aantal werkgroepen in te 
richten, waaronder één over verlenging van 
levensduur (garanties) van verfsystemen 
waaraan wij actief hebben deelgenomen. 

Deze werkgroepen hebben in 2012 & 2013 
actief gewerkt aan deze problematiek, 
en de conclusies en resultaten van deze 
werkgroepen zijn in 2014, mede door 
IRIS Anticorrosion, gepresenteerd aan 
het “kennisnetwerk metaalconservering”, 
OGOS (www.ogos.nu) een Nederlands 
samenwerkingsverband van zeer 
grote opdrachtgevende partijen, die 
gezamenlijke belangen hebben bij de 
verdergaande professionalisering van 
staalconservering en aan OnderhoudNL 
(www.onderhoudnl.nl) de grootste 
Nederlandse vereniging van (restauratie-)
schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven 
en industriële onderhoudsbedrijven.

In 2014 hebben wij in het kader van 
leversduurverlengende coatings een nieuw 
type coating voorgesteld aan het steunpunt 
conservering van Rijkswaterstaat, 
het uitvoerende agentschap van het 
Nederlandse Ministerie van infrastructuur 
waarvan de uitvoering van algemene 
openbare werken de belangrijkste sector 
is. Het voorgestelde nieuwe type coating is 
een eindlak gebaseerd op een bindmiddel 
van fluor in tegenstelling tot de traditionele 
bindmiddelen op basis van epoxy of 
polyurethaan. Het nieuwe bindmiddel 
zorgt voor zeer goede performantie 
eigenschappen van de coating waardoor 
het eindproduct onder andere extreem 
resistent is tegen UV-degradatie. Hierdoor 
wordt een levensduurverwachting 
bekomen van 40 jaar in plaats van de 
gebruikelijke 15 tot 20 jaar.

In West-Europa is deze innovatie echter 
nog nauwelijks toegepast. In samenspraak 
met het Steunpunt Conservering van 
Rijskwaterstaat hebben wij tijdens de 
zomer van 2014 een proefvlak van 
200m² aangebracht op een actieve 
stormvloedkering. 

Deze kering biedt de ideale atmosferische 
belasting om de performantie van deze 
innovatie te meten en jaarlijks op te volgen.
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Volunteer Day
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Op 24 juin 2014, organiseerden we een  
"Volunteer day". Dit is een dag die elke 
bediende van de groep vrijwillig kan wijden  
aan een goed doel.

We hadden drie verschillende activiteiten als 
vrijwilligerswerk :

Sociale opdracht : Foyer Georges Motte in  
het centrum van Brussel, een opvangcentrum  
voor daklozen. 

Milieu-opdracht : Milieu Omgeving Brussel 
(MOB) in Evere. Vereniging met als doel de 
bescherming van het milieu, de instandhouding 
van het culturele erfgoed, het beheer van en 
de activiteiten op de natuurgebieden en het 
collectieve erfgoed.

Milieu-opdracht : Natuurpunt in Hasselt, een 
vereniging voor de bescherming, instandhouding 
en verbetering van de natuur en die zich in 
hoofdzaak richt op opleiding, studie en beheer 
van het milieu.

In totaal hebben 19 personen deelgenomen  
aan deze verschillende opdrachten.  
Milieu Omgeving Brussel is bijzonder  
tevreden over het verrichte werk en wenst  
de samenwerking voort te zetten. 
Foyer Georges Motte is van mening dat het 
team een aanzienlijk werk heeft verricht, en dit 
goedgehumeurd. Ze houden aan deze dag een 
goede herinnering over als een van de beste 
samenwerkingen met  
een privéonderneming. 
Ten slotte is er 
Natuurpunt Hasselt dat 
ook heel blij is met het 
uitstekende werk dat 
met een sympathieke, 
enthousiaste ploeg werd 
verricht. Ze wensen dan 
ook de ervaring met                                       
IRIS Group te herhalen.

  
  

  
V
O

LU
NTE

ER FOR A DAY

Volunteer Day : dag van het vrijwilligerswerk.
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Profit

Lidmaatschappen

IRIS Group is lid van The SHIFT (vroeger KAURI), een 
Belgisch netwerk op het vlak van MVO. Deze orga-
nisatie telt ongeveer 334 leden: kleine en grote on-
dernemingen, ngo's en openbare instellingen. Haar 
opdracht bestaat uit het inlichten, helpen en bijeen-
brengen van haar leden om te evolueren naar een 
duurzame economie en gemeenschap.

www.theshift.be

In juni 2013 vond het eerste conferentiedebat van de 
organisatie SEA plaats in de hoofdzetel in Evere, die 
gratis ter beschikking werd gesteld. De 70 genodig-
den van Thibault Georgin, voorzitter van SEA, debat-
teerden over de rol van financiën in MVO. 
SEA (Sustainable Economy Association) is een ver-
eniging zonder winstoogmerk, onafhankelijk van elke 
lobby of politieke beweging. Het is haar missie om 
de duurzame overgang van de bedrijfswereld te ver-
snellen en aan te tonen dat deze aanpak winstge-
vend en waardevol kan zijn.

www.sust.econ.ass.be

Hu-Bu (Human Business) is een or-
ganisatie die in 2009 werd opgericht 
en die, met de steun van de Koning  
Boudewijnstichting, de verenigingswe-
reld verbindt met de bedrijfswereld door 
aan te zetten tot initiatieven voor vrijwil-
ligerswerk en de schenking van mate-
riaal in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in de brede 
betekenis.
Hu-Bu heeft een omvangrijk net-
werk van verenigingen, een er-
kende vakkennis en krachtige  
tools die een coördinatie tussen de 
vraag en het aanbod van het vrijwilli-
gerswerk mogelijk maken. IRIS Group 
werd lid van HU-BU voor hulp bij de 
keuze van de organisaties die ze wil 
steunen.

www.hu-bu.be

Gift aan een organisatie

IRIS Groep steunt Human Rights Watch in 2014. Deze 
vereniging is een van de belangrijkste onafhankelijke  
organisaties ter wereld die zich wijdt aan de bescherming  
en de verdediging van de rechten van de mens.

www.hrw.org/nl

We hebben beslist om een schenking te doen aan een goed doel, 
actief op het vlak van medisch onderzoek, en dit na overleg met 
onze medewerkers. 
In 2014 deed IRIS Group een gift van € 7.000 aan de Stich-
ting tegen Kanker. De hoofdopdracht van deze stichting is de 
steun aan wetenschappelijk onderzoek. Ze steunt overigens  
ook sociale projecten om patiënten en hun naasten te hel-
pen, maar ook om preventie- en screeningscampagnes te  
ondersteunen.

www.kanker.be
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Memberships

E.C.S.  : European Customer Synergy nv
In 2001 was IRIS Group medeoprichter van European Customer Synergy. 
E.C.S. groepeert 10 bedrijven-aandeelhouders en 7 "preferred supliers" verdeeld over 
30 Europese landen en biedt zijn klant via een uniek contactpunt een geüniformiseerd 
beheer en de knowhow van 65.000 werknemers in alle domeinen van de Facility  
Management.

www.ecsynergy.eu

BECI: Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel - 
Brussels Enterprises Commerces and Industry
BECI staat ook bekend onder de naam 'Ondernemershuis'. Het is het verbond tussen 
de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. 
BECI vertegenwoordigt tweederde van de tewerkstelling in Brussel en telt  
meer dan 35.000 aangesloten bedrijven. BECI verdedigt de individuele en collectieve 
belangen van de Brusselse ondernemingen en biedt ze een ruime waaier aan diensten. 

www.beci.be

VBO: Verbond van Belgische Ondernemingen
Het VBO, woordvoerder van de ondernemingen in België, ijvert voor de creatie van een 
gunstig ondernemerskader en verdedigt de belangen van meer dan 50.000 onderne-
mingen, klein en groot, op federaal, Europees en internationaal niveau. 

www.vbo-feb.be

Bbest
Bbest is een organisatie zonder winstoogmerk met als missie het promoten 
van Excellence in België. 

De organisatie, samengesteld uit bijna 200 ledenorganisaties (van diverse 
grootte en actief in diverse sectoren), is een ontmoetingspunt van
ondernemingen die zoeken om hun resultaten in de markt
en in hun activiteiten te verbeteren.
 
Bbest is ook de Nationale Partner Organisatie van EFQM (European
Foundation for Quality Management) en vertegenwoordigt deze in België.

www.bbest.be

 

ABSU: de Algemene Belgische SchoonmaakUnie
De ABSU verenigt alle ondernemingen uit de schoonmaak- en ontsmettings-
sector, die van de industriële reiniging, afvalophaling en schoorsteenvegen. 
Ze is de vertegenwoordigende federatie ten aanzien van de overheid, de vak-
bonden en de Europese federatie van industriële schoonmaakbedrijven (FENI).

www.absugbn.be
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VOKA: Vlaamse kamer van koophandel en nijverheid
Voka is een Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 18.000 
bedrijven gevestigd in Vlaanderen en Brussel, die samen goed zijn voor 65% van de private 
arbeidsmarkt en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. 

www.voka.be

IFMA Belgium vzw: International Facility Management Association
IFMA Belgium is een beroepsvereniging die meer dan 6000 professionals verenigt die actief zijn 
in de wereld van het Facility Management en facilitaire diensten. 
IFMA Belgium wil voor zijn leden en toekomstige leden een kenniscentrum zijn. Zijn 'knowledge 
based' filosofie wordt gedeeld via een actief netwerkplatform. IFMA Belgium brengt kennis over 
via opleidingen en thematische evenementen, en voedt die kennis via evenementen, beroeps-
netwerken, internationale contacten en een internationale samenwerking.

www.ifma.be

Réseau Entreprendre
Netwerk van bedrijfsleiders die nieuwe ondernemers vrijwillig begeleiden met het opstarten van 
hun zaak.  

www.reseau-entreprendre-bruxelles.org

AlterIAS: ALTERnatives to Invasive Alien Species
Communicatieproject dat de tuinbouwsector  (de sierketen) wil sensi-
biliseren voor de problematiek van invasieve planten. Het voornaam-
ste doel is een vermindering van de bewuste aanplanting van inva-
sieve planten in tuinen, parken, siervijvers, groene ruimten en bermen. 
Het is een project voor de bescherming van de diversiteit die betref-
fende het gebruik van invasieve planten een gedragsverandering wil 
teweegbrengen bij tuinbouwers en hobbytuinders. AlterIAS is een na-
tionaal project dat heel Belgïe beslaat.

www.alterias.be

BFG: Belgische Federatie Groenvoorzieners 
De BFG is de enige nationale beroepsorganisatie die de hele sector 
van de 'tuinaanleg' vertegenwoordigt. Ze komt op voor de belangen 
van de sector op regionaal, federaal en Europees niveau.

www.bfg-fbep.be
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OnderhoudNL
Koninklijke OnderhoudNL (vroeger Koninklijke vereniging FOSAG) is een 
Nederlandse vereniging van industriële restauratie-, schilderwerk- en on-
derhoudsbedrijven.  

Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten is Onder-
houdNL de grootste vereniging in het onderhoud en renoveren van  
gebouwen, industriële installaties en kunstwerken in Nederland. 

www.onderhoudnl.nl

GEPI
De “Groupement des Entrepreneurs de Peinture Industrielle” verenigt de 
meerderheid van de schilderwerk bedrijven met als hoofactiviteit industriële 
anticorrosie schilderwerken in Frankrijk. Deze vertegenwoordigt en exploi-
teert het beroep.

GEPI heeft bijgedragen aan de organisatie van de anticorrosie gemeen-
schap met OHGPI, FIPEC en ACQPA.

www.gepi.fr

OHGPI
OHGPI (Office d’Homologation des Garanties de Peinture Industrielle) homologeert de 
contractuele anticorrosie garanties, voorgesteld door haar leden, ten voordele van de  
opdrachtgever bij het afsluiten van de contracten.

OHGPI werkt ook mee aan projecten van verschillende organismes en werkgroepen m.b.t. 
anticorrosie, te midden van normaliserings- en certificeringscommissies in Frankrijk en in het 
buitenland.

www.ohgpi.com

De Confederatie Bouw
De Confederatie Bouw werd in 1946 opgericht als overkoepelede werkgeversorganisatie voor 
de bouw in heel België. Ze verenigt bijna 15.000 ondernemingen uit de bouwsector :
zelfstandigen, kmo's en grote ondernemingen, actief in alle bouwdomeinen.

De Confederatie Bouw verdedigt ondernemers bij de overheid, economische beleidsmakers 
en de bouwpartners. Ze is aanwezig op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.
Ze vertegenwoordigt de bouwsector bij talloze organisaties en instanties zoals het VBO, de 
sectorale paritaire comités (arbeiders en bedienden), de niet-paritaire en paraprofessionele 
instellingen en de andere sectorgebonden federaties. Ze zit ook in talrijke overleg- en advies-
organen die direct of indirect de belangen van de aannemers beïnvloeden. 

www.confederatiebouw.be

Confederatie Bouw
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Geel
Industrieterrein Winkelomseheide
Winkelomseheide 219
2440 Geel
TEL + 32 (0)14 86 74 21
FAX + 32 (0)14 86 74 24

Gent
Industriepark - Begoniastraat 38
9810 Eke
TEL + 32 (0)9 382 71 96
FAX + 32 (0)9 385 69 09

Antwerpen
Jules Moretuslei 91
2610 Wilrijk
TEL + 32 (0)3 216 42 86
TEL + 32 (0)3 216 93 11

Sud
Rue du Progrès 2
6220 Fleurus
TEL + 32 (0)71 81 54 44
FAX + 32 (0)71 81 63 43

Lummen
Klaverbladstraat 7a
3560 Lummen
TEL + 32 (0)13 78 06 20
FAX + 32 (0)13 78 06 39

Zeebrugge
Car Ferry Terminal 
Doverlaan 7
8380 Zeebrugge
TEL + 32 (0)50 55 27 09
FAX + 32 (0)50 55 27 44

Zeebrugge
Lanceloot Blondeellaan 21
8380 Zeebrugge
TEL + 32 (0)50 55 05 50
FAX + 32 (0)50 55 01 50

Melle
ALCYON
Brusselsesteenweg 493
9090 Melle
TEL + 32 (0)9 232 04 32
FAX + 32 (0)9 232 04 95

Waver
Avenue Fleming 8
1300 Waver
TEL + 32 (0)10 24 61 77
FAX + 32 (0)10 24 61 79 

Hoofdzetel 
Bazellaan 5 
1140 Brussel 
info@iris.be - Tel. + 32 (0)2 204 03 00 - Fax + 32 (0)2 201 11 66 - www.iris.be
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