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7.1% 3.3%

Welkom bij het HSE-verslag (Gezondheid,  

Veiligheid en Milieu) 2018 van Teijin Aramid. 

Ook in 2018 hebben we weer waardevolle 

producten gemaakt voor onze klanten, met 

aandacht voor kwaliteit en in overeenstemming 

met relevante wet- en regelgeving. Tegelijker-

tijd hebben we onze doelstellingen om op een 

duurzame manier te werken aangescherpt.

Als Teijin Aramid willen we transparant zijn als het gaat 
om de impact van onze activiteiten op mens en milieu. We 
hechten er dan ook belang aan om verslag te doen van de 
HSE-prestaties van onze productielocaties in Nederland 
(productie van Twaron®).

“ Wij maken waardevolle producten voor onze klanten, 
op een veilige manier en in overeenstemming met alle 
relevante wet- en regelgeving. Tegelijkertijd hebben  
we onze doelstellingen om op een duurzame manier  
te werken aangescherpt.”

2.5% 3.8%

318 TJ

Energiebesparing als resultaat van 
onze EEP-projecten ten opzichte 
van 2015 (EEP-periode 2016 – 2020)

Meer gerecycled materiaal gebruikt 
voor de productie van pulp ten 
opzichte van 2017

Energiebesparing door het gebruik van
aramide in transportbanden.

Total
Recordable
Rate

Transportbanden verstevigd met Twaron® in plaats van staal zijn aanzienlijk lichter.  
Ze verbruiken daarom minder energie. In 2018 liep deze besparing bij eindgebruikers  
op tot ruim 300 Terajoule (TJ).

De Total Recordable Rate (TRR) is het 
totale aantal incidenten (van medische 
behandeling tot incidenten die tot 
ziekteverzuim leiden) per miljoen 
werkuren. In 2018 waren er helaas 
4 incidenten meer dan in 2017, wat 
resulteerde in een hogere TRR.

Om onze duurzaamheidsambitie te benadrukken, hebben 
we de indeling van ons HSE-verslag veranderd. Het 
ontwerp is aantrekkelijker gemaakt en we gaan dieper in 
op belangrijke ontwikkelingen wereldwijd, de impact van 
mondiale problemen zoals klimaatverandering en afval, en 
wat dit voor ons als bedrijf betekent. Daarbij richten we ons 
met name op de onderwerpen energie en grondstoffen.  
We rapporteren ook over de prestaties van Twaron® op  
deze gebieden. Daarnaast rapporteren we, net als andere 
jaren, over de lokale HSE-prestaties van onze faciliteiten in 
Delfzijl, Emmen en Arnhem. 

We horen graag wat u van dit verslag vindt, zodat we het 
volgend nog verder kunnen verbeteren. Laat ons uw mening, 
commentaar of opmerkingen weten door middel van het 
online formulier op onze website (www.teijinaramid.com)  
of stuur ons een e-mail (information@teijinaramid.com).  
U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie van ons.  
Wij stellen uw feedback zeer op prijs.

8.7%

Vermindering van directe  
CO₂- emissies op onze locaties 
(scope 1) ten opzichte van 2017

m3 minder water gebruikt ten  
opzichte van 2017
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“ Ons ultieme doel is een 
volledig duurzame en circulaire 
aramideketen, met een beperkt 
gebruik van grondstoffen, op basis 
van 100% duurzame energie.”

Gert Frederiks, CEO Teijin Aramid

Vergeleken met andere producten 
biedt de toepassing van aramide 
een duurzame oplossing, aangezien 
het lichter is en langer meegaat.  
Dit bespaart energie en draagt bij 
aan de reductie van CO₂-uitstoot.  
De afgelopen jaren hebben we 
nauw met klanten samengewerkt 
om de eco-efficiëntie van hun 
producten te verbeteren door 
het gebruik van aramide. Maar 
de productie van aramide is nog 
steeds een energie-intensief proces. 
Daarom is het reduceren van ons 
eigen energieverbruik de afgelopen 
jaren een belangrijke pijler van ons 
duurzaamheidsbeleid geweest. 

Onze toekomstvisie
Wat we tot nu hebben gedaan, is nog 
niet genoeg om ons uiteindelijke doel 
te bereiken: een volledig duurzame 
en circulaire aramideketen, met een 
beperkt gebruik van grondstoffen, op 
basis van 100% duurzame energie. 
Daarom hebben we in 2018 het tempo 

van maatregelen opgevoerd om 
deze toekomstvisie te realiseren. Zo 
reserveren we tot 20% van ons R&D-
budget voor duurzaamheidsprojecten. 
Hiermee werken we aan innovatieve 
technologieën voor de productie en 
het hergebruik van onze materialen. 
Daarnaast werken we nauw samen met 
klanten, leveranciers van grondstoffen 
en andere spelers in de markt. Als 
sterke en financieel gezonde speler in 
de sector zijn wij in de gelegenheid om 
deze duurzaamheidsreis aan te gaan. 
Daar ben ik heel trots op!

Veiligheid: onze hoogste prioriteit
Een duurzaam bedrijf is ook een 
bedrijf waar veiligheid en gezondheid 
altijd de hoogste prioriteit hebben. 
Veel van onze medewerkers werken 
met potentieel gevaarlijke stoffen 
of apparatuur. We hebben dan ook 
gedegen programma’s ingericht om 
ervoor te zorgen dat iedereen aan 
het eind van de dag weer gezond 
naar huis gaat. Hoewel we altijd 

leren van incidenten, willen we dat 
er steeds proactief over veiligheid 
wordt nagedacht. We zijn ons ervan 
bewust dat er op dat gebied nog veel 
winst te boeken is. Verbetering van 
onze veiligheidsprestaties op al onze 
locaties blijft daarom een topprioriteit.

Verslag nieuwe stijl
Om uiting te geven aan onze extra 
inspanningen die ons dichter bij een 
volledig duurzame toekomst brengen, 
is het HSE-verslag in een nieuw jasje 
gestoken. Behalve dat we verslag doen 
over onze HSE-prestaties, gaan we ook 
dieper in op trends en ontwikkelingen 
op het gebied van energie en grond-
stoffen en wat deze voor Teijin Aramid 
en ons duurzaamheidsstreven betekenen. 

Veel leesplezier!
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Dankzij het lichte gewicht en de hoogwaardige 
eigenschappen van onze vezels, is voor Teijin Aramid 
duurzaamheid een intrinsiek onderdeel van onze 
producten. Dankzij onze materialen kunnen onze klanten 
en eindgebruikers profiteren van producten die langer 
meegaan, minder onderhoud nodig hebben en lagere 
energiekosten en CO2-emissies met zich meebrengen. 
Tegelijkertijd zijn we al lang gericht bezig met het reduceren 
van ons energieverbruik en de hoeveelheid afval in onze 
productieprocessen. Dit doen we door middel van onze 

Over de hele wereld groeit de bezorgdheid over klimaatverandering. De jongere generaties gaan zelfs de straat op 
om hun woede te uiten over de traagheid waarmee politici en bedrijven de maatregelen om CO₂- emissies te verlagen 
doorvoeren. Het Klimaatakkoord van Parijs, de uitbreiding van CO₂-beprijzing en de energietransitie naar duurzame 
energiebronnen hebben tot een verhitte politieke discussie geleid. In Nederland, waar onze Twaron®- en Endumax®- 
fabrieken gevestigd zijn, heeft dit geresulteerd in een Klimaatakkoord. Al deze ontwikkelingen voeden ons gevoel 
van urgentie bij Teijin Aramid om onze eigen inspanningen op het gebied van duurzame energie te versnellen.

Energy Efficiency Plans (EEP’s) en door het hergebruik van 
aramiden, waardoor dit materiaal niet eindigt als afval, maar 
een nieuw leven krijgt in de vorm van pulp. Omdat wij een 
business to business-bedrijf zijn, is de impact van onze 
inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de hele 
waardeketen merkbaar. De energievoetafdruk van onze 
producten eindigt niet bij de productie van onze materialen. 
Dankzij onze lichte en duurzame aramiden kunnen klanten 
en eindgebruikers aanzienlijke energiebesparingen 
realiseren - een win-win voor zowel de klant als het milieu. Energie & Milieu.

Een duurzame toekomst.  Onze reis.  Onze belofte.
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“ In 2018 hebben we onze 
aanpak veranderd door ons 
meer te gaan richten op het 
versneld terugdringen van 
onze CO₂- emissies.”

Energie-efficiëntie
Energie heeft een aanzienlijke impact op onze ecologische 
voetafdruk. In onze pogingen om onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen, zijn we voortdurend op zoek 
naar nieuwe manieren om het energieverbruik bij de 
vervaardiging van onze producten te beperken. 
Voor Teijin Aramid is energie-efficiëntie en energiebesparing 
al jaren een belangrijk thema. Sinds 2009 nemen we deel 
aan het MJA3-convenant, waarbij de Nederlandse overheid 
en bedrijven afspraken voor de lange termijn maken over 
het verbeteren van het energiegebruik. De implementatie 
van deze afspraken wordt per locatie vastgelegd in 
zogeheten Energy Efficiency Plans (EEP’s). Het doel is om een 
gemiddelde energiebesparing van twee procent per jaar 
in onze productielocaties te realiseren. Daarnaast hebben 
we de afgelopen jaren onze onderzoeksinspanningen 

energiebron.  Omdat we dit niet alleen kunnen, werken we 
samen met onze energieleveranciers. Zij voelen dezelfde 
druk als wij. Ook zij moeten manieren vinden om de energie 
die ze verkopen duurzamer te maken. We zijn daarom 
gesprekken aangegaan met onze leveranciers in Emmen 
en Delfzijl om te kijken hoe we een win-win situatie kunnen 
creëren. We hebben er alle vertrouwen in dat we daarin 
de komende jaren de eerste belangrijke stappen kunnen 
zetten. Naast nauwe samenwerking met onze traditionele 
leveranciers moeten we wellicht ook op zoek naar nieuwe, 
innovatieve partners in de markt om ons te helpen een  
CO2-neutrale toekomst te realiseren. 

Grondstoffen
Voor onze grondstoffen zijn we afhankelijk van de chemische 
industrie. Om ons eco-efficiëntie profiel te verbeteren, 
zijn we met een aantal proefprojecten gestart om onze 
grondstoffen duurzamer te maken. Zo werken we bijvoor-
beeld nauw samen met de grondstoffenleverancier van onze 
fabriek in Delfzijl. Omdat ook zij steeds meer gebruik maken 
van duurzame energiebronnen, wordt het ecologische profiel 
van de grondstoffen die wij inkopen ook steeds duurzamer. 

Uitdagingen
Onze ambities reiken ver en het zal zeker niet makkelijk zijn 
om deze te realiseren. Een belangrijke uitdaging waarvoor de 
Nederlandse industrie zich als geheel geplaatst ziet, is het feit 
dat in de CO2- limieten die wettelijk worden opgelegd, geen 
rekening wordt gehouden met CO2-voordelen die worden 

geïntensiveerd, gericht op de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën die onze processen nog energiezuiniger 
maken. Bij de uitbreiding van fabrieken of de bouw 
van nieuwe faciliteiten zorgen we er voor dat daarbij 
gebruikgemaakt wordt van de nieuwste en zuinigste 
technologieën en apparatuur.

Focus op vermindering van CO₂
Binnen ons bedrijf is energieverbruik verantwoordelijk voor 
de grootste bijdrage aan CO2-emissies. We zullen ons dan 
ook blijven inzetten om de energie-efficiëntie van onze 
processen verder te verbeteren. Dit is echter niet genoeg 
om een volledig duurzame toekomst te realiseren. Een 
belangrijke verandering is de algemene verschuiving van de 
aandacht naar vermindering van CO2. Dat is ook de reden dat 
we in 2018 hebben besloten om onze directe en indirecte 
CO2-emissies versneld terug te gaan dringen. Sterker nog, we 
hebben de ambitie om op dit gebied een voortrekkersrol te 
nemen in de wereld van aramide. 

Energietransitie 
In Nederland voelen we de druk van de energietransitie 
op de productielocaties van Twaron®. Om te kunnen 
produceren, hebben we altijd energie nodig. Zelfs als de 
processen efficiënter worden, blijft ons energieverbruik een 
belangrijke bijdrage leveren aan onze hoeveelheid CO2-
uitstoot. In 2018 hebben we daarom gekeken naar onze 
mogelijkheden voor een interne energietransitie, zoals 
het overstappen op duurzame energie als onze primaire 

gerealiseerd in de keten. Wij vinden dat een gemiste kans.  
Als wel rekening wordt gehouden met de volledige 
waardeketen van onze producten, dan kunnen we aantonen 
dat de toepassing van aramide (in plaats van andere 
materialen) een meervoudige vermindering betekent van 
CO2-emissies ten opzichte van de CO2-uitstoot die gepaard 
ging met de productie van de aramide in kwestie. Een ander 
dilemma is de beperkte beschikbaarheid van duurzame 
energie en, in mindere mate, de hogere prijzen. Schaarsheid 
is een van de grootste uitdagingen, en één die we niet in ons 
eentje kunnen oplossen. We moeten daarom samenwerking 
zoeken met gelijkgestemde partijen om manieren te vinden 
om voldoende duurzame energie te genereren.

Focus en toewijding
Teijin Aramid heeft zichzelf ten doel gesteld om nu en in 
de toekomst de nodige maatregelen te nemen om onze 
ecologische voetafdruk blijvend te verkleinen. Waar mogelijk 
zullen we onze inspanningen versnellen. Dit vereist focus 
en toewijding aangaande de manier waarop we onze 
activiteiten organiseren, in nauwe samenwerking met 
leveranciers, klanten, en alle andere partners in de keten.

Energie & Milieu.
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Energie & Milieu.

Onze prestaties in 2018.

In 2018 werkten we volgens ons derde Energy Efficiency 
Plan voor de periode 2017-2020. De resultaten per locatie 
staan in de bijlagen. De onderstaande grafiek laat zien  
dat het energieverbruik per ton productie van Twaron®  
in de afgelopen jaren is gestabiliseerd.  Duidelijk is dat  
een verdere verbetering van onze energie-efficiëntie 
steeds meer moeite kost. Al het laaghangend fruit, en  
dat er net boven, is nu wel geplukt. 

Als we kijken naar de resultaten van deze EEP-periode (voor 
de jaren 2017 en 2018), zien we dat we een energiebesparing 
van 2,5% hebben gerealiseerd. Dit blijft helaas achter bij 
de overeengekomen plannen. We hebben daarom ook 

programma waarin we de doelstellingen voor CO2-reductie 
en de bijbehorende maatregelen vast zullen stellen.

Onze product carbon footprint
In 2016 hebben we voor het eerst onze product carbon 
footprint berekend, d.w.z. het gemiddelde ecoprofiel van 
ons Twaron®-garen en -pulp. Momenteel zijn we bezig met 
een herberekening van deze voetafdruk, maar voorlopig 
gebruiken we nog de waarden uit 2016. Om een goede 
vergelijking te kunnen maken, zijn de huidige GWP-waarden 
(Global Warming Potential) gebaseerd op een vaste dataset: 
de gemiddelde productiedata van 2012 tot 2014. De product- 
carbon footprint reikt 'van de wieg tot fabriekspoort' en bestrijkt 
de winning van grondstoffen, de productie van tussen-
producten en de productie van ons eindproduct Twaron®.

Yarn, average
GWP1) excl. biogenic carbon2)

12.2
[kg CO₂-eq/kg average yarn]

 Pulp, average
GWP excl. biogenic carbon

12.9
[kg CO₂-eq/kg average pulp]

meerdere maatregelen getroffen om het tij te keren. In 
2018 zijn we ons ook gaan richten op de reductie van onze 
directe CO2-uitstoot (scope 1). De onderstaande grafiek toont 
de totale directe CO2-emissies per ton productie Twaron® 
in Nederland. Dit gaat om direct uitgestoten CO2 door het 
gebruik van aardgas voor onze eigen processen (scope 1). 
De indirecte CO2-emissies door de productie van alle andere 
ingekochte energiebronnen (scope 2) zijn niet meegenomen. 
De reductie is vooral te danken aan onze inspanningen 
op het gebied van energiebesparing. De tot nu toe 
gerealiseerde reducties zijn niet genoeg om onze directe 
CO2-uitstoot drastisch verder te verlagen. Hiervoor zijn 
duurzamere energiebronnen nodig. In 2019 starten we een 

Het is hierbij van belang om te bedenken dat vergelijkingen 
tussen materialen vaak gedaan worden op basis van het 
ecoprofiel per kilo (kg) materiaal. Wij benadrukken echter 
altijd dat de totale ecologische impact van een product in 
feite wordt bepaald door de functie van het materiaal.  
Met behulp van ons Customer Benefit Model maken we op 
feiten gebaseerde berekeningen, die we vervolgens met 
onze partners bespreken. Zo kunnen we bij de vergelijking 
van het gebruik van para-aramide in plaats van staal als 
verstevigingsmateriaal in transportbanden berekenen dat 
de toepassing van aramide de uitstoot van CO2 aanzienlijk 
vermindert. Een met Twaron® verstevigde band is tot 40% 
lichter, wat resulteert in een hoge energiebesparing van wel 
25% en minder CO2-uitstoot gedurende de levensduur van 
de band.
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1) GWP = Global Warming Potential  
2) Other impact categories are available on request 
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“Ik geloof er wel in dat 
chemie een oplossing  

kan bieden voor het  
CO₂-probleem."

Edward Groen, Site Manager Delfzijl

“Op onze locatie in Delfzijl produ ceren 
we monomeren en het aramide 
polymeer dat wordt gebruikt als 
grondstof voor de succesvolle 
Twaron® para-aramidevezel van 
Teijin Aramid. Dit is een energie- 
intensief proces en we werken  
dan ook al jaren hard aan het terug-
dringen van ons  energieverbruik.  

Dankzij energiezuinigere machines en 
innovatieve technologieën gaan we 
geleidelijk richting onze doelstelling 
voor 2030: een energiebesparing van 
49% per kg polymeer ten opzichte 
van 1990. Maar omdat ons bedrijf snel 
groeit, blijft onze absolute CO2-uitstoot 
wel stijgen. Hoe energiezuinig onze 
processen ook zijn, we zullen toch altijd 
energie nodig hebben. Om onze CO2-
uitstoot daadwerkelijk te verminderen, 
moeten we gebruik gaan maken 

van duurzame energiebronnen ter 
vervanging van fossiele brandstoffen. 
In 2018 hebben we  samen met 
onze energieleverancier een begin 
gemaakt met het onderzoeken van 
mogelijkheden voor het gebruik van 
stoom op basis van biomassa. Een 
andere  veelbelovende energiebron 
voor de lange termijn is waterstof. 
Dit kan door middel van elektrolyse 
worden opgewekt uit windenergie. 

Een van onze grootste uitdagingen is 
dat we wereldwijd concurreren, ook 
op het gebied van energiekosten. 
Duurzame energiebronnen zijn nog 
steeds tot vier keer duurder dan 
aardgas, dus de prijzen zullen wel 
moeten zakken voordat we op dit 
gebied echt stappen kunnen zetten. 
Terwijl wij aan oplossingen werken, 
zullen zich ook nieuwe bedrijfs-

modellen aandienen. Samenwerking 
tussen ketens zal daarbij cruciaal zijn 
om doorbraken te realiseren. Daarom 
werken wij als Teijin Aramid nauw 
samen met onze leveranciers, partners 
en klanten. We zijn ook betrokken bij 
de Industrietafel Noord-Nederland.  
Zo blijven we voorop lopen. 

Ik geloof er wel in dat de chemische 
industrie, waar altijd wordt gezocht 
naar baanbrekende innovaties, een 
oplossing kan bieden voor het CO2-
probleem. Als we de expertise van 
alle betrokken partijen op effectieve 
wijze kunnen bundelen, ben ik ervan 
overtuigd dat we de energietransitie 
mee kunnen helpen realiseren en zo 
een mooiere wereld achterlaten voor 
volgende generaties.”
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Grondstoffen.

Decennialang hebben we de voordelen van kunststoffen 
en synthetisch materiaal als vanzelfsprekend beschouwd, 
zonder veel aandacht te schenken aan de wereldwijde 
ramp die zich nu aandient. In de afgelopen jaren zijn 
burgers, overheden en bedrijven over de hele wereld zich 
bewust geworden van het feit dat we snel actie moeten 
ondernemen. We zien initiatieven opkomen zoals Ocean 
Cleanup en er komen steeds meer verboden op bepaalde 
plastic producten, zoals verpakkingsmateriaal dat na 
eenmalig gebruik wordt weggegooid. Als producent van 
aramide zijn we afhankelijk van primaire grondstoffen op 
oliebasis, en we produceren synthetische materialen die 
lang mee moeten gaan. Onze bijdrage aan het probleem 
van de 'plasticsoep' in de oceanen is daardoor gelukkig 
verwaarloosbaar. Maar een deel van ons restmateriaal moet 

Onze moderne manier van leven brengt een enorme en nog steeds groeiende hoeveelheid afval met zich mee.  
Kunststoffen en chemicaliën die in onze oceanen en op andere plekken in de natuurlijke omgeving terechtkomen, 
eisen nu al hun tol op de natuur en zullen uiteindelijk ook onze gezondheid aantasten.

mogelijk nog wel worden verbrand of eindigt aan het eind 
van de levensduur op de vuilstortplaats. In ons streven naar 
duurzaamheid is de manier waarop we in de hele keten onze 
materialen aankopen en hergebruiken dan ook van groot 
belang om afval te voorkomen. We hechten veel waarde 
aan hergebruik en recycling van materialen. Niet alleen van 
de chemische stoffen die we in onze productieprocessen 
gebruiken, zoals zwavelzuur en NMP, maar ook van onze 
eindproducten, de aramiden zelf. Onze producten zijn veel 
te waardevol om te eindigen als afval. Door onze aramiden 
opnieuw te gebruiken, besparen we niet alleen op het 
energie-intensieve proces van het produceren van nieuwe 
materialen, maar dringen we ook de netto hoeveelheid afval, 
CO2-uitstoot en kosten terug.

Een duurzame toekomst.  Onze reis.  Onze belofte.
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Naar een circulaire economie
In een ideale wereld bestaat geen afval. In een circulaire 
economie gebruiken we dezelfde materialen gewoon steeds 
weer opnieuw. Ons streven naar circulariteit dient twee 
belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen: vermindering –  
en uiteindelijk eliminatie – van zowel CO2-uitstoot als afval.

Recycling als onderdeel van onze productieprocessen
In onze productieprocessen is recycling altijd al belangrijk 
geweest. We hebben onze processen dusdanig ingericht 
en geoptimaliseerd dat we zoveel mogelijk kunnen 
hergebruiken. Zo recyclen we in onze fabriek in Delfzijl de 
oplosmiddelen NMP en CaCl2 uit onze retourstromen, en in 
Emmen hebben we een gesloten systeem voor zwavelzuur. 

aansluiting met de ontwikkelingen in de markt. Om nog 
meer gebruikte materialen uit de markt terug te winnen, 
werken we ook veel samen met onze klanten en andere 
partners in de waardeketen. Onze aramiden vertegen-
woordigen vaak maar een klein deel van het eindproduct 
waarin ze worden gebruikt, en de waardeketen van ons naar 
de eindgebruiker kan behoorlijk lang zijn. Hierdoor is het 
een extra uitdaging om de aramiden terug te winnen uit de 
eindproducten voordat ze als afval worden weggegooid. 
Daarom wordt het steeds belangrijker om al in het ontwerp-
stadium van eindproducten rekening te houden met de 
manier waarop aramiden in producten worden gebruikt 
om terugwinning en recycling makkelijker te maken. Goede 
samenwerking en gezamenlijke doel stellingen zijn dan ook 
van cruciaal belang om een win-win-win te realiseren voor 
onszelf, onze partners en de planeet.

Uitdagingen en kansen
Een circulair bedrijf vereist nieuwe werkwijzen. Omdat 
we zoveel verschillende materialen leveren aan zoveel 
verschillende markten, en omdat ze mogelijk slechts in  
kleine hoeveelheden terechtkomen in allerlei producten,  
is onze waardeketen uiterst complex en multidimensionaal. 
Om zoveel mogelijk materiaal terug te kunnen winnen, 
hebben we meer inzicht in deze keten en in de mogelijke 
recyclingketen nodig. We kunnen niet zomaar materialen 
terugnemen. We moeten weten waar ze vandaan komen, 
wat er precies in zit, en of we er veilig mee kunnen werken. 
Daarin zijn we afhankelijk van andere partijen en partners 

Water hergebruiken we ook zoveel mogelijk. In Arnhem 
wordt de retourstroom opgevangen en vervoerd naar 
Delfzijl, waar het wordt behandeld om NMP terug te winnen. 
Dit gebeurt in Delfzijl vanwege schaalvoordelen, waardoor 
het efficiënter is. Het water wordt in Delfzijl hergebruikt, de 
NMP in Arnhem.

Recycling van aramiden
We hergebruiken aramide restmaterialen afkomstig uit ons 
eigen productieproces door ze weer op te werken. Verder 
kopen we ook gebruikte aramidematerialen uit de markt. Die 
dienen als grondstof voor Twaron®-pulp. Deze pulp wordt 
gebruikt voor frictiematerialen, vooral voor de auto-industrie. 
De recyclingmaterialen die we verwerken, zijn resten van 
garens, productieresten, weefsels en kogelwerende vesten.
Met het oog op de toekomst is in 2018 een multidisciplinair 
Circular Economy Team opgericht. Dit team doet onder zoek 
naar verdere mogelijkheden voor recycling en het terug- 
 winnen van materialen uit andere bronnen, zoals tussen-
producten. Ons onderzoek richt zich ook op het vinden van 
nieuwe mogelijkheden om materialen op verschillende 
manieren, en afkomstig van meer eindproducten, te her-
gebruiken. Dit is met name waardevol in een markt waarin 
gebruikte aramiden moeilijk te verkrijgen zijn en veel waarde 
hebben.

Bundeling van krachten
In het Circular Economy Team werken collega’s van R&D 
nauw samen met het verkoopteam. Zo is er een goede 

in de keten. Het feit dat overheden over de hele wereld 
steeds meer wetgeving invoeren waarmee het storten van 
materialen wordt verboden, zal in dit opzicht gunstig zijn. 
Er is een duidelijke mondiale ontwikkeling gaande richting 
circulariteit. Samen met onze partners moeten we dit 
momentum aangrijpen om nog harder te werken aan het 
hergebruik van zoveel mogelijk aramiden .

Droom voor de lange termijn: van olie naar duurzaam
Een andere ontwikkeling die op langere termijn steeds 
urgenter wordt, betreft de herkomst van onze grondstoffen. 
Op dit moment zijn onze polymeren op olie gebaseerd en 
dat blijft ook zo in de nabije toekomst. Maar we stimuleren 
ook de ontwikkeling van grondstoffen op biologische basis. 
Samen met ons onderzoeksinstituut wordt op onze locatie 
in Delfzijl gekeken naar manieren om een supersterke 
hoogwaardige vezel te ontwikkelen uit duurzame grond-
stoffen. Samen met een externe partner hebben we een 
pilot op laboratoriumschaal opgezet om de productie van 
biobased garen te testen.

“ Ons streven naar circulariteit 
dient twee belangrijke duur-
zaamheidsdoelstellingen: 
het tot een minimum 
beperken van CO₂-uitstoot 
én afval.”

Grondstoffen.
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We rapporteren over onze prestaties met betrekking 
tot hulpbronnen op drie gebieden: recycling, afval en 
waterverbruik.

Recycling 
Zoals eerder uitgelegd, gaat het bij recycling om meerdere 
aspecten, waaronder terugwinning van grondstoffen. 
Waar mogelijk  werken we met gesloten processystemen 
waarin we hulpchemicaliën zoals zwavelzuur (Emmen), 
NMP (Delfzijl en Arnhem), water en andere waardevolle 
grondstoffen terugwinnen. Indien van toepassing proberen 
we ook onze aramidematerialen van mindere kwaliteit en 
restmateriaal zoveel mogelijk te recyclen. Daarnaast recyclen 
we herbruikbare aramiden.

We beschikken over twee recyclingfaciliteiten: één in 
Emmen en één in Arnhem. Op beide locaties maken we 
pulpproducten van herbruikbare aramiden. De afgelopen 
jaren hebben we de hoeveelheid gerecyclede grondstoffen 
vergroot. In de grafiek staat het aantal ton in % ten opzichte 
van het gekozen referentiejaar 2010.

Afval 
Ondanks de gesloten productiesystemen produceren onze 
fabrieken nog altijd afval dat we niet kunnen hergebruiken. 
Op al onze locaties wordt dit afval aangeboden voor extern 
hergebruik of naar verbrandingsovens gestuurd. Een klein 
deel van ons afval wordt gestort. Hoewel het beperken van 
de hoeveelheid afval geen strategische prioriteit is, proberen 
we wel waar mogelijk afval te verminderen. Dit heeft 
geresulteerd in verlaging van het totale aantal ton afval per 
ton productie. 

Waterverbruik
Al onze fabrieken maken gebruik van industriewater. In 
onze productieprocessen proberen we zoveel mogelijk 
water te hergebruiken. Toch hebben we nog steeds extra 
vers water nodig. Het meeste water wordt gebruikt voor het 
wassen van ons garen. Vermindering van de watertoevoer 
is geen strategische prioriteit, maar we proberen wel om 
onze voetafdruk op dit vlak te verkleinen. De afgelopen 
jaren hebben we verschillende efficiëntieverbeteringen 
doorgevoerd in onze productieprocessen. 

Grondstoffen.

Onze prestaties 
in 2018.
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“Gezien onze circulaire 
ambities wordt hergebruik 
van aramides steeds meer 

een strategisch onderwerp.”

Rene Lohmann, Sales & Marketing Manager
Ballistiek, Wuppertal, Duitsland

Saskia Verhoeven, Plant & Site Manager,
Arnhem

“Recycling wordt steeds belangrijker. We willen 
onze volumes de komende vijf jaar dan ook meer 
dan verdubbelen. Momenteel krijgen we onze 
recyclestromen uit de VS en Europa. Hier kopen 
we garen, weefsels en ballisitsische materialen als 
kogelwerende vesten terug uit de markt. 

We zijn nu bezig om het inkoopproces efficiënter te maken, 
zodat we in de toekomst recyclebaar materiaal kunnen 
halen uit alle toepassingen en al onze markten wereldwijd, 
inclusief Azië en Zuid-Amerika.

We kopen niet alleen onze eigen materialen terug, maar 
ook andere para-aramiden uit de markt, ofwel  direct van 
klanten ofwel van andere eindgebruikers. Waar wij materiaal 
terugkopen van klanten, werken we nauw samen met 
onze sales collega’s. Omdat de ‘normale’ relatie bij inkoop 
omgekeerd is, zijn  goede samenwerking en gezamenlijke 
doelen van groot belang. We zijn afhankelijk van betrouw-
bare partijen, met een professionele en duurzame keten 
voor de verwerking van materialen.”

“De recyclingmaterialen die door het inkoopteam 
worden teruggekocht, komen in balen aan in Arnhem. 
Deze materialen gaan naar onze ‘recyclingstraat’. Hier 
wordt het materiaal voorzichtig uitgezocht, omdat het 
soms nog scherven of andere scherpe materialen zoals 
stukjes mes of kogels kan bevatten. De mensen die 
hier aan werken dragen daarom altijd beschermende 
handschoenen. 

Het materiaal wordt in een speciale snijmachine ver-
snipperd, wat gezien de sterkte van het materiaal nog niet 
meevalt. Van het versneden materiaal wordt een speciale 
soort Twaron®-pulp gemaakt. Deze pulp wordt voor veel 
verschillende hightech-toepassingen gebruikt en is een 
veilig alternatief voor asbest. Hergebruikt  materiaal vormt 
een belangrijke grondstof voor  Teijin Aramid. Hiermee 
kunnen we onze klanten ecologisch verantwoorde 
oplossingen en een aantrekkelijke GWP-footprint bieden. 
Gezien onze circulaire ambities wordt hergebruik van 
aramides steeds meer een strategisch onderwerp. Daarom 
zullen we in de toekomst meer inzicht moeten krijgen in de 
recyclingketen en moeten we over de hele wereld toegang 
krijgen tot meer en hoogwaardige materialen. We realiseren 
ons dat dit een flinke uitdaging is, aangezien de markt 
hevige concurrentie kent, met steeds meer spelers.  
Maar wij zijn er klaar voor!”
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Als het gaat om veiligheid willen we tot de best presterende 
bedrijven behoren. Wij vinden het belangrijk dat onze 
medewerkers en ingehuurd personeel aan het eind van 
de dag veilig thuiskomen. Iedere dag opnieuw. Een veilige 
werkomgeving kan worden gerealiseerd door goede 
risicobeheersing. Dit wordt enerzijds gedaan door middel 
van aandacht voor procesveiligheid  (technologieën en 
systemen) en anderzijds door middel van aandacht voor 
arbeidsveiligheid  (mensen en gedrag).

Gezondheid en veiligheid zijn voor ons van groot belang en krijgen de hoogste prioriteit bij de ontwikkeling en  
vervaardiging van onze producten. Gezien het feit dat de omgang met chemische stoffen en machines een van  
onze kernactiviteiten is, is het dan ook van essentieel belang dat onze medewerkers, ingehuurde krachten en  
omwonenden altijd veilig zijn.

Hierbij gaat het om bewust gedrag, een effectieve dialoog 
tussen samenwerkende partijen, en naleving van de 
relevante procedures. We streven binnen onze organisatie 
naar wat wij een ‘proactieve veiligheidscultuur’ noemen. 
Zover zijn we nu nog niet.  Om ons doel te bereiken, 
hebben we diverse programma’s opgezet voor zowel 
arbeidsveiligheid als procesveiligheid.

Gezondheid & Veiligheid.

Een duurzame toekomst.  Onze reis.  Onze belofte.
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Veiligheid is essentieel voor ons bestaansrecht en we 
besteden voortdurend veel aandacht aan de ontwikkeling 
van onze veiligheidsnormen en veilige werk methoden, 
zowel voor onze medewerkers als voor  ingehuurd  
personeel. In onze veiligheidsbenadering maken we  
verschil tussen arbeidsveiligheid en procesveiligheid. 
Voor beide gebieden hebben we programma’s opgezet 
om het veiligheidsniveau verder te verhogen.  

Arbeidsveiligheid
Bij arbeidsveiligheid gaat het om het veiligheidsniveau met 
betrekking tot incidenten en onveilige situaties die resulteren 
in persoonlijk letsel. Onveilige situaties of incidenten 
worden altijd gemeld. We beschouwen elke melding als 

medewerkers aan chemische stoffen heeft absolute prioriteit 
en daar wordt dan ook veel aandacht aan geschonken. 
We willen met name de blootstelling aan NMP, aniline en 
zwavelzuur verder beperken. Waar mogelijk beperken we 
blootstelling aan chemische stoffen; dit is altijd de eerste 
stap. Als beperkende maatregelen echter niet voldoende 
of niet haalbaar zijn, wordt het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) verplicht gesteld om ervoor 
te zorgen dat mensen veilig en binnen de wettelijke grenzen 
werken, of binnen onze eigen grenzen als die strenger zijn. 

Procesveiligheid 
Behalve aan arbeidsveiligheid besteden we ook veel aandacht 
aan procesveiligheid. Dit is gericht op de veiligheid en inte gri-
teit van onze apparatuur. Onze productielocatie in Delfzijl 
is een echte proceslocatie en speelt op het gebied van 
procesveiligheid dan ook een sturende rol binnen Teijin 
Aramid. De afgelopen vijf jaar hebben onze twee grote 
productielocaties gewerkt volgens de industrienormen 
voor het beheer van procesveiligheid zoals opgesteld door 
de American Center for Chemical Process Safety (CCPS). In 
overeenstemming met deze normen voeren we periodiek 
scans uit bij twintig verschillende onderdelen van onze 
organisatie om te beoordelen wat het niveau is van het 
beheer van onze  procesveiligheid: informeel, functioneel, 
geïntegreerd of leidend. Op basis van de resultaten voeren 
we gerichte projecten door om de veiligheid in onze fabrieken 
nog verder te verbeteren. In 2018 hebben we op al onze 
locaties diverse projecten uitgevoerd om de procesveiligheid 
te verbeteren.

een kans om de veiligheid verder te verbeteren. Al deze 
meldingen worden opgeslagen in een database en relevante 
maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. 
Om de veiligheid in onze werkomgeving structureel te 
verbeteren, onderzoeken we de meldingen om inzicht te 
krijgen in trends of andere overkoepelende problemen en 
onderliggende oorzaken die onze aandacht vragen. We doen 
dit op alle locaties en wisselen best practices uit.

Uit deze analyse is gebleken dat we, om het aantal 
incidenten te verminderen, ons meer op gedrag moeten 
richten. Ons doel is om een proactieve veiligheidscultuur 
te realiseren. Hiervoor hebben we in 2017 het ‘brain-based 
safety model’ ingevoerd, waarmee we medewerkers meer 
bewust willen maken van de risico’s en de negatieve effecten 
van mogelijke risico’s willen beperken. Emmen was de 
eerste locatie die volgens deze principes is gaan werken. 
Een belangrijk element van deze aanpak in Emmen was de 
invoering van veiligheidscoaches. We hebben momenteel 
zo’n 50 veiligheidscoaches. Deze coaches worden opgeleid 
om veiligheid te bespreken met hun collega’s door op de 
werkvloer vragen te stellen en feedback te geven. In 2018 
werden de principes van brain-based safety in Delfzijl 
ingevoerd. In 2019 wordt deze methode ook uitgerold op 
onze Twaron®-pulplocatie in Arnhem. 

Blootstelling
In ons productieproces werken we met verschillende 
chemische stoffen. Het voorkomen van blootstelling van 

Doelstellingen van procesveiligheidsbeheer
In 2019 worden al onze locaties (her)beoordeeld om ons 
huidige niveau ten opzichte van de CCPS-norm vast te 
stellen. Ons uiteindelijke doel is om op dit gebied het best 
presterende bedrijf te worden (> 90%). Voor onze twee 
grotere vestigingen in Delfzijl en Emmen hebben we voor 
2019 specifieke tussendoelen gesteld. De beoordeling laat 
zien in hoeverre we deze doelstellingen hebben bereikt en 
op welke gebieden verdere verbeteringen mogelijk zijn. Voor 
Delfzijl streven we naar een score van >85% in 2019, wat zou 
betekenen dat we goed op weg zijn om leidend te worden 
in de sector. In Emmen hebben we 80% als doel voor 2019 
gezet, het ‘geïntegreerde’ niveau. Onze productielocatie in 
Arnhem zal als derde worden beoordeeld. Hier is de aanpak 
volgens de CCPS-norm nieuw en is er nog geen doel gesteld. 
Als relatief kleine locatie voert Arnhem een ‘applicability scan’ 
uit in plaats van een volledige beoordeling.

ATEX
In 2018 hebben we specifiek aandacht besteed aan onze 
ATEX-zones. ATEX (ATmosphères EXplosibles) is een set EU-
richtlijnen die zijn opgesteld om te zorgen voor een veilige 
werkomgeving voor die gebieden waar zich explosiegevaar 
onder atmosferische omstandigheden kan voordoen (ATEX-
zones). Al onze locaties hebben hun ATEX-zones vastgesteld 
en hebben de nodige maatregelen genomen om een veilige 
werkomgeving te realiseren. De volgende stap is het ervoor 
zorgdragen dat alle technische instrumentatie voldoet aan 
de vereiste ATEX-normen. Er is al een analyse uitgevoerd en 
de invoering van alle vereiste verbeteringen staat gepland.

“ Ons doel is een proactieve 
veiligheidscultuur te 
realiseren door mensen 
meer bewust te maken van 
de risico’s en veilig gedrag te 
stimuleren.”

Veiligheid.
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Ondanks al onze inspanningen doen zich nog steeds 
gevaarlijke situaties en incidenten voor. We doen er 
alles aan om deze te voorkomen, want voor ons is ieder 
incident er één te veel. 

We beoordelen onze veiligheidsprestaties op grond van de 
volgende gegevens:
1. Incidenten die leiden tot verzuim (Lost Time Injuries – LTI)
2. Incidenten die leiden tot tijdelijk aangepast werk 

(Restricted Work Cases)
3. Incidenten waarbij medische behandeling vereist is 

(Medical Treatment Cases)

Met behulp van deze informatie berekenen we de Total 
Recordable Rate (TRR), het totale aantal incidenten (d.w.z. 
het totale aantal Lost Time Injuries, Restricted Work Cases 
en Medical Treatment Cases) per miljoen werkuren. Ook 
berekenen we de LTI-frequentie, d.w.z. het totale aantal LTI’s 
per miljoen werkuren.

Wij hechten groot belang aan de gezondheid van onze 
medewerkers. Een van de manieren waarop we onze 
prestaties ten aanzien van de gezondheid van onze me-
dewerkers meten, is via het ziekteverzuimcijfer. In 2018 
bedroeg dit 6,3 procent. 

Ondanks onze vele inspanningen om het ziekteverzuim 
te verlagen en de inzetbaarheid van onze medewerkers te 
verhogen, is ons ziekteverzuim niet aanmerkelijk verbeterd. 
Vooral in Emmen is het ziekteverzuim hoog. Hier zien we dat 
een ouder wordend personeelsbestand en ploegendiensten 
hun tol eisen. Langdurig ziekteverzuim (van 6 weken tot 12 
maanden) heeft een merkbaar effect op dit cijfer. 

We zullen ons blijven inzetten om het ziekteverzuim terug 
te dringen. Dit doen we door middel van de inzet van 
‘vitaliteitscoaches’, in samenwerking met een gecertificeerde 
arbo-organisatie. Daarnaast lopen er een aantal projecten 
gericht op duurzame inzetbaarheid, zoals verhoging van 
het automatiseringsniveau, verbetering van levensstijl, 
(ploegen-)dienstroosters, enz.

Veiligheidsdoelen en -prestaties
Om het effect van onze programma’s te kunnen meten, 
hebben we onszelf ten doel gesteld om uit te komen op een 
Total Recordable Rate (TRR) onder de 8. Ondanks de extra 
inspanningen hebben we dit doel in 2018 niet gehaald en 
hebben de ingevoerde veiligheidsprogramma’s niet het 
gewenste resultaat gehad, gezien onze TTR van 8,7 in 2018. 
Zowel de LTI-frequentie (2,09) als de andere recordables 
voldoen nog niet aan de norm die we voor onszelf hebben 
gesteld. We beschouwen dit als een negatieve trend en 
doen er alles aan om deze te keren. In 2019 zullen we een 
grondige evaluatie uit gaan voeren van onze aanpak van 
arbeidsveiligheid en het bijbehorende programma. Op basis 
van deze beoordeling wordt het programma aangepast om 
onze veiligheidsprestaties sterk te verbeteren. 

Veiligheid.

Onze prestaties 
in 2018.

Gezondheid.

Onze prestaties 
in 2018.
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Teijin Aramid is een internationale organisatie met 
productielocaties in Japan, Thailand en Nederland en 
onderzoekscentra in Japan (Tokyo), Nederland (Arnhem), 
Duitsland (Wuppertal) en China (Shanghai). Onze verkoop-
organisatie beslaat alle regio’s ter wereld: VS, Zuid-Amerika, 
EMEA, Japan, China en India. De Teijin Aramid-organisatie als 
geheel telt ongeveer 1750 werknemers.

Als onderdeel van Teijin Limited volgt Teijin Aramid de 
strategie en beleidsregels van de Teijin Group. Deze 
beleidsregels en hun impact staan weergegeven in het  
Teijin Group Integrated Report 2018.  
Dit verslag kan worden gedownload via de website van de 
Teijin Group (www.teijin.com/csr/report). Dit HSE-verslag 
betreft de impact van de activiteiten van Teijin Aramid in 
Nederland (Twaron®).Teijin Group.

Teijin Aramid is een onderdeel van Teijin Limited, ons Japanse moederbedrijf, en de holding 
van de Teijin Group.

Een duurzame toekomst.  Onze reis.  Onze belofte.
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Teijin Aramid heeft een uitgebreid wereldwijd netwerk van verkoopkantoren 
en vertegenwoordigers, zodat klanten overal ter wereld optimaal kunnen 
profiteren van onze producten en kennis. Ons hoofdkantoor staat in Arnhem, 
net als onze R&D-afdeling. Onze Twaron®-productiefaciliteiten zijn gevestigd 
in Delfzijl, Emmen en Arnhem. 

In deze bijlage worden alle lokale feiten en cijfers gepresenteerd. Naast  
gegevens over onze prestaties op Twaron®-niveau, presenteren we ook  
gegevens op lokaal niveau. Voor vragen over deze gegevens kunt u ons  
mailen op information@teijinaramid.com.

Appendix.

Prestaties per  
productielocatie.
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Wij drukken ons energieverbruik uit met behulp van de energie-efficiëntie- 
index (EEI). Deze beschrijft het totale energieverbruik per ton per locatie  
vergeleken met 2005.

Energie-efficiëntie-index

EEI Delfzijl

EEI Emmen

EEI Arnhem
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Al onze fabrieken maken gebruik van industriewater. We rapporteren over ons 
waterverbruik door middel van de waterverbruikindex per locatie. Dit is het 
waterverbruik per ton productie ten opzichte van ons referentiejaar 2005

Waterverbruik

Index Delfzijl 

Index Emmen - yarn

Index Emmen after treatment 

Index Arnhem 

Emissions to water Location 2014 2015 2016 2017 2018

Component (in tons)

Chemical Oxygen Demand (COD) Delfzijl 57 60 48 61 51

Emmen 5.1 4.5 5.8 5.4 5.2

Arnhem 14.9 7.0 6.1 6.1 6.1

Total Nitrogen Total Nitrogen Delfzijl 5.1 5.6 4.6 5.6 5.1

Emmen 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

Arnhem 0.2 0.1 0.4

N-methylpyrrolidone Delfzijl 1.7 2.1 1.9 2.2 2.4

Arnhem 0 0.2 0.2 0.1 0.3

Sulfate Delfzijl 54 49 46 50 48

Emmen 226 237 231 253 246

Arnhem 70 57 49 67 62

 Emissions to air Location 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Component (in kg)

Polymer dust and other particulates Delfzijl 999 884 1,148 1,143 1,070 991 1,029 1,450 1,695

Arnhem 52 17 15 8 8 2 36 2 13

Tetrachloromethane Delfzijl 103 145 301 81 184 677 145 132 44

N-Methylpyrrolion (NMP) Delfzijl 149 146 251 513 871 624 436 852 517

Arnhem 6 10 <0.1 <0.4

Aniline Delfzijl 81 23 26 21 20 20 20 50 42

Dichloromethane Delfzijl 1,059 1,609 1,051 1,839  894  366  800  315  360 

Freon 507 Emmen  490  49  0  245  147  98  245  294  98 

Arnhem  0  20 0  85*)  70 

Nitrogen oxide (tons) Delfzijl 11 12 11  11  12  9  8  10  9 

Emmen  1  2  2  2  2  2  2  2  2 

Arnhem 1 1 1 1 0.7 0.4 0.4 0.9 0.9

*) correction due to reporting error
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www.teijinaramid.com

Alles wat we doen bij Teijin Aramid komt voort uit onze ambitie om een betere 
toekomst te creëren voor volgende generaties. We zetten elke dag stappen vooruit door 
onze processen, onze technologie en onszelf te blijven verbeteren. Als marktleiders 
stimuleren we de vooruitgang door middel van samenwerking en leggen we de lat voor 
productprestaties steeds hoger. We gaan op elk niveau de verbinding aan met onze 
klanten, waar ook ter wereld. Want we geloven dat we samen tot grotere dingen in staat 
zijn. Samen kunnen we de geldende normen uitdagen en grenzen verleggen.
 
Van de auto-industrie en de olie- en gasindustrie tot civiele techniek, ballistieke 
bescherming en nog veel meer: dankzij onze producten kunnen fabrikanten overal  
ter wereld topkwaliteit leveren in een breed scala aan markten en toepassingen.  
Wij maken lichtere, sterkere en bestendiger materialen mogelijk en tillen duurzaam-
heid, bescherming en efficiëntie naar een hoger niveau. Of u nu kiest voor Twaron®, 
Teijinconex®, Technora® of Endumax®, onze hoogwaardige materialen garanderen 
langdurige betrouwbaarheid. Daar kunt u op rekenen.

Voor meer informatie
Stuur ons een e-mail:
information@teijinaramid.com
of ga naar
www.teijinaramid.com
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