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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor DCS Drecht
Coating Services dé bedrijfsvoerings filosofie voor de komende jaren.
Continuïteit, arbeidsvreugde en meer geven dan nemen zorgen voor
een gezond bedrijf , nu en in de toekomst. Via dit verslag willen we
aan iedereen vertellen wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om
dit doel te bereiken. Tevens kan het dienen om andere bedrijven op
ideeën te brengen en zo het MVO verder te verspreiden en
versterken. We wensen u veel plezier en nieuwe inzichten bij het
lezen van dit verslag.
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Ons bedrijf
De kernactiviteit van DCS Drecht Coating Services B.V. is de bescherming van staal tegen de
onvermijdelijke corrosie (roest dus) met behulp van de meest innovatieve en kwalitatieve technieken
die nu wereldwijd beschikbaar zijn.
DCS vindt haar oorsprong in de offshore industrie, die als eigenschap heeft dat zij altijd aan de
hoogste kwaliteits‐ en veiligheidseisen moet voldoen. Hierdoor loopt DCS, nationaal en
internationaal, al jaren voorop door de toepassing van de nieuwste methoden van
corrosiebescherming en de kwaliteitsborging die daarbij hoort.
Deze unieke ervaring komt natuurlijk ook uitstekend van pas op andere toepassingsgebieden zoals de
weg‐ en waterbouw, de industrie en petrochemie.

Onze visie op MVO
Bij ons draait MVO om praktische toepassingen die direct resultaat opleveren voor één van of liefst
alle drie de P’s. Door veel met andere ondernemers, je buren en het personeel te praten met een
MVO invalshoek, ontstaan verassende ideeën die vaak direct toepasbaar zijn. Hieronder volgt de
realisatie van een aantal MVO projecten van het jaar 2012. Tevens kunnen wij met trots vermelden
dat er in 2012 geen milieu‐incidenten geweest en dat we voldoen aan de geldende wet‐ en
regelgeving. Ook hebben wij geen klachten van omwonenden gehad over lawaai, stank, trilling en al
het andere wat uit onze activiteiten kan voortvloeien.

Wat hebben we in 2012 gerealiseerd
Op een aantal gebieden hebben we afgelopen jaar grote sprongen voorwaarts gemaakt met MVO.
Hieronder staat vermeld welke sprongen dit onder andere waren:

Spuitloods in Moerdijk voorzien van verwarming
Er zijn verwarmingsbuizen aangelegd in de spuitloods in Moerdijk, de restwarmte van onze
overburen wordt gebruikt om de spuitloods te verwarmen. Hierdoor werken de mensen in een
prettigere omgeving, droogt de verf sneller en wordt de kwaliteit van het werk en de planning beter.
Hiermee is een besparing gerealiseerd op het dieselgebruik.

Aanschaf en inzet 2‐componenten verfpompen
Aangezien we bijna uitsluitend werken met twee componenten verf, zijn er grote voordelen behaald
met de aanschaf van twee componenten verfpompen. In plaats van de verf te mengen in blikken en
dan met een één component verfpomp verspuiten, wordt de verf gemengd in de pomp. Hierdoor kan
gewerkt worden met grootverpakking van de twee componenten, waardoor de verfblikken niet meer
afgevoerd hoeven te worden. Tevens is het voor het personeel minder belastend aangezien de
grootverpakkingen met hijsmiddelen worden vervoerd en de blikken met de hand.
Verspilling van verf door het aanmaken van een vol blik terwijl er maar een deel nog nodig is, is
gereduceerd met 10 %.
Hierdoor is er een enorme besparing gerealiseerd betreffende het verbruik van verf en dus in de
lucht brengen van oplosmiddelen, besparing op arbeid door het niet meer hoeven hanteren van de
blikken en een besparing op afvalverwerking omdat de grootverpakkingen herbruikbaar zijn.

Planning voor 2013

Meer loodsen in Moerdijk en Dintelmond voorzien van verwarming
De restwarmte van onze overburen gaat in Moerdijk in meer loodsen toegepast worden voor de
verwarming van de ruimtes. Tevens wordt de hal in Dintelmond voorzien van verwarming door
middel van een gasinstallatie. Hierdoor werken de mensen in een prettigere omgeving, droogt de
verf sneller en wordt de kwaliteit van het werk en de planning beter. Hierdoor wordt een grote
besparing gerealiseerd op het dieselgebruik.

LED verlichting plaatsen in een loods in Moerdijk
Het is onze doelstelling om in Moerdijk en later Dintelmond gefaseerd over te gaan op LED
verlichting. In 2013 wordt begonnen met het plaatsen van LED verlichting in twee loodsen in
Moerdijk. Na de testperiode wordt dit, bij positieve ervaringen, uitgebreid naar de overige loodsen in
Moerdijk en de hallen in Dintelmond. Dit moet een aanzienlijke besparing opleveren in het verbruik
van elektriciteit.

Huidige emissies naar de lucht beperken
We willen het gebruik van milieuvriendelijke bewerkingsmaterialen proberen te verhogen door het
informeren van onze klanten m.b.t. metalliseren. Onze doelstelling hierbij is een omzetstijging te
realiseren in 2013 van 10% t.o.v. 2012.

