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Overzicht
Overview

Van Zinifex naar Nyrstar
Eerder dit jaar kondigde Zinifex de
intentie aan om haar zink- en loodsmelter
activiteiten samen te laten gaan met die
van het Belgische Umicore. Hierdoor zou
de grootste zinkproducent ter wereld
ontstaan met productie activiteiten op
vier continenten.
Deze nieuwe joint venture, Nyrstar, ging
op 1 september 2007 ofﬁcieel van start.
Vanaf dat moment ging het
eigenaarschap van Budel Zink over van
Zinifex naar Nyrstar. Nyrstar is een in
België gevestigd bedrijf met het
hoofdkantoor in Londen. Het bedrijf heeft
regionale ondersteunende kantoren in
Melbourne (Australië) en Balen (België).
Nyrstar is vertegenwoordigd in de
grootste en snelst groeiende markten
voor zink. Het bedrijf wil de strategische
kansen en groeimogelijkheden die deze
markt biedt, aangrijpen. Het bedrijf zal
ongeveer 1,2 miljoen ton zink en 250.000
ton lood per jaar produceren en werk
bieden aan meer dan 4500 medewerkers.

Wat betekenen deze veranderingen voor
Budel Zink? U zult zien dat het bedrijf met
ingang van september een nieuwe naam
en logo heeft gekregen. De bedrijfsvoering zal verder ongewijzigd voortgezet
worden. Er zullen slechts geringe
organisatorische wijzigingen zijn die
noodzakelijk zijn voor de invulling van de
nieuwe organisatie. Budel Zink zal veel
waarde blijven hechten aan een goede
relatie met de inwoners van BudelDorplein en haar commitment aan de
doelstellingen op het vlak van
duurzaamheid gestand doen.
Budel Zink hecht veel waarde aan de
relatie met iedereen, die een belang
heeft bij het bedrijf. Wij hopen dat u ons
blijft volgen op onze weg naar
duurzaamheid.

In dit rapport is de naam Budel Zink gebruikt. Deze naam refereert aan de
bedrijfsactiviteiten van Zinifex Budel Zink (Zinifex Budel B.V.) tot 1 september 2007
en aan de bedrijfsactiviteiten van Nyrstar Budel B.V. na deze datum.

Als u naar aanleiding van dit rapport vragen heeft, suggesties heeft voor onze toekomstige
rapporten of extra kopieën wenst te ontvangen van dit Duurzaamheidsrapport of een andere
publicatie, neemt u dan contact op met: Henk van den Elsen, Hoofd Milieu.
Telefoon: +31 (0) 495 – 512 911 / Fax: +31 (0) 495 – 518 285
henk.vandenelsen@nyrstar.com / www.nyrstar.com
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Belangrijkste gegevens 2006/2007

1

Zink (market metal)

231,652 ton 1

Zwavelzuur

286,997 ton 1

Budel Leach Product

73,690 ton 1

Cadmium

518 ton 1

Aantal werknemers

469 (454 fte)

Aantal contractors

22 (vast)

Betreft productie in de periode 1 juli 2006 – 30 juni 2007. De verkoopcijfers kunnen hier van afwijken.

Over Budel Zink
De productielocatie van Budel Zink
bevindt zich in Budel-Dorplein (gemeente
Cranendonck), in het zuiden van Nederland. Het bedrijf ligt op een
industrieterrein dat direct grenst aan
natuurgebieden die aangewezen zijn
volgens de EU Habitat richtlijn.
In Budel produceren wij zink en
zinklegeringen van een zeer hoge
kwaliteit. Daarnaast produceren wij
zwavelzuur en een aantal andere
metaalproducten. De productie installatie
heeft een productie capaciteit van
maximaal 260.000 ton zink. Daarnaast is
er een maximum capaciteit van 350.000
ton zwavelzuur en 80.000 ton Budel
Leach Product (BLP). BLP is een product
dat lood en zilver bevat en dient als
grondstof voor andere procuctiebedrijven.

Budel Zink wil voldoen aan hoogstaande
internationale normen. Dit geldt zowel
voor de productkwaliteit als ook voor
arbeidsomstandigheden en milieu.
Het geïntegreerde managementsysteem
voldoet aan de eisen van ISO 9.001,
ISO 14.001 en OHSAS 18.001.
Het laboratorium op de locatie voldoet
aan de ISO 17.025 norm.
Afbeelding: Elektricien werkzaam
aan schakelkast
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Openingswoord door de Algemeen
Directeur
Met veel genoegen bied ik u hierbij het
Duurzaamheidsrapport 2007 van Budel
Zink aan. Het rapport beslaat de
periode van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007.
Het is de tweede keer dat een rapport
wordt uitgebracht over onze
inspanningen op het vlak van
duurzaamheid. Met dit rapport willen wij
aan de inwoners van Budel-Dorplein en
alle andere geïnteresseerden, inzicht
bieden in de wijze waarop wij omgaan
met zaken als veiligheid, gezondheid,
milieu en andere maatschappelijke
aangelegenheden. We willen u graag
laten zien wat er bereikt is en welke
uitdagingen er nog zijn.
Als organisatie willen wij de continuïteit
van onze bedrijfsactiviteiten garanderen.
Ik ben er van overtuigd dat dit alleen
mogelijk is met gebalanceerde aandacht
voor de aspecten “People” (mens),
“Planet” (onze planeet) en “Proﬁt”
(winst). Wij willen een betrouwbare
werkgever zijn voor onze werknemers en
hen een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Ook willen wij een
gewaardeerde en gerespecteerde partij
zijn voor de omwonenden en de rest van
de samenleving. Onze invloed op het
milieu willen wij zo gering mogelijk
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houden. Daarnaast willen wij ook winst
maken.
Terugkijkend op de prestaties van het
afgelopen jaar, ben ik blij te zien dat er
weer een verbetering behaald is. Het
verheugt mij te zien dat er opnieuw
minder ongevallen met medische
behandeling hebben plaastgevonden.
Ik ben mij er terdege van bewust dat
zelfgenoegzaamheid niet op zijn plaats is.
Ik ondersteun daarom krachtig verdere
verbetering in onze processen. Er zijn tal
van mogelijkheden om de lat hoger te
leggen en nóg meer te bereiken.
Wij hopen dat dit rapport u voorziet in uw
informatiebehoefte. We zullen u in de
toekomst, jaarlijks, op de hoogte houden
van onze initiatieven en de voortgang
hiervan. Wij stellen uw reactie, d.m.v. het
bijgevoegde feedback formulier, zeer op
prijs.

Lucien van den Boogaard
General Manager (tot 1 oktober 2007)

Belangrijkste prestaties
Doel
2006/07

Prestatie
2006/07

Doel
2008

4

20

25 2

MRIFR 1

7

4.6

5

Ongevallen met verzuim
index

0

0.9

0

0

5

0

Afbeelding (van links naar rechts):
De productie-installaties bij zonsondergang.
Zicht op de installaties vanaf de
wastorenzuurvaten.

Milieu
Te melden milieu incidenten
en normoverschrijdingen

Veiligheid
Ongevallen met medische
behandeling index

LTIFR

1

Samenleving
Klachten uit de samenleving
1
2

Betreft aantal per 1.000.000 gewerkte uren.
In oktober 2007 is voor 2008 deze realistische en haalbare doelstelling vastgesteld. In de navolgende
jaren, wanneer de op pagina 9 genoemde verbetering in de waterzuivering gereed zal zijn, zal er een
aanzienlijke verbetering bereikt worden.
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Wij zijn van mening dat:
•
•
•
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Goede prestaties op milieugebied en goede economische resultaten essentiële en
verenigbare doelen zijn
Metalen een belangrijke bron voor recycling zijn. Wij zetten ons in om steeds
efficiënter om te gaan met deze waardevolle grondstoffen
Wij erkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op milieugebied en zullen de
belasting voor het milieu verminderen en waar mogelijk voorkomen.

Wij zijn er van overtuigd dat wij onze
industriële activiteiten alleen kunnen
uitvoeren indien deze niet leiden tot
verlies van natuurwaarden. Dit vereist
een systematische benadering van de
emissies en risico’s die gepaard gaan
met de bedrijfsvoering. Ons ISO
14.001 gecertificeerd management
systeem helpt ons de emissies te
minimaliseren, de risico’s te
beheersen, te voldoen aan wet- en
regelgeving en een continue
verbetering te bereiken.

De onderstaande doelen op gebied van
milieu richten zich op de meest
signiﬁcante milieu-aspecten:
• Verbeteren van het milieuzorgsysteem
• Reducering van watergebruik
• Verbetering van bodembescherming en
beheersing van historische grondwater
verontreiniging
• Terugdringing van energiegebruik en de
emissie van broeikasgas
• Verbetering van het
afvalstoffenmanagement
• Terugdringing van diffuse
metalenemissies
• Volledige invulling van wettelijke
verplichtingen
• Verbetering van de afvalwaterkwaliteit

Het milieuzorgsysteem werd in 1999 voor
het eerst gecertiﬁceerd volgens de ISO
14.001 norm. Deze certiﬁcering is
sindsdien in stand gebleven. In
2006/2007 hebben we energie gestoken
in het vergroten van het milieubewustzijn
van onze medewerkers. Het doel is om
de zorg voor het milieu een meer
prominente plaats te geven in het
handelen van de mensen.
Komend jaar zullen we deze inspanningen
voortzetten onder andere door, samen
met de medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse
beheersing, intensievere interne audits
op speciﬁeke milieu aspecten uit te
voeren. We zullen ook duurzaamheidsaspecten als communicatie en
“product stewardship” (beheer van het
product in de gehele keten) nadrukkelijker
in ons managementsysteem opnemen.

eisen te voldoen. Een aantal acties uit dit
plan is inmiddels met succes uitgevoerd.
De werkelijke onttrekking was in 2006
797.000 m3, dus ruim beneden de limiet.
We hebben er alle vertrouwen in dat we
de, voor 2009, gestelde limiet zullen
halen en dan zelfs nog beter presteren.

Ons belangrijkste onderwerp in het
watergebruik is het gebruik van
grondwater uit het tweede watervoerend
pakket. Er is een doel gesteld voor de
maximale omvang van de onttrekking.

Afbeeldingen (van links naar rechts): Efﬂuent
lozingspunt in de Tungelroysche Beek.
Atalanta vlinder.

Onze vergunning schrijft voor dat we
moeten voldoen aan de zeer strenge
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Om aan deze eisen te
voldoen moet een aantal sumpvloeren
vernieuwd worden. Voor deze vloeren
moet daarna een certiﬁcaat afgegeven
worden. Met de overheid is een vijfjarenplan overeengekomen voor het voldoen
aan de vereisten. De eerste
gecertiﬁceerde vloeistofdichte vloeren
zijn inmiddels opgeleverd.

Onze vergunning (die in 2005 vernieuwd
werd) staat toe dat wij jaarlijks 850.000
m3 onttrekken. Vanaf 2009 moet dit zijn
teruggebracht tot minder dan 760.000
m3. Er is een plan gemaakt om aan deze
7

Watergebruik

Energiegebruik

Water
useton zink
In m3 per

Energy
use (GJ) per ton zink
In GigaJoule

kilolitres
per tonne
(market metal)

15.39

7.37

7.50

7.79

15.20

15.40

Gigajoules
per tonne
(market metal)

2004/05 2005/06 2006/07
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Het gebruik van energie en de emissie van broeikasgas zijn aspecten met
toenemende wereldwijde aandacht. Ook de energieprijzen, die het afgelopen jaar
in Nederland extreem stegen, zijn een beweegreden tot energiebesparing.

Een belangrijk project voor ons in
2007/2008 is het afronden van het
afdekken van de historische residu
bekkens. Dit zal gecombineerd worden
met het afgraven van zoveel mogelijk
resterende kelderassen en de sloop van
verouderde gebouwen op de locatie.
Het is de bedoeling dat de juridische
verantwoordelijkheid voor het beheer van
de residu bekkens per 1 januari 2010 aan
de Provincie overgedragen wordt.
De emissie van verzurende gassen wordt
voornamelijk bepaald door de emissie
van zwaveldioxide. In de loop der jaren is
deze emissie fors gereduceerd.
Het huidige emissieniveau ligt aanzienlijk
lager dan dat wat in de IPPC richtlijn als
de “Best beschikbare/bestaande
techniek” beschouwd wordt. Op dit
moment richt de aandacht zich binnen
Budel Zink op de diffuse en incidentele
zwaveldioxide emissie. Deze treedt
bijvoorbeeld op bij het starten en stoppen
van de installatie en bij lekkages. Er is
een programma om deze emissies aan te
pakken.
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Het gebruik van energie en de emissie
van broeikasgas zijn aspecten met
toenemende wereldwijde aandacht. Ook
de energieprijzen, die het afgelopen jaar
in Nederland extreem stegen, zijn een
beweegreden tot energiebesparing.
In het afgelopen jaar werd het Energie
Efﬁciency Plan (resultaat uit een
Benchmark studie van 2005/2006)
geaccepteerd door de overheid.
Er werd een aantal besparingsprojecten
gerealiseerd.
In 2007/2008 zullen we starten met
intensieve monitoring van het
energiegebruik via het recent gereed
gekomen Energie Monitoring Systeem.
Er zal ook aandacht uit gaan naar nieuwe
mogelijkheden tot energiebesparing
danwel duurzame opwekking. We
werken ook aan een plan om de transport
efﬁciency te verbeteren.
In 2006/2007 hebben we op het vlak van
afvalstoffenmanagement verbetering
bereikt door uitbesteding van een aantal
taken aan een grote afvalverwerker. Dit
bedrijf heeft een uitgebreid netwerk via
welke toegang verkregen kan worden tot

Metalen in efﬂuent

Metals in treated wastewater

2004/05 2005/06 2006/07

3.37

3.30

16

20

51

13.98

Reportable
Te rapporteren
milieu-incidenten
Environmental
Incidents

2004/05 2005/06 2006/07

nieuwe preventie- en recyclingmogelijkheden. In het afgelopen jaar
werd ook al het op onze locatie
aanwezige wastorenslib verwerkt en
afgevoerd naar een ondergrondse opslag
in Duitsland. Wastorenslib is een afvalstof
die vrijkomt bij de gasreiniging in de
zwavelzuurfabriek. In 2007/2008 zullen
we verder onderzoek doen naar de beste
manier om wastorenslib te verwerken.
De belangrijkste maatregelen om de
diffuse emissie van metalen (“stof”)
tegen te gaan zijn in de afgelopen jaren
reeds genomen. Desalniettemin blijven
we zoeken naar mogelijkheden om te
verbeteren.
We willen proactief inspelen op nieuwe
wetgeving. Belangrijke nieuwe wetgeving
wordt gevormd door de EU regelgeving
REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of CHemicals) en GHS
(Global Harmonisation System). Budel
Zink bereidt het tijdig voldoen aan deze
regelgeving voor in nauwe samenwerking
met de International Zinc Association
(IZA). We zullen ook via de IZA betrokken

worden in de herziening van het Best
Available Technique Reference (BREF)
document voor de productie van zink in
het kader van de IPPC richtlijn.
Budel Zink heeft in het afgelopen jaar 20
milieu incidenten gerapporteerd aan de
overheid waaronder 18 overschrijdingen
van grenswaarden uit vergunningen.
Het grootste aandeel van deze
overschrijdingen werd gevormd door
overschrijdingen van de lozingsnormen
voor het efﬂuent van de waterzuivering.
Deze overschrijdingen waren vooral toe
te schrijven aan onvoldoende stabiliteit
van het waterzuiveringsproces. De
waterzuivering is zonder twijfel nog
steeds de best bestaande/beschikbare
techniek en wereldwijd nog steeds uniek
voor dit type van afvalwater. De
lozingsnormen zijn echter zeer strikt en
elke verstoring in het (biologische) proces
leidt vrijwel direct tot overschrijdingen
van de lozingsnormen.
In 2006/2007 werd een aantal
organisatorische maatregelen genomen
om de beheersing van de waterzuivering
(en het afvalwater dat daar naar toe gaat)

te verbeteren. Ook werd de preengineering van technische verbeteringen
van de installatie afgerond. De uitdaging
voor 2008 is om de engineering van deze
verbeteringen af te ronden en deze
daarna te realiseren.
Afbeeldingen (van links naar rechts):
voormalige zandwinning De Hoort, thans een
natuurontwikkelingsgebied. Verkeersspiegel
toont beeld van het Duurzaam Industriepark
Cranendonck dat ontwikkeld wordt.
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•
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Alle incidenten op de werkplek kunnen worden voorkomen
Veilig produceren een basisdoelstelling voor het bedrijf is
Iedereen verantwoordelijkheid draagt voor veiligheid op en buiten de werkplek
Veiligheidsbewustzijn, - gedrag en –houding van doorslaggevend belang zijn voor
verbetering van de veiligheid
Het voorkomen van letsel een onderdeel van een goede bedrijfsvoering is
Veilig werken een arbeidsvoorwaarde is

Budel Zink wil een veilige
werkomgeving bieden voor haar
werknemers, aannemers en
bezoekers. Ons doel is dat iedereen
aan het einde van zijn werkdag weer
gezond naar huis toe gaat. Om dit te
bereiken schenken we continu
aandacht aan de
arbeidsomstandigheden.

Afbeeldingen (van links naar rechts):
Veiligheidssymbolen in de BDS
waterzuivering. Operator met PBM’s
(Persoonlijke Beschermings Middelen)
klaar voor zijn taak in de ertshal. Operators
controleren de installatie.

In 2006/2007 zijn we onze inspanningen
blijven richten op het verbeteren van de
veiligheidscultuur binnen de fabriek. Er
werd invulling gegeven aan de
verbetermogelijkheden die in 2005 in een
onderzoek naar de veiligheidscultuur
geïdentiﬁceerd werden. Dit hield in:
• er werd aandacht geschonken aan
datgene dat we op het vlak van
veiligheid van onze medewerkers
verwachten
• datgene wat we inmiddels bereikt
hebben werd gecommuniceerd
• er werd zorggedragen voor betere
zichtbaarheid van het Management in
de fabriek
Leidinggevenden in de organisatie
(wachtchefs, afdelingshoofden en
managers) volgden een
leiderschapstraining, speciﬁek gericht op
veiligheid.
De inventarisatie van de veiligheidskritieke taken werd vernieuwd en
aansluitend werden de procedures om
deze taken veilig uit te voeren herzien.
Inmiddels zijn alle taken in beeld, de
procedures herschreven en worden

(her)instructies gegeven van de herziene
procedures. Iedereen die een
veiligheidskritieke taak gaat uitvoeren
moet recent geïnstrueerd zijn. Er werd
een software programma geïntroduceerd
om te volgen wie geïnstrueerd werd en
wanneer dat was, zodat tijdig in
herinstructie voorzien kan worden.
Er werden inspanningen verricht om de
veiligheid van het machinepark te
verbeteren. De project dossiers werden
in overeenstemming gebracht met de
wettelijke vereisten en ontbrekende data
werd aangevuld. Deze activiteiten zullen
komend jaar voortgezet worden. In een
aantal gevallen zullen nieuwe risico
inventarisaties gedaan worden welke
kunnen leiden tot aanpassingen aan de
machines.
Er werd geld vrijgemaakt voor het
aanpakken van de risico’s van
gasexplosies. Dit in overeenstemming
met de ATEX richtlijn die in de EU van
toepassing is. De aanpak is opgesplitst in
verschillende fases. In de komende jaren
zullen de laatste fases uitgevoerd worden.
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Index voor ongevallen met
Medically-referred
medisch
specialistische
injury
frequency
rate

2004/05 2005/06 2006/07
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De veiligheidsprestatie wordt gevolgd in
een index, de MRIFR. Deze geeft het
aantal ongevallen weer die medisch
specialistische behandeling vereisen per
1.000.000 gewerkte uren. De dalende
trend in deze index van 2005/2006 werd
in 2006/2007 voortgezet. De index kwam
uit op een waarde van 4,6, ruim onder het
doel van 7. Het doel voor het komende
jaar is gesteld op minder dan 5, waarmee
wij onze intentie om een incidentvrije
werkplek te bereiken, vorm geven.
De rapportage van gevaarlijke situaties en
(bijna) ongevallen lag gedurende het
gehele jaar op een hoog niveau. Dit duidt
er op dat, het systeem voor melding van
incidenten, makkelijk toegankelijk is en
goed gebruikt wordt. De meldingen
vormen samen met de acties (die naar
aanleiding van deze meldingen genomen
worden), de basis voor een duurzame
verbetering van de veiligheidsprestatie,
zowel op lange als op korte termijn.
In 2006/2007 zijn er 4 ongevallen
geweest die leidden tot medische
behandeling en één die bovendien tot
verzuim leidde. Dit betrof een ongeval
met een hoge druk reiniger. Tijdens het
gebruik hiervan veroorzaakte de
waterstraal een wond in de hand van een
operator. Dit ongeval werd ook door de
Arbeidsinspectie onderzocht.
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5

4.6

8

7.7

9

8.8

behandeling (MRIFR)
(MRIFR)

Aantal ongevallen met

medisch specialistische
Medically-referred
behandeling
injuries

De belangrijkste zaken die in 2006/2007
bereikt werden zijn:
• Het herzien van alle veiligheidskritieke
taken en procedures. Alle procedures
voor veiligheidskritieke taken werden
herschreven. Er wordt zorggedragen
dat iedere medewerker geïnstrueerd is
in de uitvoering van de taak
voorafgaand aan de uitvoering.
• RIMS (Risico Informatie Management
Systeem), de nieuwe versie van het
incidenten meld systeem is ingevoerd.
Alle werknemers werden getraind in het
gebruik er van.
• Als onderdeel van het
verkeersveiligheidsplan op de locatie
werden nieuwe verkeersborden
geplaatst (zowel inpandig als buiten) en
werd de verlichting verbeterd. Vooral in
het gebied bekend als de Northern Area
en bij de Zuurverlading werd gewerkt
aan de verkeersveiligheid.
• De noodverlichting en
vluchtwegaanduidingen werden
verbeterd en in overeenstemming
gebracht met hedendaagse normen.
Hierdoor is het mogelijk om in geval van
nood, snel en veilig iedereen uit de
fabriek te evacueren. Tevens werd
geïnvesteerd in de opleiding van
de leden van de Bedrijfsbrandweer,
door het bieden van praktijktrainingen
en andere cursussen.

Aantal ongevallen

0.9

1

2.9

2.9

3

met verzuim
Lost-time
injuries

3

Index voorinjury
ongevallen met
Lost-time
verzuim (LTIFR)
frequency
rate

2004/05 2005/06 2006/07

2004/05 2005/06 2006/07

• In 2006/2007 zagen wij een afname in
de ongevalsfrequentie, de MRIFR. Dit
leidde op de locatie tot het ontvangen
van de Zinifex Zilveren Veiligheidsonderscheiding
• Het verbeteren van de veiligheidscultuur
was een belangrijk doel in het
afgelopen jaar. Alle voorgenomen acties
werden afgerond. Alle leidinggevenden
(managers, afdelingshoofden en
wachtchefs) ontvingen een training
Veiligheidsleiderschap. Hiermee is een
goede basis gelegd voor toekomstige
verbeteringen
De uitdagingen die we in 2007/2008
aangaan bestaan uit uiteenlopende
activiteiten om voor een veiligere
werkomgeving te zorgen. Dit omvat ook
enkele grotere investeringsprojecten:
• Het uitvoeren van de volgende fase uit
het programma om delen van de fabriek
gasexplosie veilig te maken
• Verbetering van de hijsvoorzieningen op
verschillende locaties en de striphal in
het bijzonder
• Verplaatsing van de LPG propaanopslagtank. Een belangrijke stap in de
verkleining van externe risico’s.

Aanvullend zal verbetering ook bereikt
worden door:
• Een vervolg op de training
Veiligheidsleiderschap, dit maal gericht
op alle medewerkers
• Het Asset Management project; door
verbeterd planmatig onderhoud, de
beschikbaarheid van equipment
verhogen. Dit zal ook leiden tot
verbetering van (veiligheids)
voorzienigingen.
• Het uitvoeren van studies en pilots
gericht op het terugdringen van fysieke
belasting (bijvoorbeeld bij het reinigen
van de afgasketels in de Roosting)
• Het introduceren van een nieuw
systeem, dat waarschuwt, wanneer
mensen, die alleen werken, in de
problemen komen.
• Verbetering van de veiligheid van
machines
• Verbetering van de
veiligheidsvoorzieningen bij de
zuurverlading.

Afbeeldingen (van links naar rechts):
Symbolen op vrachtauto met zwavelzuur,
Operator stelt een onderdeel van de
installatie veilig met een slot. Een geel slot
voor Isolatie & Lockout.

Deze projecten zullen inhoud geven aan
ons streven tot continue verbetering en
het bereiken van een ongevalsvrije
werkplek.
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Wij zijn van mening dat:
•
•
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Wij onze prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid steeds kunnen verbeteren
Onze medewerkers, omgeving en onze klanten geen schade mogen ondervinden van
onze bedrijfsactiviteiten

Aantal
mensen
met lood
Number
of people
within
bloed
boven
µg/lover
blood
lead300
levels
(Employees = medewerkers)

30 µg/dL

2004/05

2005/06

3

2

3

11

26

Contractors

31

Employees

2006/07

Budel Zink wil zorgen voor gezonde
werkomstandigheden. Wij vinden dat
de gezondheid van onze werknemers,
maar ook die van omwonenden en
klanten niet geschaad mogen worden
door onze bedrijfsactiviteiten. Om dit
te bereiken, houden wij een aantal
parameters nauwlettend in de gaten,
en hebben we een programma om
verbeteringen door te voeren op
verschillende werkplekken.

De aandacht in ons programma met
betrekking tot de gezondheid van onze
werknemers richtte zich met name op:
• Ziekteverzuim
• Blootstelling aan lood
• Blootstelling aan chloorgas in het
celhuis
en een aantal andere zaken.
Een van de belangrijkste parameters voor
gezondheid is het verzuim als gevolg van
ziekte (ziekteverzuimpercentage). Deze
indicator geeft het aantal uren aan dat
medewerkers niet in staat waren om te
werken, ten opzichte van het totale aantal
beschikbare uren. Het verzuimpercentage
voor 2006/2007 (12-maandsgemiddelde)
bedroeg 3,8%. Dit is een lichte verhoging
ten opzichte van het vorig jaar, maar nog
steeds aanzienlijk lager dan het landelijk
gemiddelde voor vergelijkbare bedrijven.
Er is een plan om het ziekteverzuimpercentage terug te dringen. Als
onderdeel van dit plan werd in het
afgelopen jaar training gegeven over
fysieke belasting. Doel van de training is
het voorkomen van uitval door
overbelasting. In de training worden de
medewerkers bewust gemaakt van de
risico’s van fysieke (over)belasting (tillen,
trekken, duwen) en hun eigen
mogelijkheden om daar invloed op uit te

oefenen. In combinatie met verbeteringen
in de hijsvoorzieningen wordt zo de basis
gelegd voor een verlaging van het
ziekteverzuim op de langere termijn. Een
andere actie in dit plan is het bewust
maken van leidinggevenden in hun rol om
(dreigende) arbeidsongeschiktheid
vroegtijdig te onderkennen en de
medewerker te begeleiden. Ook de
begeleiding vanuit de Sociaal Medische
Teams zal intensief worden voortgezet.
De blootstelling aan lood en andere
metalen wordt gevolgd door het
monitoren van het gehalte lood in bloed
van medewerkers. In de afgelopen jaren
hebben we een signiﬁcante afname
gezien van de lood in bloed waarden.
Het monitoringprogramma hebben we de
afgelopen jaren ook uitgebreid naar
contractors die werken in gebieden waar
kans op blootstelling aan lood bestaat.
Er vonden bijeenkomsten plaats met de
contractors om zo onze prioriteit ten
aanzien van het voorkomen van
verhoogde gehaltes lood in bloed te
benadrukken. Deze aanpak heeft
vruchten afgeworpen. Dankzij de
intensieve aandacht en monitoring zien
we dat nu ook de lood in bloed gehaltes
van de contractors verbeteren. Een van
de nieuwe activiteiten om het lood in
bloed gehalte te beheersen is de
introductie van persoonlijke hygiëne actie
plannen (HAP). In deze plannen wordt
gekeken naar de persoonlijke situatie en
werkomstandigheden van de
medewerker. We zullen het werken met
deze plannen voortzetten.
In de afdeling Elektrolyse bleek in het
afgelopen jaar soms de concentratie
chloorgas in de lucht boven de MACwaarde te liggen. Intensief onderzoek
naar de oorzaken en de realisatie van een
aantal verbeteringen (zoals het wijzigen

van de anode cleaning) hebben geleid tot
verbetering. Desondanks is het probleem
nog niet geheel opgelost. We zullen de
intensieve monitoring van de chloorgas
concentratie voortzetten, evenals verder
onderzoek en aanvullende verbeteringen.
Een van de inmiddels in gang gezette
verbeteringen is de ventilatie van het
celhuis. Het nieuwe ventilatiesysteem zal
in de loop van 2007/2008 gereed zijn.
Een voordeel van deze verbetering is dat
deze tevens bijdraagt in het terugdringen
van blootstelling van zuurmist aan
medewerkers. Ook zal het leiden tot een
verminderde corrosie in het celhuis.
We hebben in de afdeling Gieterij,
intensieve inspanningen verricht om
werkzaamheden onder hete
omstandigheden (warmtebelasting van
het lichaam, vormt hierbij een
gezondheidsrisico) te verminderen. Wij
zullen in de komende jaren werken aan
een verdere verbetering. Wij hebben
aandacht besteed aan de consequenties
van gewijzigde wetgeving op het gebied
van radioactieve straling.
Zinkconcentraten kunnen, in zeer lage
concentraties, enkele natuurlijke
radioactieve elementen bevatten.
Nieuwe procedures zullen er voor zorgen
dat er hieruit, voor onze medewerkers,
geen risico’s van blootstelling aan
radioactieve straling ontstaat. In het
komend jaar zullen we ook aandacht
besteden aan de risico’s verbonden aan
de blootstelling van houtstof en
maatregelen treffen om de blootstelling
aan lasdampen te voorkomen.

Afbeeldingen (van links naar rechts): Operator
bezig met hijsen van een zinkblok. Operator
met adembescherming in de Roosting.
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Wij zijn van mening dat:
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Wij een gewaardeerd lid moeten zijn van de gemeenschap waarin wij werkzaam zijn
Wij omwonenden moeten raadplegen en open moeten communiceren met de samenleving over de bedrijfsactiviteiten

Budel Zink wil graag een bedrijf zijn
dat door de samenleving, en de
omwonenden in het bijzonder,
gerespecteerd wordt. Om dit te
bereiken en te behouden, gaan wij een
open dialoog aan met partijen in de
samenleving. Wij willen luisteren naar
onze buren en kijken naar
gezamenlijke doelen. Op die manier
willen wij een een nauwe relatie
creëren gebaseerd op vertrouwen.
De activiteiten die zich richten op deze
relatieversterking met de samenleving,
zijn:
• Ontwikkeling van het Duurzaam
Industriepark Cranendonck
• Een open communicatie met alle
belanghebbenden
• Ondersteuning en sponsoring van
locale initiatieven
• Deelname in opleidingsprogramma’s
Zaken die te maken hebben met de
samenleving, zijn vaak nauw gerelateerd
aan het milieu. Milieu heeft
namelijk ook effect op de leefomgeving
van die mensen. Dit geldt zeker voor
locale aspecten als geluid, maar ook voor
regionale aspecten zoals de emissie van
verzurende gassen en zelfs voor de

globale thema’s zoals de emissie van
broeikasgas.
De ontwikkeling van het Duurzaam
Industriepark Cranendonck (DIC) is een
belangrijk onderwerp voor de
samenleving en de locale gemeenschap.
Het initiatief heeft betrekking op 200 ha
industrieterrein dat onderdeel uitmaakt
van de 700 ha grond dat in het bezit is van
de zinkfabriek. Het doel is om, van de 200
ha zo’n 100 ha te ontwikkelen tot
industrieterrein, waarop ook andere
bedrijven toegelaten worden. Het idee
daarachter is om bedrijven toe te laten die
een duurzame relatie met elkaar hebben
en daardoor wederzijds voordeel hebben
van elkanders aanwezigheid, zoals
verzinkerijen. Het industriepark zal een
positieve invloed hebben op de regio. In
de directe omgeving van Budel worden
straks carrière mogelijkheden geboden.
De herziening van het bestemmingsplan
kan alleen plaats vinden als gegarandeerd
wordt dat elders voldoende
natuurcompensatie plaats vindt. Dit zal
gebeuren door overdracht van het beheer
(en/of eigendom) van grond die nu in het
bezit is van het bedrijf, naar een
natuurbeschermingsorganisatie. Onder
de over te dragen gebieden bevindt zich
ook de voormalige zandafgraving “De

Hoort”. Dit gebied ontwikkelt zich de
laatste jaren snel in een waardevol
natuurreservaat dat grenst aan de
achtertuin van de omwonenden.

Afbeeldingen (van links naar rechts):
vogeltelling op het terrein van Budel Zink door
vrijwilligers. Demonstratie van de Bedrijfsbrandweer op de basisschool in BudelDorplein.
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De ontwikkeling van het Industriepark is
een langzaam proces waarin een groot
aantal belanghebbenden betrokken zijn.
Het initiatief dateert van 1997. In 2007
werd een belangrijke mijlpaal bereikt. De
betrokken partijen kwamen een
gezamenlijke intentieverklaring overeen
waarin de uitgangspunten, waaronder de
ontwikkeling plaats kan vinden, zijn
vastgelegd. Deze overeenkomst werd in
april 2007 formeel bekrachtigd. In het
komende jaar zal de formele procedure
gestart worden om de ontwikkeling
mogelijk te maken. Deze procedure
omvat ook een milieueffect rapportage
(m.e.r.) procedure. In deze rapportage
zal uitvoerig aandacht besteed worden
aan de minimalisatie van de
milieueffecten. Het is de bedoeling dat
we in 2009 zover zijn dat de eerste
industriële activiteiten zich vestigen.
Budel Zink wil graag een open dialoog
aangaan met de samenleving. Een
voorbeeld van de daartoe benodigde
18

openheid is het bestaan van de eigen
website www.budelzink.nl. Deze
website bevat gedetailleerde en actuele
informatie over het bedrijf en de
mogelijkheid om met het bedrijf contact
op te nemen.
Het Duurzaamheidsrapport over
2005/2006 werd in het Nederlands
vertaald en verspreid onder de bewoners
van Budel-Dorplein. In oktober 2006
vond er een bijeenkomst plaats met de
bewoners van Budel-Dorplein. Op de
agenda stond het verstrekken van
feedback van de scan “Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen” die het
bedrijf liet uitvoeren. De feedback liet
zien dat Budel Zink veel onderwerpen op
het vlak van duurzaamheid reeds
geïncorporeerd heeft in de bedrijfsvoering. De omwonenden en andere
partijen uit de samenleving zien het
bedrijf als een gewaardeerde partij in de
maatschappij. Ook dit Duurzaamheidsrapport over 2006/2007 is vertaald in het

Nederlands en zal worden gedistribueerd
in Budel-Dorplein. Dit zal tevens
aangegrepen worden als mogelijkheid
om opnieuw met de bewoners in
contact te treden.
In september 2006 vond een Open Dag
plaats die meer dan 1200 bezoekers
trok. Deze bezoekers kregen een
begeleide rondleiding door de
zinkfabriek. De deelnemers waren over
het algemeen onder de indruk van de
omvang van de fabriek, de zorg voor
orde en netheid en de inspanningen die
we verrichten op het vlak van veiligheid,
gezondheid en milieu.
In 2006/2007 sponsorden wij lokale
sportverenigingen. Ook het cultureel
centrum De Schakel werd gesponsord.
Wij vinden het belangrijk dat dit centrum
beschikbaar blijft voor de bewoners van
Budel-Dorplein als ontmoetings- en
vergaderruimte.

Budel Zink ondersteunt ook
onderwijsinstellingen met een
technische achtergrond. Wij zien dit als
een investering in de toekomstige
beschikbaarheid van gekwaliﬁceerd
personeel. Voorbeelden zijn de
deelname aan beroepsmanifestaties en
aan de “Week van de Procestechniek”
waarin wij rondleidingen organiseren
voor leerlingen van lokale scholen.

Institute for Water Education.
We ondersteunden ook de lokale
basisschool in hun project “Water” in de
vorm van een demonstratie door de
Bedrijfsbrandweer.

Afbeeldingen (van links naar rechts):
Presentatie en informatie sessie voor de
inwoners van Budel-Dorplein. Bijdrage in een
opleidingsprogramma van een lokale school

We zoeken ook samenwerking met
andere bedrijven in de regio die bezig zijn
met procestechniek. Gezamenlijk
ontwikkelen wij een opleiding
Procestechnologie aan de Voorbereidend
Middelbaar Beroepsonderwijs instelling
“Het Kwadrant” in Weert. Deze
opleiding moet in het schooljaar
2007/2008 een feit zijn. Ook aan
studenten van universiteiten wordt de
mogelijkheid geboden om ons bedrijf te
bezoeken. In mei 2007 vond bijvoorbeeld
een bezoek plaats van 25 internationale
studenten van het UNESCO-IHE
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Wij zijn van mening dat:
• Iedere medewerker bijdraagt aan en mede verantwoordelijk is voor onze prestaties
en reputatie
• Samenwerken krachtiger is dan individualisme
• Verscheidenheid aan talent en ervaringen een sterkte is die wij koesteren
• Werk moet leiden tot erkenning en bevrediging
• Ieder moet werken alsof het bedrijf zijn of haar eigendom is. Dit eigenaarsschap van
medewerkers in het bedrijf, wordt aangemoedigd en is belangrijk voor ons succes

05

Me
Medewerkers

20

Budel Zink beschouwt haar
medewerkers als de belangrijkste
onderdelen van het bedrijfskapitaal.
Het bedrijf hanteert daarom een
systeem waarbij continu geïnvesteerd
wordt in opleiding, training en carrière
ontwikkeling van medewerkers.
“Investeren in mensen is investeren in
de toekomst” zijn dan ook de
openingswoorden van de General
Manager in het Sociaal Jaarverslag
dat jaarlijks uitgebracht wordt. Het
rapport wordt verspreid onder alle
medewerkers. Het handelt over alle
aspecten op het vlak van Personeel &
Organisatie waar medewerkers in
geïnteresseerd zouden kunnen zijn.

Een van de indicatoren voor de
tevredenheid van het personeel is de
gemiddelde duur van het arbeidscontract.
In 2006 werkte de meerderheid van de
medewerkers 19 jaar of langer voor Budel
Zink. Er werden 23 nieuwe
personeelsleden aangenomen in
2006/2007. De gemiddelde leeftijd van
de personeelsleden is 44 jaar.
Een belangrijk onderdeel is het
Opleidingsplan. Op grond van de
uitkomsten uit functioneringsgesprekken,
die tenminste jaarlijks met elk
personeelslid plaatsvinden, wordt een
inventarisatie gemaakt van de
opleidingsbehoefte. Deze behoeften
worden opgenomen in het
Opleidingsplan. Na goedkeuring van dat
plan, wordt in de loop van het jaar tot
uitvoering overgegaan.

Naast dit Opleidingsplan is er een
systeem voor “Training on the Job”. Dit
systeem zorgt er voor dat elke nieuwe
medewerker op een afdeling, goed
getraind en gecoacht wordt in de
functievereisten door ervaren collega’s.
Er is ook een systeem dat er voor zorgt
dat de training van veiligheidskritieke
taken regelmatig vernieuwd wordt. Dit
systeem omvat ook een regelmatige
herziening van de veiligheidskritieke
taken door het uitvoeren van Taak Risico
Analyses. De procedures en de trainingen
worden zo actueel gehouden.
Er werd in het afgelopen jaar ook een
intensief trainingsprogramma gedraaid,
gericht op het verbeteren van de
leiderschapsvaardigheden van onze
leidinggevenden. Wij zien dat de
prestaties van een team in belangrijke
mate bepaald worden door de
vaardigheden van de leidinggevende.
Teams die goed geleid worden presteren
beter, hebben meer plezier in hun werk
en voelen zich meer verbonden met de
organisatie.
Er is ook een programma
Competentiegericht Opleiden (CGO).
Met dit programma werd enkele jaren
geleden gestart en het heeft zich nu
ontwikkeld tot een volwaardig systeem.
CGO biedt medewerkers (in het bijzonder
operators en monteurs) de mogelijkheid
om te laten zien welke competenties zij
beheersen en aan welke competenties zij
nog moeten werken. Met dit systeem dat
gebaseerd is op erkenning van in de
praktijk verworven vaardigheden en

ervaringen kunnen zij zelfs bewijzen dat
zij een niveau bereikt hebben dat
gelijkwaardig is aan het niveau van
ofﬁciële beroepsopleidingen. Een van de
doelstellingen van het komend jaar is om
dit systeem voort te zetten.
In 2006/2007 investeerden we ook in de
ontwikkeling van het Management Team
en afdelingshoofden in het zogenaamde
Zinifex Unlimited programma. Dit is een
professioneel programma dat gericht is
op de ontwikkeling van vaardigheden om
in het werk sociale en interpersoonlijke
relaties met anderen aan te gaan en te
onderhouden. Er namen 40 personen
deel aan dit programma. Het idee achter
het programma is dat om daadwerkelijk
een verandering in een organisatie te
bewerkstelligen, het noodzakelijk is om
interpersoonlijke relaties aan te gaan die
gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen
en openheid. Door elkanders drijfveren te
kennen en te begrijpen, is het mogelijk
gezamenlijke doelen na te streven.
Onze zorg voor het personeel is ook terug
te zien in de intensieve aandacht voor
veiligheid en gezondheid. Meer
informatie over die onderwerpen vindt u
in de andere hoofdstukken van dit
rapport.

Afbeeldingen (van links naar rechts):
Medewerkster in het laboratorium.
Elektricien controleert de status.
Training en opleiding in de fabriek.
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Wij zijn van mening dat:
• Het doel van ons bedrijf is om aantrekkelijke financiële resultaten te behalen
en tegelijkertijd ook successen voor andere belanghebbenden op te leveren
• Lange termijn relaties met afnemers zijn gebaseerd op wederzijdse voordelen
• Onze afnemers zijn de belangrijkste bron voor een voorspoedige ontwikkeling
van ons bedrijf
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Productie inintonnen
Production
tonneszink

EBIT (Inkomsten voor

belasting)
in miljoenen euro
EBIT
in MEUR

26.2

59.9

231

224

233

155.9

(market metal) (x1000)
(×1000)

2004/05 2005/06 2006/07

2004/05 2005/06 2006/07

Afbeeldingen (van links naar rechts):
Gezuiverde oplossing opslagtank in het
celhuis. De zwavelzuurfabriek.

Het ﬁnanciële resultaat over 2006/2007
lag op een record hoogte. Hoge
zinkprijzen, in combinatie met goede
premies op de geleverde producten
hebben bijgedragen in dit uitmuntende
resultaat.
De productie lag in 2006/2007 dicht in de
buurt van het record van 2004/2005.
Enkele problemen rond de kwaliteit van
de grondstoffen voor het
zinkproductieproces hebben in de loop
van het jaar tot enig productieverlies
geleid.
In het afgelopen jaar werden de
activiteiten afgerond die het mogelijk
maken om de productiecapaciteit te
verhogen naar maximaal 260.000 ton zink
per jaar. Het is ons doel om dit
productievolume uiterlijk in 2009/2010
volledig te bereiken. Belangrijk hierin is de
inzet van de juiste grondstoffen en een
optimale beschikbaarheid van de
installatie.

Een hoogtepunt in 2006/2007 was de
start van het Asset Management project.
Met de inspanningen wordt beoogd om
de beschikbaarheid van de installatie te
verbeteren door een verbeterd
onderhoudsbeleid. Dit moet er toe leiden
dat op basis van de ervaringen met
apparatuur en de kritiekheid ervan voor
de productie, meer planmatig en
preventief onderhoud plaats vindt. In het
komende jaar zullen de inspanningen
voortgezet worden. Ze zijn een
belangrijke factor in het behalen van de
verhoogde productiedoelen.
Budel Zink wil een betrouwbare
leverancier zijn voor haar klanten die op
tijd hoogwaardige producten levert. Dit
hebben wij opgenomen in onze slogan
“Partner to improve performance”. Als
onderdeel van ons geïntegreerd
management systeem, dat voldoet aan
de eisen die ISO 9001 stelt, meten wij
ook de klanttevredenheid. De klanten
geven aan dat zij tevreden zijn over de
prestaties. We gebruiken hun feedback
om onze systemen te verbeteren.
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