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Duurzame
realisaties
Wienerberger
België  - 2016

Duurzaamheid data
Wienerberger België
Key figures*

2015

2016

Omzet

in m EUR

268,5

270,3

Bedrijfsresultaat

in m EUR

35,3

30,5

Interest dragende netto schulden

in m EUR

52,7

32,8

1.134

1.110

14,70

14,51

28,0

30,9

Gemiddeld aantal werknemers
*geconsolideerde statutaire financiële gegevens Wienerberger België

Personeel

Ongeval frequentie
Opleidingsuren / persoon
Gemiddelde opleidingskost / persoon

in EUR

323

374

Aandeel vrouwen

in %

12

13

senior management

in %

22

22

administratie

in %

46

47

verkoop

in %

28

31

in %

4

5

MWh

968.987

827.441

Snelbouw

Index

104

99

Pannen

Index

87

86

Gevel

Index

94

93

264.411

222.041

Personeelsrotatie*
*(excl. herstructurering)

Bescherming van milieu in productie

Energie verbruik
Specifiek energie verbruik 1

CO2 emissies
Specifiek CO2 emissies

in to
1

Snelbouw

Index

111

100

Snelbouw - nieuwe berekeningsmethode 2

Index

135

121

Pannen

Index

89

87

Gevel

Index

93

93

6.188

5.832

Afval

in to

Specifiek afval 1
Snelbouw

Index

72

39

Pannen

Index

89

100

Gevel

Index

90

113

in m m³

0,2

0,2

Snelbouw

Index

142

97

Pannen

Index

108

109

Gevel

Index

107

119

in %

38%

38%

Water verbruik
Specifiek water verbruik

1

Water van publiek netwerk
1

s pecifiek verbruik wordt berekend op basis van productie hoeveelheden (index basis: jaar 2010)
voor Snelbouw in verbruikseenheid per ton
voor Gevel / Pannen in verbruikseenheid per m2
2 vanaf 2015 komt enkel het biogene gedeelte van de biomassa in aanmerking voor aftrek van de CO uitstoot
2

De Duurzame Wijk (e4 concept)
Eind 2016 ontving Wienerberger het ‘BREEAM Excellent’ duurzaamheidscertificaat voor
De Duurzame Wijk. Dit bevestigt dat het innovatieve pilootproject voldoet aan een hele
rist strenge duurzaamheidscriteria.

Met De Duurzame Wijk ontwikkelde

Elke stap in het bouwproces berust op een

Wienerberger, in samenwerking met een aantal

nauwkeurige afweging van de economische,

partners, een standaard om duurzaam en betaal-

ecologische en sociale criteria. Van de inplanting

baar te bouwen, met behoud van wooncomfort

over het waterverbruik en het bouwbudget tot

en esthetiek. De werken werden uitgevoerd

een verantwoord nabuurschap, niets werd aan

door de vertrouwde bouwpartners die gebruik

het toeval overgelaten.

maakten van gekende technieken en duurzame
keramische bouwmaterialen.

De
Duurzame
summum
Wĳk Het
van ecologisch
en economisch
wonen.

www.deduurzamewijk.be
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De Duurzame Wijk (e4 concept)
Objectieve criteria
Om het duurzame karakter

Duurzaam en aangenaam wonen
Met De Duurzame Wijk beschikt het stads-

van de oplossingen te evalu-

centrum van Waregem over een heel aangename

eren en te valideren, zette

plek om te leven. Deze inbreiding toont ook aan

Wienerberger de duurzaam-

dat ons toekomstige woonmodel perfect hand in

heidsmeter BREEAM in.

hand kan gaan met het behoud van een kwali-

Daarmee werd het project

teitsvolle omgeving en leefmilieu.

stap voor stap, van inplanting
over ontwerp en bouw tot oplevering, getoetst aan een objectieve
set van criteria die alle duurzaamheidsvereisten omvatten.
Sinds begin 2016 worden de diverse duurzaamheidsparameters continu en intensief opgevolgd. Aan de hand van deze facts & figures wil
Wienerberger de kennisopbouw over duurzaam
verdicht wonen een fikse impuls geven.
Een eerste verslag met de werkelijke verbruikscijfers toont aan dat tot op vandaag het gemeten
verbruik nagenoeg samenvalt met de theoretische berekeningen. Wat dat betekent voor
het wooncomfort, wordt dan weer dagelijks
gemonitord door de zeven gezinnen die hier
een gezellige en praktische woonplek hebben
gevonden.

www.deduurzamewijk.be
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Façabrick totaaloplossing voor
gevelrenovatie- en isolatie
Façabrick staat voor een doordachte
combinatie van een isolatieplaat voorzien
van wapeningsnet en mortellaag,
afgewerkt met steenstrippen. Dit systeem

Efficiënte energiekuur en
esthetische facelift
De plaatsing van Façabrick verloopt eenvoudig.
Het isolatiepaneel wordt verlijmd en daarna
mechanisch bevestigd. Na het dichten van de

verzekert een snelle plaatsing en een

naden kunnen de steenstrippen meteen aange-

duurzaam resultaat. En vooral:

bracht worden. Het isolatiepaneel uit geëx-

een mooie en efficiënt isolerende gevel.

pandeerd polystyreenschuim is reeds voorzien
van een mortellaag met ingewerkt wapeningsnet. Dit verzekert een betere hechting van de

Tegen de achtergrond van de klimaatopwarming

steenstrippen en een snelle verwerking.

wil Vlaanderen iedere bestaande woning

Verder biedt Façabrick ook nog een uitstekende

energiezuinig maken. De goedkoopste energie

waterdichtheid.

is die, welke niet gebruikt wordt. Aangezien
bij een niet geïsoleerde woning 26% van de

Nagenoeg alle Terca en Desimpel gevelstenen

energie verloren gaat via de gevel, verdient het

(zowel handvorm als strengpers) zijn verkrijg-

na-isoleren van de buitengevel aanbeveling.

baar als steenstrippen, met behoud
van hun voordelen: stootvast,

Een gevel na-isoleren aan de buitenkant

duurzaam en esthetisch.

levert de grootste voordelen op. Zo hoeven de

Desgewenst kan men

bewoners hun woning niet te verlaten tijdens de

diverse patronen en een

werkzaamheden. Koudebruggen of bouwknopen

levendige structuur aan-

worden tot een minimum herleid en de

brengen. Wie een strakke

muren behouden een constante en aangename

vormgeving verkiest,

temperatuur.

opteert voor de gelijmde
look. Het resultaat valt hoe
dan ook niet te onderscheiden van een klassieke baksteengevel.
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Vóór

Renovatie rijwoning in Mechelen:
een win-winverhaal
De renovatie van een typische rijwoning
in de Mechelse binnenstad vormde een
testwerf voor Wienerberger. Het doel?
De puzzel leggen waarin esthetiek,

Iedereen wint
Bewoners krijgen meer wooncomfort, een lagere
energiefactuur en een woning die meer waard is
op de markt. Steden krijgen aangename wijken.
Het bestaande en sterk verouderde woningen-

budget, comfort en energieprestaties

bestand wordt sneller en grondiger gerenoveerd.

samenvallen tot een passend geheel,

De activiteiten en tewerkstelling van de bouwsector, een van onze fundamentele economische

gericht op de lange termijn.

pijlers, worden gestimuleerd.

Uit de resultaten blijkt dat een renovatie, die

Dat alles draagt bij tot een aanzienlijke vermin-

voor al de genoemde aspecten beantwoordt

dering van de CO2-uitstoot, tot de realisering

aan en zelfs beter scoort dan de huidige EPB-

van de Vlaamse, Europese en internationale

normen, vandaag perfect haalbaar is. Meer zelfs,

klimaatdoelstellingen en tot het maatschappe-

de inspanningen van de eigenaars leveren vanaf

lijke belang.

dag één een hogere verkoopwaarde op. Vooral de
structurele aanpak van de gebouwschil – dak en
gevel – blijkt een uiterst zinvolle investering die

Na

meteen meerwaarde creëert. Elke daarin geïnvesteerde euro resulteert in een rendement van 20%.

Positieve uitstraling
Dankzij de sterk zichtbare esthetische opwaardering heeft de testwerf ook een impact op
de rest van de straat en de wijdere omgeving.
Gecombineerd met de waaier aan esthetische,
financiële en comfortvoordelen opent dit perspectieven voor lokale infosessies en sensibilisatie. Die kunnen individuele eigenaars over de
streep halen en de aanzet vormen tot collectieve
verbouwingsprojecten.

ROVE Architecten, Mechelen
http://www.renovatieoplossingen.be/nl/blog/project-mechelen
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Diversiteitsteam brengt mensen
dichter bij elkaar
In 2015 vroeg de HR-afdeling van Wienerberger Kortrijk de KU Leuven om te peilen
naar het psychosociaal welzijn bij de werknemers. Daarbij viel op dat de samenwerking
en verstandhouding binnen de teams goed is, maar dat mensen van verschillende
afdelingen elkaar soms te weinig kennen.

Om hier iets aan te doen stelde het hoofd-

Naast tal van positieve reacties en betere ban-

kantoor in Kortrijk een diversiteitsteam samen.

den tussen medewerkers, leverde het initiatief

Dat vormde al meteen de eetzaal om tot een

– samen met een gulle gift van de directie –

REFTER FOR LIFE: het epicentrum voor activi-

€ 5.100 op voor een goed doel van Music For

teiten, waarbij collega’s elkaar in een ander kader

Life: APOPO vzw.

ontmoetten.
Enkele acties in een notendop:
• Croque monsieurs, hotdogs, ijsjes met artisanale sausjes en een Sinterklaasontbijt bereiden
• Workshops voor het maken van aperitiefhapjes
• Een boetseercursus door de mallenmaker van
de pannenfabriek in Aalbeke
• Tombola op het feest voor 20 jaar
Wienerberger België (in de Schorre in Boom)
met als hoofdprijs een weekendje uit
• ‘Power Hours’ waarin de architect van het
hoofdkantoor en een collega tekst en uitleg
gaven bij hun werk
• Zomerse ‘happy hour’ met tentoonstelling van
de ‘Kleikoppen’-foto’s van collega’s en een
kubb-tornooi.
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Diversiteitsteam brengt mensen
dichter bij elkaar
Ratten tegen landmijnen en
tuberculose
APOPO is een Belgische ngo met administratief
centrum in Antwerpen en operationeel hoofdkwartier in Tanzania. De unieke, innovatieve
organisatie pakt humanitaire problemen aan met
speciaal opgeleide HeroRATs. Deze Afrikaanse
reuzenratten zijn dankzij hun ongelooflijke
reukzin in staat mijnen op te sporen. Sterker
nog: ze verslaan conventionele technieken in het
opsporen van tuberculose bij patiënten, en dit
vaak sneller en beter.
APOPO is momenteel bezig met ontmijningsoperaties in Mozambique, Angola
en Cambodia. Er zijn momenteel 2 TBCdetectiefaciliteiten in Tanzania en Mozambique.
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Duurzame samenwerking tussen
Wienerberger/Koramic en vzw Mivalti
Wat begon als een uitnodiging, een
uitdaging tijdens een nieuwjaarsreceptie,
met een verhaal over de zoektocht naar
middelen om een nieuwe elektrische oven

Het ambachtelijk produceren van een kwaliteitsvol product is telkens het doel. Elk product is
uniek en van de hand van een persoon met een
beperking. Om het atelier verder professioneel
uit te bouwen, werkt Mivalti sinds ruim een jaar
samen met de firma Koramic.

te financieren, leidde tot een waardevolle
samenwerking tussen de welzijnszorg en
de baksteenindustrie.

Inspirerende bezoeken
De mensen van Wienerberger/Koramic brachten
in april 2016 een verkennend werkbezoek aan

Vzw Mivalti biedt zorg en ondersteuning aan

Mivalti. Zij adviseerden vanuit hun knowhow,

volwassenen met een beperking in het hart van

ondersteunden de begeleider van het atelier

West-Vlaanderen, regio Tielt. Op basis van 37

zowel in het productieproces als in de kwali-

jaar ervaring en vakmanschap en vanuit de ideo-

tatievere verfijning van de producten.

logie arbeidszorg begeleidt de vzw dagelijks 160
cliënten. Mivalti blinkt uit in maatwerk.

Daarop brachten begeleiders en vrijwilligers

Eén van de paradepaardjes is de atelierwerking.

van Mivalti op hun beurt een werkbezoek aan
Wienerberger/Koramic. De vele gelijkenissen

Ambachtelijk keramiekatelier

in de productie, het streven naar een standaard
kwaliteitsproduct, het hanteren van de juiste

In het keramiekatelier gaan dagelijks 14 gasten

verhoudingen, het continu bijsturen tijdens

aan de slag onder begeleiding van een ergo-

productieproces… het werkte allemaal bijzonder

therapeute. Ze vervaardigen vooral functio-

inspirerend.

nele producten zoals kommen, potten, vazen,
schaaltjes… Dankzij aangepaste technieken en
hulpmiddelen kunnen zij zo zelfstandig mogelijk
werken en arbeidsvreugde beleven. De producten
worden verkocht in de eigen geschenkenwinkel.
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Duurzame samenwerking tussen
Wienerberger/Koramic en vzw Mivalti
Nieuwe keramiekoven

Wederzijds verrijkend

In het najaar van 2016 begaf de keramiek-

De samenwerking vormt een boeiend leer-

oven van Mivalti het en gingen beide partners

proces, waarbij de jarenlange ervaring van

samen op zoek naar de meest geschikte oven.

Wienerberger/Koramic de vzw stap per stap

Wienerberger/Koramic investeerde daarbij in

vooruitbrengt in het vervaardigen van een kwa-

SIC-ovenplaten. Zo verhoogde het rendement

liteitsvol product. De knowhow, de materiële

van de oven, en werd het werken ergonomischer

steun en de wisselwerking betekent een meer-

voor de gasten en begeleiders.

waarde voor Mivalti in de groei naar een steeds
professionelere werkomgeving.

In maart 2017 schonk Wienerberger/Koramic
ook nog een aangepaste droogstoof, waardoor de
producten nu gelijkmatiger en sneller drogen en
minder barstjes vertonen.
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Zouwdal: leemontginning en
natuurontwikkeling gaan hand in hand
In Lanaken baat Wienerberger een
steenfabriek uit. Samen met de
Leembank (een samenwerkingsverband
met Vandersanden Steenfabrieken nv

Het gebied ligt tegen de Nederlandse grens en ter
hoogte van de dichtbevolkte Maastrichtse wijk
Malberg. Tussen het toekomstige watergebonden
bedrijventerrein en de woonwijk komt de
Zouwdalcorridor, een grensoverschrijdende
groenstructuur waarin ook plaats is voor

en Nelissen steenfabrieken nv) ontgint

natuurontwikkeling en recreatie. Tegelijkertijd

Wienerberger er leem in het gebied

vormt het Zouwdal een visuele en geluidsbuffer.

aan de noordkant van de steenfabriek.

Centraal in de corridor komt een fiets- en
wandelverbinding.

Na ontginning wordt het terrein aan
het Albertkanaal ontwikkeld als
watergebonden bedrijventerrein.

Om de ontwikkelingen aan beide kanten van
de grens goed op elkaar af te stemmen, werken
de gemeenten Maastricht en Lanaken, de
Nederlandse en Belgische provincies Limburg
en De Scheepvaart nv samen rond het project
Albertknoop. In nauw overleg met deze partners
spannen Wienerberger en de Leembank zich
in om het inrichtingsplan Zouwdal
te realiseren. Dit behelst het
landschappelijk inpassen van het
bedrijventerrein. Momenteel
werkt Wienerberger volop aan
Fase 1 van het Zouwdal. Het
grondwerk zou tegen eind dit
jaar moeten afgerond zijn.
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Zouwdal: leemontginning en
natuurontwikkeling gaan hand in hand
Een groene gordel rond de
steenbakkerij
Het plan voor het Zouwdal omvat onder meer

Ondertussen ging de afwerkingsfase van de

de aanleg van een grondwal rond de steen-

grondwal van start. De grondwerken zijn zo

fabriek Wienerberger Lanaken. Deze beperkt

goed als afgerond. De aanplanting vindt plaats

de geluids-, stof- en lichthinder van de fabriek

in de winter 2017-2018.

voor de bewoners van de wijk Malberg. De wal
wordt zo aangelegd dat hij mooi aansluit bij
het landschap. Vanuit ecologisch oogpunt is de
beplanting volledig afgestemd op de diersoorten
van het Zouwdal.
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Doelsoorten van het Zouwdal
De oevers van het Albertkanaal hebben een

De vlinders zijn gebaat bij de aanleg van

verbindende functie voor vele diersoorten.

bosranden en graslanden. De vleermuizen

De ontwikkeling van het watergebonden

gebruiken lijnvormige landschapselementen,

bedrijventerrein mag niet ten koste gaan van

zoals hagen, lanen, bosranden of watergangen als

deze belangrijke ecologische as. Daarom is het

geleiding. Ook de das beweegt graag langs deze

nodig om de dieren een alternatieve route aan

elementen. De Levendbarende hagedis heeft

te bieden: de Zouwdalcorridor.

dan weer een structuurrijk gebied nodig met
genoeg geschikte plekken om te overwinteren

Het landschapsplan werd volledig uitgewerkt

en te schuilen (bijvoorbeeld stobben, graspollen,

op maat van de doelsoorten die momenteel

struikgewas). De akkervogels zijn thuis in

de oevers van het Albertkanaal en aanpalende

hetzelfde landschap. Het landschapsplan

akkers als verbinding of leefgebied gebruiken:

voor het Zouwdal bevat al deze elementen en
vrijwaart op die manier ook op lange termijn

• Dagvlinders (Klaverblauwtje, Boswitje, Bruin

hun leef- en migratiegebied.

dikkopje, Bruin blauwtje, Dwergblauwtje,
Veldparelmoervlinder, Sleedoornpage,
Konninginnepage, Hooibeestje en Kleine
vuurvlinder)
• Vleermuizen (Laatvlieger, Meervleermuis,
Watervleermuis, Baardvleermuis,
Brandtsvleermuis, Rosse vleermuis, Ruige
dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis)
• Reptielen (Levendbarende hagedis,
Muurhagedis)
• Akkervogels (Geelgors, Grauwe gors, Grauwe
kiekendief, Grauwe klauwier, Kievit, Kwartel,
Patrijs, Roodborsttapuit en Veldleeuwerik).
• Amfibieën (Rugstreeppad)
• Zoogdieren (Veldspitsmuis en Das)
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Duurzame productie:
groene energie
De Belgische vestigingen van Wierberger zetten in op duurzame energiebronnen.
Bij groene en hernieuwbare energieproductie vindt geen uitstoot van CO2 of andere
vervuilende stoffen plaats.
Dankzij het gebruik van zonnepanelen kan

onderneming 4,1% van de huidige elektriciteits-

Wienerberger de CO2-uitstoot van het volle-

behoefte van alle productievestigingen samen

dige productieproces verlagen en de milieu-

voorzien van groene stroom.

impact beperken. Zonne-energie levert bovendien ook economische voordelen op en zorgt
voor minder af hankelijkheid van energie-

Naar een hoger aandeel
duurzame energie

leveranciers.
Binnen Wienerberger lopen studies om te onder-

Zonnepanelen op productiedaken

zoeken welke andere duurzame energiebronnen,
zoals windenergie of warmtekrachtkoppeling, in

Reeds sinds 2009 voorziet Wienerberger zonne-

de toekomst kunnen toegepast worden.

panelen (ook wel fotovoltaïsche cellen genoemd)
op de daken van zijn productiehallen. Het geïnstalleerde vermogen bedroeg 3.056 kW.
In 2016 kwamen er bijkomende panelen op productiehallen in Rumst, Péruwelz en Moeskroen.
Momenteel is een totaal geïnstalleerd vermogen
van 4.271 kW voorhanden. Daarmee kan de
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Duurzaam transport
via binnenvaart
Wienerberger maakt samen met

Het transport van die bouwmaterialen vergt

de gemeente Beerse, de deputatie

heel wat ‘grijze energie’. Precies daarom pro-

Antwerpen, De Vlaamse Waterweg,

fileert het bedrijf zich als een van de trekkers

ANB en tal van studiebureaus reeds

voor het transport over water. Dat is energiezui-

geruime tijd werk van het optimaliseren

niger en milieuvriendelijker.

van watergebonden transportactiviteiten.
Zo draagt de onderneming bij aan het
verlagen van de druk op het lokale en
bovenlokale wegennet.

Wienerberger zweert bij een integrale duurzaamheid van kop tot staart, dat wil zeggen van
de ontginning van de natuurlijke grondstoffen
met landschapsherstel na de ontginning tot en
met de recyclage en het hergebruik van zijn
keramische bouwmaterialen.
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Duurzaam transport
via binnenvaart
Samen nieuwe wegen bevaren

Watergebonden transportlus
Beerse-Brussel

Wienerberger wenst het transport via de
waterwegen nog verder te ontwikkelen voor

Via een publiek-private samenwerking met

de afvoer van afgewerkte binnenmuurstenen,

lokale, provinciale en gewestelijke overheden

kleidakpannen, gevelstenen en kleiklinkers,

werd de bouw van een nieuwe kade (nodig om

maar ook voor de aanvoer van grondstoffen

de binnenschepen veilig en efficiënt te kunnen

voor de productie van bakstenen. De aanvoer

laden en ontladen) met aangepaste infra-

van de benodigde grond om de kleiputten op

structuur op de bedrijventerreinen in Beerse

een ecologische manier om te vormen tot

afgerond.

natuur-, recreatie- of landbouwgebieden,
leent zich eveneens perfect voor transport via

Van daaruit worden transporten met gevel-

de binnenvaart.

stenen georganiseerd naar werven in onder
andere Vilvoorde en Leuven, en naar een aantal

Tegen deze achtergrond optimaliseert

verdelers van bouwmaterialen die bewust kie-

Wienerberger de huidige infrastructuur op zijn

zen voor deze alternatieve route. De retour-

bedrijventerreinen. Vandaag zijn al 8 van de 12

boten vanuit Brussel brengen dan weer

productiesites met de bijhorende kleigroeves

gronden naar Beerse voor het

bereikbaar via het water.

landschapsherstel van de
groeve.
Op die manier ontwikkelde Wienerberger een
watergebonden transportlus tussen Beerse en
Brussel, goed voor een
halvering van de transportkost én van de milieu-impact.
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Duurzaam transport
via binnenvaart
Modal shift

Sprekende cijfers

De gestage groei van het aandeel dat de binnen-

Door voluit te kiezen voor duurzaam transport

vaart inneemt, geeft de Vlaamse wegen en de

via de waterwegen rijden er jaarlijks maar liefst

lokale kernen en bewoners ademruimte. Zo

25.000 vrachtwagens (goed voor 50.000 vracht-

vervangt 1 ‘pallet shuttle barge’, een innovatief

bewegingen) minder over onze wegen. Achter

schip dat speciaal werd ontwikkeld om pro-

elkaar gezet levert dat aantal een monsterfile

ducten op pallets te vervoeren, maar liefst 10

van 750 kilometer op. Heel wat extra zuurstof

vrachtwagens.

dus, die meer dan welkom is voor de ochtendspits, de luchtkwaliteit en de strijd tegen de

Maar de inspanningen reiken verder dan dat.

klimaatopwarming.

Gevelstenen van Wienerberger, bestemd voor
Groot-Brittannië, worden vandaag grotendeels
vervoerd via robuustere binnenschepen die
ook de overtocht over het Kanaal aankunnen.
Elke vracht over de binnenwateren betekent
75 vrachtwagens minder op de wegen richting
Zeebrugge, waar de stenen voordien op schepen
werden geladen.
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Kleikoppen!
Wienerberger is de grootste producent van keramische bouwoplossingen wereldwijd.
Maar wat maakt het bedrijf zo uniek? Wat is de identiteit van een Wienerbergermedewerker?
Een Wienerberger-medewerker heeft doorzet-

Kleikoppen surfen

tingsvermogen, karakter, is trots op zijn werk en
heeft een wat stoerder imago. Zo ontstond de

Op de Kleikoppenwebsite kunnen bezoekers alle

benaming ‘Kleikoppen’. Klei is immers de belang-

vacatures en nuttige info over Wienerberger en het

rijkste grondstof voor Wienerberger.

productieproces terugvinden. Op de website staan
ook enkele getuigenissen.

De ‘Kleikoppen’ poseerden voor de camera en de
beelden werden eerst intern tentoongesteld tijdens

Ten slotte werd de jobbeursstand volledig in een

een vernissage en vervolgens gebruikt voor een

Kleikoppen-kleedje gestopt. Op beurzen worden

HR-campagne. Ondertussen ging ook de externe

kleipakketjes uitgedeeld, samen met een brochure

rekruteringscampagne van de Kleikoppen van

waarin medewerkers vertellen over hun job bij

start met de belettering van enkele voertuigen.

Wienerberger.
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Techniekacademie:
speurtocht naar technische schatten
Sinds enkele jaren ondersteunt Wienerberger actief de techniekacademie. Dit initiatief
speelt in op de bezorgdheid van het bedrijfsleven over de geringe instroom van
afgestudeerden met een technisch profiel.
Er is elk jaar nood aan 9.000 technici en inge-

Een technisch avontuur

nieurs, maar er studeren slechts ongeveer 6.000
jongeren af in een technische richting.

Ieder jaar organiseert de Wienerberger-plant in

De techniekacademie wil kinderen uit het 5de

Aalbeke een bedrijfsbezoek voor leerlingen van de

of 6de leerjaar daarom aanzetten om voor een

techniekacademie van Kortrijk. Daarnaast komen

technische opleiding te kiezen. Via naschools

jaarlijks zowat 125 leerlingen van het 6de leerjaar

onderwijs maken ze kennis met houtbewerking,

uit verschillende scholen uit de buurt op bezoek.

elektronica, mechanica, elektriciteit, chemie…
Spelenderwijs komen ze in contact met exacte

De kinderen krijgen een woordje uitleg over de

wetenschappen.

veiligheid, trekken hun persoonlijke beschermingsmiddelen aan en vertrekken dan op speur-

Opmerkelijk is het hoge aantal meisjes dat naar

tocht naar technische schatten. Zo maken ze ken-

de techniekacademie komt. Eén op de vijf is een

nis met de verschillende technische beroepen in

meisje. Ter vergelijking: vandaag kiest slechts

de dakpannenfabriek: elektricien,

één meisje op honderd leerlingen voor technisch

mecanicien, matrijzenbou-

onderwijs.

wer, elektrotechnicus,
laborant en manuele
vormgever.
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20 jaar Wienerberger België –
een personeelsfeest in stijl
In 1996 startte Wienerberger zijn
activiteiten in België na de overname van
Terca Bricks nv. In 2016 zette de directie
alle medewerkers, die zich 20 jaar later

Elke Wienerberger fabriek kreeg een deel van het
terrein toegewezen, waarop ze een eigen activiteit mocht organiseren. Dit zorgde voor een zeer
gevarieerde invulling: levensgrote beelden van
een kunstenares die gebruik maakt van de ovens
in Malle, een mechanische stier, een tafelvoetbal-

nog altijd voor het bedrijf inzetten, in de

competitie, volksspelen… Het diversiteitsteam

bloemetjes.

van de vestiging in Kortrijk organiseerde voor de

Op 24 september zakten zowat 1.100 mede-

For Life.

gelegenheid een tombola ten voordele van Music

werkers, samen met hun partners en inwonende
kinderen, af naar Domein De Schorre in Boom.

Voedsel voor lichaam en geest

Een bewust gekozen locatie vanwege de bijzondere band met de baksteenindustrie en de centrale

Mobiele cocktailbars en tal van foodtrucks ser-

ligging.

veerden heel uiteenlopende drankjes en gerechten.
De avond stond ten slotte in het teken van muziek
en dans met de ABBAnd (een Abba-coverband) en
hoofdact Reggie Pinxten.
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Wienerberger Gazette:
een blad door en voor Kleikoppen
In 2013 lanceerde de directie de
‘Wienerberger Gazette’, een tijdschrift
dat werknemers niet enkel informeert
over Wienerberger, maar ook over elkaar.
De artikels in de Gazette worden door de
eigen werknemers geschreven.

De Gazette verschijnt drie tot vier keer per jaar
en omvat enkele vaste rubrieken:
• ‘Site/Divisie in de Kijker’
• ‘Job in de kijker’
• ‘Hobby in de kijker’
• Bijzondere bouwprojecten en
belangrijke investeringsprojecten
• ‘Rubriek ludiek’.
De Gazette is intussen aan haar 15de editie

De redactieraad bestaat uit een achttal mede-

toe, en een vaste waarde naast de andere

werkers. Per editie focussen sommige mede-

(elektronische) informatiekanalen zoals

werkers op interviews en het schrijven van

Icomm. Iedere werknemer ontvangt het blad

artikelen, terwijl anderen teksten reviseren.

via de post.
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Wienerberger nv
Kapel ter Bede 121
B-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
F +32 56 20 47 60
info@wienerberger.be

www.wienerberger.com
www.wienerberger.be

