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Inleiding
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor Talis Benelux B.V. (Talis) dat wij mede
verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen zoals onvoldoende beschikbaarheid van
schoon drinkwater, luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en vergrijzing. Om te
beginnen wil Talis ervoor zorgen dat deze problemen in ieder geval niet groter worden. Daarnaast streeft
Talis ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.
In dit document zet Talis haar beleid, doelstellingen en strategie voor de komende periode ten aanzien van MVO
uiteen. Als leidraad is hierbij ‘de MVO Prestatieladder’ gebruikt die eisen bevat voor een MVO managementsysteem en een praktische invulling geeft van de norm ISO26000 (internationale richtlijn voor maatschappelijke
verantwoordelijkheid van organisaties - corporate social responsibility).
Binnen al onze bedrijfsprocessen zoals productie, inkoop, verkoop en personeelsmanagement houden wij rekening
met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. Talis staat hierbij voor duurzaam ondernemerschap met
aandacht voor een gezonde balans tussen de drie elementen van duurzaam ondernemen: People, Planet en Profit.

People: aandacht voor medewerkers, medemens en gesprekspartners
Planet: aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven
Profit: aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit

Onze visie
Onze visie is water gerelateerd. Water is namelijk vitaal voor een gezond en gelukkig leven op aarde, zonder water
is er geen leven op aarde mogelijk. De vraag naar water zal blijven groeien. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
-

-

De continue groei van de wereldbevolking
Naar schatting groeit de wereldbevolking tot 2050 naar 9,3 miljard mensen, wat zorgt voor een toename
van de vraag naar water van 55%
Onverminderde urbanisatie en verstedelijking
Een geschat aantal stadsbewoners van 5 miljard in 2030
Een gebrekkige infrastructuur
Progressieve behoefte aan uitbreiding, vervanging en onderhoud

Naar schatting 700 miljoen mensen hebben nog geen toegang tot schoon drinkwater. Meer dan 80 procent van het
wereldwijde afvalwater wordt niet verzameld of gereinigd, met als gevolg dat veel mensen nog steeds worden
blootgesteld aan ziekmakende bacteriën.
Het opzetten en onderhouden van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor het
transporteren van water is een voortdurende uitdaging voor overheidsinstellingen en
industrie.
Talis levert een bijdrage aan deze problematiek door het ontwikkelen en
vermarkten van waterleidingappendages ten einde de beschikbaarheid van
schoon water en de gezondheid van de leefomgeving voor alle mensen stap
voor stap te verbeteren.
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Onze strategie
Talis produceert en verhandelt producten voor drink- en afvalwatertoepassingen en wenst gezien te
worden als een goede werkgever, buurtgenoot en faire business partner. Onze producten worden overal
ter wereld ingezet om drink-, afval- en industriewater hygiënisch, effectief en efficiënt te distribueren.
Onze primaire bedrijfsactiviteit is de productie, supply chain management en logistiek van verbindingsstukken ten
behoeve van waterleidingen. Standaard producten en ook klant specifieke wensen worden ingevuld.
Vanuit de Talis Group (Talis Management Holding GmbH, een Triton investering) wordt het lokale management
van Talis Benelux gemonitord en geadviseerd en worden centrale diensten betrokken / wordt samengewerkt, o.a.
op het gebied van marketing, supplier-contracting en product-innovatie. Maandelijks worden resultaten en
prestaties gerapporteerd aan de holding en vindt er op strategisch niveau overleg plaats.
Door de Talis Group is een Code of Conduct (gedragsregels) opgesteld
met betrekking tot de wettelijke en ethische verantwoordelijkheden van
directie en medewerkers van alle Talis bedrijven.
In de Code of Conduct zijn principes, waarden en gedragsregels
vastgelegd die gelden in relatie tot collega’s, klanten, zakelijke partners
en overige belanghebbenden.
Tevens zijn waarden beschreven ten aanzien van productveiligheid,
veilige en gezonde werkplekken en milieubescherming.

De verkooporganisatie van Talis Benelux is op te splitsen in twee onderdelen:
-

Verkoop aan zusterbedrijven binnen de Talis Group (wereldwijd)
Verkoop aan distributeurs, groothandelaren en (zakelijke) eindgebruikers in de Benelux

Behalve de producten die zijn gefabriceerd in de eigen productielocatie te Beringe worden binnen de Benelux
tevens de producten van zusterbedrijven verkocht.

Het beleid en principes van MVO is van toepassing op alle medewerkers en activiteiten van Talis Benelux. De
structuur van de interne organisatie is vastgelegd in het organisatieschema (zie bijlage). De Managing Director is
verantwoordelijk voor een doeltreffende uitvoering van de MVO strategie.
Talis heeft haar werkwijzen en afspraken vastgelegd in een managementsysteem
dat is gecertificeerd tegen de ISO9001 en de MVO Prestatieladder, ten einde te
borgen dat structureel wordt voldaan aan de eisen en verwachtingen van klanten
en overige belanghebbenden.
Talis is een toonaangevende fabrikant en leverancier en streeft naar een top 3 marktpositie op basis van haar
productportfolio, goed geaccepteerde levertijden, betrouwbaarheid en een kosteneffectieve bedrijfsvoering.
Voor het succesvol uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten ziet Talis het direct en frequent communiceren met
medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en overige belanghebbenden als belangrijke succesfactor
(zie hoofdstuk ‘Onze belanghebbenden).
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Ons MVO beleid
De directie van Talis Benelux B.V. draagt zorg voor de continuïteit en het succes van haar onderneming, met
inachtneming van haar maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheden en de zorgplicht voor mens en
milieu. Ten aanzien van de drie elementen van duurzaam ondernemen is het beleid onderstaand weergegeven:

Talis hecht veel waarde aan de werkomgeving van haar medewerkers. De werkomgeving van
de medewerkers dient altijd veilig en motiverend te zijn.
Veiligheid en ergonomie staan hoog in het vaandel. Hiervoor worden de benodigde middelen,
zoals goede stoelen, goede verlichting en daglicht, goede apparatuur, gereedschap,
hulpmiddelen, voldoende ruimte en daar waar nodig wordt aangepast materiaal ingezet.
Regelmatig (herhalings)trainingen en opleidingen waarborgen een up to date veiligheidsniveau
en een parate veiligheidskennis van iedere medewerker. Een verplichte keuring van de
arbeidsmiddelen en veiligheidsmiddelen zijn verankerd in de managementsysteem procedures.
Talis heeft een uitgebreid HR programma waarin de werknemer centraal staat. In de “Code of Conduct” zijn de
richtlijnen vastgelegd hoe de werknemers zich dienen te gedragen naar hun collega’s en externe contacten toe. De
Code of Conduct streeft er naar dat iedereen zijn of haar persoonlijk respect krijgt welke ze verdienen met als
gevolg gemotiveerde werknemers. Het HR systeem, dat ook in de managementsysteem procedures verankerd is,
monitort en stuurt met regelmaat de motivatie en performance van de individuele werknemers bij.
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid ondersteunen wij als Talis organisatie “Just a drop”. Just a drop is
een organisatie welke leefgemeenschappen over de hele wereld helpt om blijvend toegang tot veilig en hygiënisch
drinkwater te hebben. Tevens worden er middelen beschikbaar gesteld en kennis overgedragen om veilig en
hygiënisch met afvalwater om te gaan.

De visie van Talis is om onze leefwereld stap voor stap te verbeteren door het ontwikkelen,
produceren en onderhouden van producten waarmee de distributie van water efficiënt te
reguleren is. Deze visie zal uiteindelijk het effect dat het gebruik van drinkwater en het
produceren van afvalwater op onze aarde hebben “minimaliseren”. Dit is een visie welke een
lange termijn nodig heeft om effectief te gaan zijn.
Om ook op korte termijn bij te dragen aan een leefbaardere planeet streeft Talis Benelux er naar
om het gebruik van grondstoffen te minimaliseren, uitstoot van schadelijke stoffen te beperken
en het produceren van afvalstoffen zo veel mogelijk te minimaliseren. Het gebruik van de
grondstoffen en het produceren van afvalstoffen zijn zoveel mogelijk in kaart gebracht. De op deze manier
verkregen data, de CO2 footprint, maakt het mogelijk om gedetailleerde analyses te maken met gericht acties. In
onze dagelijkse bedrijfsvoering besteden we hier bewust aandacht aan. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld het
lease wagen park, gebruikmaken van “melkroutes” voor het afleveren van producten, bouwen van een lekvrij
perslucht systeem en energiezuinige verlichting.
Voor onze klanten verpakken we alle orders met recyclebaar materiaal die makkelijk te scheiden zijn of te
hergebruiken. Daarnaast passen wij energiebesparende verbeteringen toe in onze huisvesting, zoals het plaatsen
van energiezuinige lampen in ons kantoor, de werkplaatsen en het magazijn. Bij alle vernieuwingen die wij verder
doen, is het uitgangspunt dat het moet passen binnen MVO.
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Talis werkt met lokale, Nederlandse en internationale leveranciers. Deze mix van
leveranciers en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van belangrijke inkoop informatie
binnen de Talis groep maakt het mogelijk om faire partnerships aan te gaan. Wij werken
regelmatig samen met lokale bedrijven.
Dagdagelijkse benodigdheden koopt Talis zoveel mogelijk lokaal in terwijl gebruiksartikelen
veelal in Nederland worden ingekocht. De inkoop van strategische producten is
internationaal georiënteerd om de benodigde profit en daarmee het voortbestaan te
garanderen.
Efficiënt omgaan met middelen, hieronder vallen ook de lokale transporteur en de
producent van pallets, en niet te vergeten het menselijke kapitaal dragen er uiteindelijk zorg voor dat alle
medewerkers en externe contacten faire behandeld kunnen worden.
Uiteindelijk moet dit leiden tot tevreden klanten en resulteren in duurzame relaties. Talis, samen met de
zusterbedrijven, zal alles in het werk stellen om faire en duurzame relaties met de eigen werknemers, leveranciers
en klanten te kunnen waarborgen.

Door bij voortduring het beleid uit te dragen en te evalueren en door structureel de beleidsaspecten ter sprake te
brengen tijdens overleg streven we naar continue verbetering van onze prestaties op het gebied van MVO.
Jaarlijks (her)formuleren we hierbij onze doelstellingen, stellen we de benodigde middelen beschikbaar, voeren we
de benodigde acties uit, evalueren we of de gewenste resultaten zijn bereikt en stellen we bij waar nodig (volgens
de Plan Do Check Act cyclus). Structurele, wederkerende acties zijn vastgelegd in het MVO actieplan.

Bekrachtigd te Beringe op 26 oktober 2018,

R.M.J.H. (Rob) Neijssen
Managing Director Talis Benelux B.V.
Talis Benelux B.V.
Rozenobel 15
5986PA Beringe
KvK nr.: 13032333
Holding: Talis Management Holding GmbH

Talis Managementholding GmbH is onderdeel van Talis International holding GmbH, sinds 2010 in eigendom van
Triton Investments en gevestigd te Heidenheim, Duitsland
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Onze belanghebbenden
Talis hanteert de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ten einde aan eisen en verwachtingen
van haar belanghebbenden te voldoen. Deze eisen en verwachtingen zijn door Talis geïnventariseerd en
vastgelegd in de ‘Belanghebbendenanalyse’. Met deze inventarisatie is tevens vastgesteld aan welke publiek- en
privaatrechtelijke eisen wordt voldaan, dit is vastgelegd in het Overzicht wet- en regelgeving. Periodiek (tijdens de
Jaarlijkse Directiebeoordeling) wordt de inventarisatie geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt.
Talis hecht veel waarde aan de betrokkenheid van haar belanghebbenden bij de uitwerking en uitvoering van haar
MVO beleid. Daarom worden regelmatig gesprekken met representatieve belanghebbenden gepland waarbij
verwachtingen en mogelijkheden worden besproken in het kader van de MVO prestatie van Talis. De uitkomsten
van deze gesprekken worden verwerkt in de ‘Belanghebbendenanalyse’.
In onderstaand schema zijn onze belanghebbenden weergegeven, ingedeeld naar de mate van invloed op het
MVO beleid van Talis in vergelijk met de mate van het belang van de belanghebbende bij ons MVO beleid.

Tevreden houden

Betrekken bij MVO beleid
Klanten
Medewerkers
Management Talis

Certificerende instantie
Omwoners

Hoofdaannemers
Verkoopadviseurs / agenten
Distributeurs
Eindgebruikers
Brancheorganisatie FME
Arbodienst

Talis Group Holding

Overheid
Provincie
Gemeente
Vakbonden
Belangengroepen
Media

Aandeelhouder Triton
Uitzendbureau

Banken
Verzekeraars
Concurrenten

Laag

Mate van belang bij Talis

Hoog

Leveranciers
Onderaannemers

Monitoren / bewaken
Laag

Geïnformeerd houden
Mate van invloed op Talis

Hoog

Talis draagt zorg voor communicatie met belanghebbenden. Naast eerdergenoemde periodieke besprekingen
(klantbezoek, leveranciersbezoek, holdingvergaderingen, personeelsbijeenkomsten etc.) wordt hierbij gebruik
gemaakt van de website en nieuwsbrieven.
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Onze MVO doelstellingen
Nr.

Doelstelling

Verantwoordelijke

1902

Het CO2 verbruik relatief meetbaar maken

Rob Neijssen

31-12-2020

2001

Relatieve CO2 uitstoot terugdringen met 5%

Rob Neijssen

31-12-2020

1904

Uitbreiden kennisniveau medewerkers / behalen vakdiploma’s

Rob Neijssen

31-12-2020

1905

Geen afwijkingen op (milieu) wet- en regelgeving

Rob Neijssen

31-12-2020

1906

Ziekteverzuim maximaal gelijk aan landelijk branchegemiddelde

Rob Neijssen

31-12-2020

1907

Minder dan 5 klachten per jaar op MVO indicatoren

Rob Neijssen

31-12-2020

Meetmoment

Onze prestatie
Element

Periode

Waarde

T.o.v. vorige periode
/ t.o.v. doelstelling

CO2 uitstoot (zie CO2 footprint)

Boekjaar 2019

134.493 kg

+ 10%

Stroomverbruik

Boekjaar 2019

6,99 kWh/ggu

- 16%

Gasverbruik

Boekjaar 2019

1,97m3/ggu

+16%

Papierverbruik

Boekjaar 2019

250 kg

Gelijk

Dieselverbruik

Boekjaar 2019

Liters/km

n.t.b.

Overig
Juni 2019: certificaat MVO Prestatieladder Niveau 3 behaald
Aug 2019: herhalingstrainingen (o.a. BHV en lassen) uitgevoerd
Dec 2020: prestatie-certificaat interne milieuaudit Talis holding

Onze verbeterprojecten
De acties en maatregelen die nodig worden geacht om de MVO prestatie van Talis te verbeteren en de MVO
doelstellingen zijn door Talis bepaald en vastgelegd in het “Overzicht verbeterprojecten”. De voortgang en
doeltreffendheid van de acties wordt regelmatig geëvalueerd.
De prioriteitstelling van verbeterprojecten wordt mede bepaald op basis van de belanghebbendenanalyse en de
inventarisatie van risico’s en kansen op het gebied van MVO.
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MVO Indicatoren
Gerelateerd aan de aspecten People, Planet en Profit kent de MVO prestatieladder 33 indicatoren, onderverdeeld
naar 7 MVO kernthema’s. Deze indicatoren zijn door Talis beschouwd bij het opzetten, implementeren, uitvoeren,
onderhouden en verbeteren van haar MVO managementsysteem. Onderstaand staan de bevindingen samengevat
van de inventarisatie die door Talis is uitgevoerd.
-

Kernthema 1: Behoorlijk bestuur
Talis legt verantwoording af aan haar stakeholders met betrekking tot de MVO kernthema’s en geeft blijk
van behoorlijk bestuur
Op regelmatige basis vindt communicatie met stakeholders plaats waarbij de uitgangspunten van het MVO
beleid worden afgestemd.

-

Kernthema 2: Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Werkgelegenheid
Talis draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het zeker stellen van de werkgelegenheid en
het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van de werknemers en minimalisering van
nadelige effecten ten gevolge van reorganisaties en herstructureringen.
De zorg voor de continuïteit en het succes van de onderneming is vastgelegd in de Beleidsverklaring van
de Directie. In de afgelopen jaren is de winstgevendheid van negatief naar positief omgedraaid. De groei in
de omzet is 22%. Het verloop in de personele bezetting op cruciale functies is tot rust gekomen. De positie
van het bedrijf binnen de Talis Group is verstevigd.
Verhouding werkgever – werknemer
Talis draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door passende sociale voorzieningen en het
vastleggen van de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst en
eventuele voorwaarden, en een functie en/of taakomschrijving.
De rechten en plichten naar elkaar toe zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst conform de Cao Metaal
en Techniek met bijbehorende functieomschrijving. Daarnaast geldt de Code of Conduct van de Talis
Group. Jaarlijks wordt een functioneringsgesprek gehouden tussen werknemer en directe leidinggevende.
De dagelijkse rechten en plichten bij de uitvoering van de taken zijn vastgelegd in het bedrijfsreglement en
Algemene veiligheids- en gedragsregels.
Gezondheid en veiligheid
Talis draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door
gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op
calamiteiten.
In het bedrijfsreglement en de Algemene veiligheids- en gedragsregels is zowel voor werknemers als
bezoekers vastgelegd waar zij zich aan dienen te houden. De medewerkers krijgen Veiligheidsinstructies
bij indiensttreding en bij wijzigingen in die instructies. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden
ter beschikking gesteld aan werknemers en bezoekers. Er zijn Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) opgeleid en
aanwezig. Risico-inventarisaties van de werkzaamheden worden uitgevoerd en periodiek ge-update. In het
bedrijf zijn in hoogte verstelbare werktafels beschikbaar en takels / kranen om zware lasten te tillen.
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Opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk
Talis draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door voorzieningen en mogelijkheden te bieden
voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk.
In het bedrijfsreglement is vastgelegd dat werknemers die bij indiensttreding nog niet beschikken over de
voor de functie vereiste diploma’s of certificaten, binnen drie maanden na aanvang van de
arbeidsovereenkomst, in de gelegenheid worden gesteld het desbetreffende diploma of certificaat te
behalen. Lassers zijn/worden opgeleid om te voldoen aan de Europese en Amerikaanse regelgeving, BHVtraining en herhalingscursussen worden gevolgd. Voor productiemedewerkers zijn hef-instructies en
trainingen verzorgd en heftruck-opleidingen zijn aangeboden en gevolgd. Sales-medewerkers hebben een
AUMA-training doorlopen en de controller heeft een SQL-cursus gevolgd.
Diversiteit en kansen
Talis draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht
op gelijke kansen, het elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group.
-

Kernthema 3: Mensenrechten
Strategie en beheer
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat activiteiten, inkopen (waaronder producten, diensten en of uitbestedingen) en investeringen
niet conflicteren met de mensenrechten.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group.
Verbod op discriminatie
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat alle vormen van discriminatie worden voorkomen.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group.
Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen niet worden belemmerd.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group.
Uitbanning kinderarbeid
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat kinderarbeid wordt uitgebannen.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group.
Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat gedwongen en verplichte arbeid wordt tegen gegaan.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group.
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Beveiligingsbeleid
De organisatie draagt zorg dat beveiligingspersoneel bij hun taakuitoefening de mensenrechten en rechten
van lokale bevolking of activisten respecteren.
Niet van toepassing bij Talis
Rechten van inheemse bevolking
De organisatie draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen
om zeker te stellen dat rechten van de inheemse bevolking worden gerespecteerd en dat activiteiten van
de organisatie ook aan hen ten goede komen.
Niet van toepassing bij Talis
-

Kernthema 4: Eerlijk zaken doen
Gemeenschap
Talis houdt zich aan de geldende wetgeving en draagt zorg voor het minimaliseren van ongewenste
effecten op de gemeenschap in het gebied van de activiteit.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group.
Corruptie
Talis draagt er zorg voor dat omkoping en corruptie van de organisatie, of medewerkers wordt bestreden.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group. De directie verklaart jaarlijks schriftelijk dat zij hiervan geen signalen ontvangen hebben, als
onderdeel van de “Yearly review” door de Holding. Elke (nieuwe) kantoor-medewerker moet kort na het in
dienst treden 2 cursussen op dit gebied met goed gevolg afleggen: “Corruption Prevention (Basics
Module)” en ”Antitrust Law”, via E-learning.
Publiek beleid
Talis draagt er zorg voor dat wanneer gekozen wordt voor het bijdragen aan politieke lobbygroepen en/of
politieke partijen deze bijdrage ethisch te verantwoorden is.
Niet van toepassing bij Talis, niet toegestaan zoals vastgelegd in de Code of Conduct van de Talis Group.
Concurrentiebelemmerend gedrag
Talis ontplooit geen activiteiten in strijd met de kartelwet en regelgeving betreffende
concurrentievervalsing.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group. Elke (nieuwe) kantoormedewerker moet kort na het in dienst treden 2 cursussen op dit gebied met
goed gevolg afleggen: “Corruption Prevention (Basics Module)” en ”Antitrust Law”, via E-learning.
Naleving
Talis zal in geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze principes toelichten
wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.
In een dergelijk geval treedt de procedure in werking die is opgenomen in het management- systeem van
Talis Benelux B.V. en die borgt dat oorzaakanalyse wordt uitgevoerd en de juiste maatregelen worden
getroffen.
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-

Kernthema 5: Consumenten aangelegenheden
Gezondheid en veiligheid van consumenten
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat de gezondheid en veiligheid van afnemers van producten en diensten niet in gevaar worden
gebracht.
Dit is vastgelegd in het bedrijfsreglement van Talis Benelux B.V. en in de Code of Conduct van de Talis
Group. Vanwege het feit dat onze producten hoofdzakelijk gebruikt worden in de drinkwatersector is het
van vitaal belang voor de consument en voor ons bedrijf zelf dat onze producten voldoen aan de strenge
keurmerken van die sector (WRAS, KIWA, DGVW).
Etikettering van producten en diensten
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat etiketten, productinformatie, bijsluiter etc., afnemers van producten en diensten voldoende
informeren over de beoogde toepassing, gebruik, risico’s en productprestaties.
De wereldwijde productcatalogus van de Talis Group (online en hardcopy) wordt jaarlijks vernieuwd door
onze productmanagers om te garanderen dat de laatste info over de producten beschikbaar is.
Marketing en communicatie
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat normen en vrijwillige gedragscodes op het gebied van reclame worden nageleefd.
Marketingactiviteiten van de Talis Group worden uitgevoerd door een team van vakbekwame medewerkers
die internationaal zijn georiënteerd en voldoen aan eisen van reclamecodecommissies.
Privacy van klanten
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat de privacy van klanten, gebruikers en consumenten niet wordt aangetast.
Dit is vastgelegd in de Code of Conduct van de Talis Group en in de Europese Privacywet (de Algemene
Verordening Gegevensbescherming / AVG) die door Talis Benelux B.V. wordt nageleefd.
Naleving
Talis draagt er zorg voor dat in geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van deze
principes, toegelicht wordt wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.
In een dergelijk geval treedt de procedure in werking die is opgenomen in het management- systeem van
Talis Benelux B.V. en die borgt dat oorzaakanalyse wordt uitgevoerd en de juiste maatregelen worden
getroffen.

-

Kernthema 6: Milieu, grondstoffen, energie, emissies
Grondstoffen
Talis maakt haar grondstoffengebruik inzichtelijk en neemt maatregelen om het gebruik van grondstoffen
afkomstig uit recycle processen of afval te verhogen.
Het gebruik van onze grondstoffen wordt vastgelegd en gevolgd in ons ERP-systeem, waarbij we uiteraard
proberen om daar zo zuinig mogelijk mee om te gaan. Ons basismateriaal ‘staal’ is volledig recyclebaar en
bij de productie daarvan wordt gebruik gemaakt van hergebruikte grondstoffen (recycling).
Kartonnen dozen die wij binnen krijgen, proberen we opnieuw te gebruiken. Bij de inkoop van kartonnen
dozen, proberen wij zo veel mogelijk ‘2e hands’/ hergebruik-dozen aan te schaffen.
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Energie
Talis maakt haar energiegebruik inzichtelijk en neemt maatregelen om energiegebruik te beperken of
gebruik te maken van energie afkomstig uit duurzame energiebronnen.
Het gebruik van onze energie wordt vastgelegd en gevolgd in onze financiële verslaglegging. Uiteraard
proberen om zo gunstig mogelijk in te kopen en er zo zuinig mogelijk mee om te gaan. Daartoe hebben we
ons kantoor en werkplaats reeds in januari 2016 voorzien van LED-TL-verlichting.
Bij aanschaf, vervanging e/o revisie van productiemachines wordt gekeken naar de mogelijkheden om
deze energiezuiniger te maken. De hydraulische druk-unit van onze expander is daarom bij een revisie
power-gestuurd gemaakt.
Water
Talis maakt haar waterverbruik inzichtelijk en neemt maatregelen om watergebruik te reduceren uit
bronnen die schaars zijn of waarbij aanverwante ecosystemen of leefgebieden een aanzienlijk gevolg
kunnen ondervinden.
Ons watergebruik wordt vastgelegd en gevolgd in onze financiële verslaglegging. Water wordt niet gebruikt
in ons productieproces, dus het is puur voor ‘huis, tuin & keukengebruik’ bestemd.
Biodiversiteit
Talis draagt er zorg voor dat haar aanwezigheid en haar activiteiten geen, of zo min mogelijk nadelige
effecten hebben op de biodiversiteit in de omringende leefomgeving.
Talis Benelux B.V. is niet milieuvergunning plichtig maar ziet toe op de correcte naleving van algemene
wet- en regelgeving op milieugebied. Daarnaast gebruiken wij stoffilters in onze coat- en straalinstallatie
zodat de omwonenden en de omringende leefomgeving zo min mogelijk nadelige effecten ondervinden
van onze activiteiten. Om dezelfde redenen zijn onze bedrijfswagens voorzien van een katalysator en
wordt er vaak vergaderd via Skype, waardoor er reis-kilometers uitgespaard worden.
Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen
Talis geeft informatie over:
- de hoeveelheden uitstoot van broeikasgassen,
- gebruik en uitstoot van stoffen die de ozonlaag aantasten,
- de hoeveelheid uitstoot in de lucht van stikstofdioxide, zwaveloxide en andere relevante milieubelastende
stoffen (relevant in relatie tot de activiteiten van Talis),
- totale hoeveelheid afval per soort en bestemming,
- aanzienlijke lozingen op water onderverdeeld naar soort,
- totale hoeveelheid van aanzienlijke niet opzettelijke lozingen van chemische stoffen, olie of brandstof,
daarnaast welke maatregelen genomen worden om de genoemde emissies en lozingen te reduceren.
Het productieproces van Talis leidt niet tot uitstoot van gassen of stoffen die de ozonlaag aantasten. De
uitstoot door het gebruik van bedrijfswagens is opgenomen op de CO2 footprint.
Ons afval wordt gescheiden afgevoerd, waarvan verslag gedaan wordt in de financiële administratie.
Er zijn geen lozingen van relevante aard.
Producten en diensten
Talis is verantwoordelijk voor het geven van milieurelevante informatie betreffende diensten en producten
en de mogelijkheden van recycling of hergebruik hiervan.
Onze producten bestaan uit de basismaterialen staal en rubber, die recyclebaar zijn en opnieuw gebruikt
kunnen worden.
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Naleving
Talis zal in geval van opgelegde sancties ten gevolge van het niet naleven van milieuregelgeving toelichten
wat de oorzaak was en welke correctieve acties worden genomen.
In een dergelijk geval treedt de procedure in werking die is opgenomen in het management- systeem van
Talis Benelux B.V. en die borgt dat oorzaakanalyse wordt uitgevoerd en de juiste maatregelen worden
getroffen.
Transport
Talis draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker
te stellen dat de effecten van transport op milieu en ecosystemen zo veel mogelijk gereduceerd worden.
In ons bedrijf gebruiken wij geen diesel-heftrucks maar heftrucks die rijden op gas en elektra.
Onze vaste transporteur zit op hetzelfde industrieterrein zodat wij het aantal lege ‘aanrij-kilometers’ zo laag
mogelijk houden. Daarbij zorgen wij er zo veel mogelijk voor dat er niet leeg heen of terug gereden wordt.
Regelmatig worden onze buitendienst mensen ingezet om iets af te geven of op te halen als ze toch in de
buurt zijn. Bij transport voor derden zetten wij bij voorkeur ‘groupage’ in.
In 2017 hebben wij onze interne coating-capaciteit uitgebreid om transportbewegingen te verkleinen. En bij
het zoeken naar een nieuwe externe coater hebben we bewust gezocht naar een partij in de buurt; dit
bedrijf zit op minder dan 30km afstand.
-

Kernthema 7: Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd
Talis is verantwoordelijk voor een financiële rapportage betreffende:
- inkomsten,
- operationele kosten,
- personeelsvergoedingen,
- donaties en overige maatschappelijke investeringen
- ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.
Al deze genoemde punten zijn vastgelegd in onze (maandelijkse) financiële rapportage aan de holding.
Qua donaties geeft de Talis Group als geheel een bijdrage aan het project ‘Just a drop’, terwijl Talis
Benelux B.V. regelmatig lokale initiatieven financieel ondersteunt.
Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
Talis draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie door personeel, diensten, goederen,
materieel uit de lokale omgeving te betrekken en maakt dit inzichtelijk door middel van beleidsafspraken en
procedures en de financiële rapportage. De bijdrage aan de lokale gemeenschap dient niet beperkt te zijn
tot economische ontwikkeling, maar kan ook sociale of milieuaspecten omvatten.
Ons personeel komt voor ongeveer 80% uit de lokale omgeving. Veel van onze leveranciers komen uit de
directe omgeving:
- onze buurman levert onze pallets
- onze huistransporteur zit op hetzelfde industrieterrein,
- onze leverancier van kisten en kratten zit ook op hetzelfde industrieterrein,
- de firma die het onderhoud van onze heftrucks verzorgt zit op minder dan 15km afstand,
- onze vaste leverancier van vlak-staal zit op minder dan 25km afstand.
Daarnaast proberen we een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren uit de omgeving die aan
het begin van hun werkzame leven staan, door stagemogelijkheden te bieden aan VMBO en MBO
scholieren.
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Bijdrage aan het economische systeem
Talis draagt met haar activiteiten of diensten bij aan de verbetering van de infrastructuur op People, Planet
en Profit aspecten binnen de invloedsfeer van haar organisatie en vestiging(en).
Met onze producten zijn we met name actief in het werkgebied dat bezig is met het aanleggen, in stand
houden en/of verbeteren van de infrastructuur voor de distributie van drinkwater en afvalwater. Hierdoor
dragen we bij aan het verbeteren van een veilige verdeling van de eerste levensbehoefte ‘water’ en het
veilig en hygiënisch afvoeren van afvalwater. Dit draagt enerzijds bij aan het welzijn en de continuïteit van
ons bedrijf en onze medewerkers. Anderzijds draagt dit ook direct bij aan het welzijn van de
mensen/mensheid en onze planeet, die daar dus ook beide profijt van hebben.
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