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LETTER FROM THE CEO

INDHOLD

I forhold til tidligere CSR-rapporter har vi i år valgt at fokusere den indledende del af rapporten på de
tiltag, vi har i støbeskeen for at kunne understøtte vores kunders CSR-arbejde. Luftfartsindustrien er
i disse år udsat for negativ presseomtale og politisk pres. Et naturligt indsatsområde for industrien
er at fjerne de mange fossildrevne køretøjer, der servicerer flyene på rampen. Dette flugter
helt naturligt med Vestergaard Companys mission:
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Improving airside operations around the world
through safe, clean and innovative equipment
Vi har opstillet en række mål for, hvor vi ønsker at positionere vores produkter inden for de
næste 10 år, og vi ønsker i rapporten at anskueliggøre, hvordan vi kan hjælpe vores kunder
med at reducere energiforbruget og gøre operationen mere sikker.
I den efterfølgende del af rapporten præsenterer vi vores indsats på de mere traditionelle
CSR-områder, såsom arbejdsforhold, miljø og klima m.fl. Vi har i år givet rapportens struktur
og indhold en stor opdatering, således at vi følger best practice på området.
Vestergaard Company-gruppen oplever i disse år en kraftig efterspørgsel på vores produkter.
Regnskabsåret 2018/19 har for andet år i træk resulteret i omsætningsrekord. Flere og flere
kunder har fået øjnene op for vores tids- og væskebesparende udstyr, der ud over at forbedre
effektivitet og profitabilitet også fører til massiv reduktion af de miljømæssige påvirkninger.
Den øgede volumen i vores egen produktion medfører i sagens natur en større belastning af
miljøet. Vi har gennem mange år haft fokus på energibesparende tiltag i virksomheden, og
dette arbejde fortsættes med uformindsket kraft. Vi har i disse år særlig fokus på yderligere
reduktion af diesel- og vandforbrug i forbindelse med indkøring og test, og vi har planer om etablering
af solcelleanlæg på produktionshallernes tage.
En af fordelene ved vores finansielle succes er, at vi kan allokere flere ressourcer til at øge
bæredygtigheden, både hos os selv og hos vores kunder.

CSR

PROFIL

CSR

CSR
CSR

NØGLETAL*)

Vestergaard Company er førende leverandør af ground handling-udstyr. Virksomheden, der
har hovedsæde i Roskilde, beskæftiger mere end 300 medarbejdere og producerer, leverer og
servicerer udstyr til luftfartsindustrien verden over.

Omsætning i EUR

107

Medarbejdere

Omsætningssplit

Antal enheder leveret
på verdensplan

Produktions areal

13.800 m2

Millioner

Produktmæssig fokus er i dag på flyafisere, toilet- og vandservice-enheder samt flyvaskere.
Ud over Danmark har vi kontorer/produktionsfaciliteter i USA, Thailand, Frankrig og Tyskland.

304

I produktionen fastholdes fokus på kvalitet, funktionalitet og holdbarhed, hvor ny førende teknologi
prioriteres højt for at give vores kunder topmoderne udstyr.
Som familieejet virksomhed ligger det i vores DNA at tænke på den næste generation. Derfor er
det vigtigt for os at tage hensyn til miljøet og være lydhøre og ydmyge i samarbejdet med vores
kunder og tilbyde ydelser og produkter, der har varig – og gerne bæredygtig - kvalitet.

1%

Godtfred Vestergaard grundlagde Vestergaard Company for over 50 år siden, og hans værdier
og principper er stadig en stor del af kulturen og virksomheden.

61%

Forretningsmodel

Vores leverandører

Danmark

Distance
optimization with
Vores
forretningsaktiviteter
radar technology

Electrical chassis
lav- and
Voresfor
markeder
water service equipment

Din rejse

2.336
Europa

Andet

Værdiskabelse

CSR NØGLETAL

CSR foundation

Leverer udstyr af høj kvalitet

BæredygtigVandforbrug
udvikling
Indgående logistik

38%

Handlingselskaber

per enhed

Udvikling af lokalområdet

Design & udvikling

96%

Jobskabelse

Fremstilling
Montage
Salg & Service

Medarbejdertilfredshed

Flyselskaber

Transport

Antal arbejdsulykker
per 1.000.000 timer

Affald

Sikker afgang
til tiden

↓38% basis år 2015
I forhold til

LTIF

4,1

Genanvendelse

Udvikling af
medarbejderkompetencer
Skattebidrag

Lufthavne

Energiforbrug per enhed
(mWh)

Lærlinge & elever

26
23

16

18

2015
*)
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CSR

CSR ROADMAP
I 2018/19 har vi gentænkt og fokuseret vores CSR-indsats. Vi ønsker at bruge den mere aktivt
til at sætte mål og drive udviklingen af virksomheden og vores produkter. Det skal sikre vores
fortsatte udvikling mod en mere bæredygtig virksomhed.

Engineering a safer and
greener future in ground handling
2030

Zero-incident
equipment

CO 2 neutral ground
handling operation

Autonomous ground
handling operation

Full electric
product portfolio

Contamination
detection

Plug-in hybrid
electric

Intelligent anti-collision system
on all new equipment
Distance optimization with
radar technology

Today
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Optimization of heating systems
Glycol recovery vehicle
Electrical chassis for lav- and
water service equipment

CSR foundation

CSR

Vi har foretaget en vurdering og analyse af, hvad der er vigtigst for vores kunder i dag og i fremtiden. Hvor
og hvordan vi kan hjælpe med at understøtte deres mål og visioner. Det har resulteret i vores
CSR roadmap med den overordnede målsætning: ”Engineering a safer and greener future in
ground handling”. Vi har taget udgangspunkt i vores eksisterende CSR-fundament og mange
års udviklinger og forbedringer på vores produkter inden for sikkerhed og energioptimering.
Vi har valgt at fokusere vores indsats på at kunne opnå 0 ulykker ved brug af vores udstyr samt
CO 2-neutralitet i ground handling-operationer.
Sikkerhed er af naturlige årsager den absolutte topprioritet inden for luftfart. Vores kunder opererer
vores udstyr tæt på fly og mennesker, der arbejder på rampen. Ulykker, hvor udstyr rammer eller
kører ind i fly, har store konsekvenser for alle involverede; passagerne der ikke kan komme
afsted, luftfartsselskabet, der ikke kan bruge deres fly, operatøren, som kan komme til skade
og forsikringsselskabet, der skal betale reparationen. Desuden sker der hvert år en række ulykker,
hvor personer, der arbejder på rampen, mister livet. Det vil Vestergaard gerne være med at sætte
en stopper for. Derfor vil vi intensivere vores indsats inden for sikkerhed og autonom-operation,
således at vi kan garantere at vores udstyr ikke vil være involveret i en utilsigtet hændelse eller
ulykker efter 2030.
Klimaudfordringerne i verden er uomtvistelige, og inden for de seneste år har lufthavne verden
over accepteret deres rolle og andel i udfordringerne. Flere har igangsat klimastrategier og opsat
konkrete mål for at gøre lufthavnene bæredygtige og CO 2-neutrale inden for en årrække. Det er en
kæmpe opgave, og det kræver massive investeringer i vedvarende energi, infrastruktur, ny
teknologi og selvfølgelig grønt udstyr, såvel på land som i luften. Vestergaard ønsker at være en
del af løsningen på klimaudfordringerne i lufthavnene, og derfor vil vi senest i 2030 kunne tilbyde
al vores udstyr i grønne versioner (elektriske eller anden bæredygtig form), således at vores kunder
kan udføre en CO 2 -neutral ground handling-operation. Vi udvikler og investerer allerede nu i
en række forskellige elektriske løsninger til vores udstyr, mens vi fortsat forsøger at minimere
energiforbruget af udstyret i drift.
Vi har valgt, at vores tidshorisont for opnåelse af vores mål er 2030. Dette årstal mener vi er realistisk, men
samtidig også ambitiøst. Det er meget vanskeligt at sætte et præcist årstal på, da en del af teknologien,
der skal benyttes, endnu ikke eksisterer, og mængden af infrastruktur og regulativer, der skal ændres
i lufthavnene, er betydelige. Ikke desto mindre er vi fast besluttede på, at det skal lykkes. År 2030
stemmer i øvrigt godt overens med den tidshorisont, som flere lufthavne og luftfartsselskaber har, og ikke
mindst FN’s verdensmål.
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CSR

CSR TIMELINE

CSR-arbejde er langt fra nyt for Vestergaard Company. Vi har igennem mange år arbejdet med
tiltag inden for reduktion af miljøbelastning og øgning af sikkerhedsniveauet omkring vores biler.
Allerede i 1988 lavede vi vores første tiltag, der - udover at spare miljøet for unødvendig væske også har sparet kunderne en masse penge. Samtidig er sikkerheden forbedret markant gennem
en lang række initiativer.

CSR ARRIVALS
DESTINATION

ACTIVITY

I perioden 1988-2019 har vi lavet følgende tiltag og flere er på vej:

TIME

CSR DEPARTURES
DESTINATION
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ACTIVITY

CSR

TIME

•

Proportional mix: Reduktion af glykolforbrug gennem blanding af vand og glykol direkte på
bilen

•

Batch heating/Indirect heating: Forbedret opvarmningssystem, hvor man ved at opvarme en
lille portion af indholdet i tankene, kan være klar til operation på 10 min. Derved elimineres
behovet for standby opvarmning af væskerne

•

Hydrostat: Eliminering af hjælpemotor (til hydraulisk tryk) ved hjælp af et hydrostatisk gear,
som anvender køretøjets hovedmotor. Derved opnås en anseelig energibesparelse.

•

2nd generation hydrostat: Ny geartype medfører yderligere energibesparelse

•

Ultra sound sensors anti-kollisionssikring foran og bag på bilen

•

PPS: Radarbaseret system til at hjælpe operatøren med at holde den optimale afstand til flyets
overflade for derigennem at mindske varmetab i væsken

•

ITM (In truck manufactoring) system, som kan blande additiver i væsken direkte på bilen og
herved reducere transport af type 1 væske

•

360 degree camera, som øger sikkerhed og hjælp til operatøren, når køretøjet betjenes fra
operatørkabinen

•

PPS 2: Anden generation af radarsystem til yderligere sikring af anti-kollision og optimering af
afstand til flyets overflade

•

Turntable cabin - et system, hvor operatørkabinen kan drejes rundt, så operatøren sidder i
kørselsretningen, når bilen flyttes over længere afstande

•

Radar sensors: Med radarsensorer erstattes antenner ved dyse på BETA.

CSR RAPPORT 2018/19
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CSR

KLIMA I FOKUS HOS KUNDERNE
Stort set alle lufthavne forventes i dag at forholde sig til det miljøaftryk, de sætter i samfundet, og
aktivt bidrage til at mindske CO 2-udledninger. Det betyder, at lufthavnene også stiller grønne krav
til deres samarbejdspartnere; handlerne og flyselskaberne. Som partner og ansvarlig leverandør
ønsker Vestergaard naturligvis at hjælpe vores kunder gennem en grøn omstilling.
Det vigtige arbejde med grøn omstilling i lufthavnene tager typisk udgangspunkt i reducering af
egne direkte udledninger, det være f.eks. fra energiforbrug i forbindelse med opvarmning eller
elektricitet. Dernæst kigger man på at mindske udledninger fra transport til og fra lufthavnen
(f.eks. flytrafik) samt fra groundhandlere og butikker, og det er her Vestergaard kan spille en vigtig
rolle.
Den sidste fase i den grønne omstilling inkluderer CO 2-kompensation for selve flytrafikken.
Som leverandør af ground handling-udstyr kan Vestergaard allerede nu se, hvordan lufthavnene
har øget fokus på at tilskynde groundhandlere og andre aktører til en mere el-baseret operation
eller brug af miljøvenligt brændstof.
Hvis man kigger på det internationalt anerkendte CO 2-certificeringsprogram for lufthavne, Airport
Carbon Accreditation (ACA), er det tydeligt, at især europæiske lufthavne er blandt frontløberne
inden for CO 2-reduktion. Hos Vestergaard har vi selv inviteret nogle af de geografisk tættest
beliggende lufthavne indenfor til at fortælle, hvordan de griber den grønne omstilling an, så vi kan
lære, hvilken rolle Vestergaard kan spille i den proces.

CSR

CPH
Københavns Lufthavn, vores hjemlands største lufthavn med over 30 mio. passagerer i 2018, har
sat CSR
ambitiøse
klimamål, som betyder at lufthavnen i år 2050 vil være CO 2-neutral.
CSR
Fra år 2020 klimakompenseres der for indenrigsflytrafikken, og i 2030 skal al drift + transport til
og fra lufthavnen være emissionsfri. Det omfatter også køretøjer inde på lufthavnens område, og
allerede til næste år skal andelen af ultra-grønne køretøjer udgøre 65%. CPH’s krav til ultragrønt
udstyr er, at det enten skal være eldrevet eller hybrid plug-in.
Swedavia
Den svenske, statsejede lufthavnsoperatør Swedavia, ansvarlig for ti svenske lufthavne, der
tilsammen servicerede 42 mio. passagerer i 2018, ligger allerede i kategorien verdens mest
miljøvenlige lufthavne ifølge ACA, og det er tydeligt, at målsætningerne er ambitiøse. Fra år 2030 vil
den svenske lufthavnsoperatør have al indenrigsflytrafik baseret på fossilfri brændstof, og i 2045
omfatter det også international flytrafik.
For køretøjer og handlingudstyr sker der allerede noget i den nærmeste fremtid. Fra 2020 vil Swedavia
i forbindelse med sin egen drift have nuludledning fra fossile brændstoffer. For GSE-udstyr betyder
det, at lufthavnsoperatøren først og fremmest vil købe elkøretøjer og alternativt biogas- eller
biodieselkøretøjer. Eksempelvis har Swedavia allerede skiftet busflåden til at bestå udelukkende
af eldrevne køretøjer.
Fremtidens partner: Vestergaard, CO 2-neutral i 2030
De to skandinaviske lufthavne har det tilfælles, at de griber den grønne omstilling an i samarbejde
med interessenterne, dvs. man ønsker at involvere alle aktører. Det være sig både myndigheder,
flyselskaber, fagforeninger og naturligvis groundhandlere og leverandører af GSE-udstyr, fordi –
som de begge peger på – ingen kan opnå en komplet grøn omstilling alene. Det er her, Vestergaard
som producent af verdens mest miljøvenlige afiser ser sig selv som en del af løsningen.
Vores udstyr har allerede i dag branchens længste levetid og laveste ressourceforbrug af diesel
og afisningsvæske. Derudover er målsætningen, at alt vores udstyr er CO 2-neutralt i 2030, hvilket
indebærer en fuld-elektrisk produktportefølje. Allerede nu er der dog relevante udviklingstiltag
i gang:
•
•
•

Plug-in hybrid afiser
Glykolopsamler der rydder op efter afisning; væsken fejes og indsamles til genbrug
Elektrisk chassis til vand- og toiletbiler

Det store billede
Kigger man ud i resten af verden, er lufthavnene på Vestergaards hjemmekontinent stærkt
repræsenteret blandt de mest klimabevidste. I Europa er 40 af dem allerede blevet tildelt den
højeste status som CO2-neutrale, og herunder finder man bl.a. de nordiske lufthavnsoperatører Avinor,
Swedavia og Finavia, hvorimod de nordamerikanske lufthave halter noget bagud, hvor kun Dallas
Fort Worth er kategoriseret com CO 2-neutral. I Asien er lufthavnene generelt godt med, og mange
af de største er certificeret på samme niveau som CPH.
Der er således en meget tydelig tendens mod grøn omstilling blandt vores kunder og i det miljø, vores
kunder skal operere i, og Vestergaard føler sig godt positioneret til både at hjælpe dem, der allerede er
nået langt, samt til at drive den grønne omstilling yderligere frem hos dem, der skal til at starte.
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CSR

CSR I VESTERGAARD COMPANY
Vestergaard Companys CSR-politikker er inddelt i seks hovedområder:

Arbejdsforhold

Miljø & klima

God forretningsskik

Organisering

Lokal samfundsinvolvering
Menneskerettigheder

CSR-politikkerne er gældende for hele Vestergaard Company og udgør de overordnede rammer for
arbejdet med CSR hos Vestergaard Company. Politikkerne henvender sig både til Vestergaard Companys
medarbejdere og virksomhedens interessenter samt samarbejdspartnere og underleverandører, som
herigennem kan orientere sig om Vestergaard Companys formål og strategi for CSR.
Politikkerne baserer sig på Vestergaard Companys værdigrundlag:

Vi udvikler,
fremstiller og
servicerer innovative
produkter til brug i
lufthavne

Vi har
toneangivende
produkter, der
sætter
standarden for
branchen
Vi prioriterer egen
produktudvikling højt og
vil være på forkant

Vi skal stå finansielt
stærkt for at sikre
udvikling også den
dag branchen oplever
udsving

Vi belaster miljøet
mindst muligt og
hjælper kunderne i
deres grønne omstilling

Vi vil være kundernes
foretrukne leverandør
af pålideligt, effektivt
udstyr

Vi tilbyder
kunderne
branchens
bedste
service
både før
under og
efter
handlen

Vi skaber et udviklende og
favnende arbejdsmiljø,
hvor alle er en del af
fremgangen

I de følgende afsnit beskriver vi vores tiltag og planer inden for de seks hovedområder.
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CSR

CSR

CSR
CSR

ORGANISERING
CSR
CSR
Ansvaret for Vestergaard Companys CSR-politikker og deres implementering ligger hos Direktionen.
Vestergaard Company har en CSR-styregruppe, som udarbejder anbefalinger til direktionen. Denne
gruppe ledes af virksomhedens CEO. Direktionen er ansvarlig for en resultatorienteret implementering
af CSR-politikkerne.

Den nye CSR-rapports øgede fokus på udviklingen af vores produkters evne til at understøtte brugernes
mål er et vigtigt skridt i retning af at få etableret en dialog med de CSR-ansvarlige hos vores kunder.
Derigennem sikres det, at der skabes overensstemmelse mellem målsætningerne, samt at vi til
stadighed har kendskab til vores kunders behov.

CSR
CSR

AKTIVITETER
Hele CSR-rapporten er gennemskrevet og opdateret

RESULTATER
Øget fokus på CSR-arbejdet i
alle deltagende afdelinger

EVALUERING
Har været en inspirerende proces
med stort internt engagement.

Ønsket om at dreje CSR-rapporten over i et mere kundeorienteret format har medført et større projektarbejde
i årets løb. Dette er sket med hjælp fra eksterne konsulenter og i tværgående arbejdsgrupper med
involvering fra store dele af virksomheden. Dette arbejde har i høj grad øget opmærksomheden på
vigtigheden af CSR-arbejdet.
Vi arbejder med en systematisk kortlægning af risici i vores forretningsmodel. Målet med dette arbejde er at
identificere risici i vores forretningsmodel og, hvor det er muligt, tilrettelægge det nødvendige beredskab.

14

CSR RAPPORT 2018/19

CSR RAPPORT 2018/19

15

CSR

MENNESKERETTIGHEDER
Vestergaard Company har konstant fokus på at tilvejebringe de bedst mulige forhold for både vores
egne medarbejdere og hos de samarbejdspartnere og underleverandører, som vi gør brug af.
Vi tager afstand fra diskrimination i beskæftigelse og erhverv og lægger stor vægt på organisationsfrihed,
ligesom vi anerkender retten til kollektive forhandlinger. Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads,
hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle og skabe en god balance mellem
arbejde og privatliv.
Vestergaard Company ansætter medarbejdere på baggrund af kompetencer og personlighed og tilbyder
samme muligheder til alle medarbejdere uanset køn, nationalitet, religion og politisk overbevisning.
Vi har altid gjort en særlig indsats for at understøtte udsatte grupper i samfundet. Gennem tæt samarbejde
med kommunen tilbyder vi muligheder for flexjob, skånejob, arbejdsprøvning og arbejde til f.eks.
asylansøgere. Vores involvering inkluderer også beboere i bofællesskaber for udviklingshæmmede i
kommunen.
Historisk set har vores underleverandører befundet sig i Danmark og Vesteuropa, hvor overholdelsen
af basale menneskerettigheder og sociale forhold samt korruption ikke udgør væsentlige udfordringer.
Vi har i de senere år udvidet vores produktionssteder og leverandørbase til Asien, herunder Kina og
Thailand. I disse lande er basale menneske- og arbejdstagerrettigheder ikke ligeså velintegreret som
i Danmark, hvorfor vores tilstedeværelse i disse lande øger vores risiko. Vi orienterer os løbende om
forholdene og udviklingen hos vores leverandører i disse lande for at sikre, at vores Code of Conduct
bliver overholdt.

CSR

CSR
CSR

Målsætning
• Vi vil i alt inden for vores kontrol støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder
•

Vi tager skarpt afstand fra alle former for korruption

•

Vi ønsker at udvise socialt ansvar over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og andre
interessenter ud over, hvad der forventes

•

Vi vil fortsat være en aktiv partner for kommunen i indsatsen overfor udsatte grupper i samfundet

•

Vi ønsker at øge andelen af kvinder i Bestyrelsen fra 20% til minimum 30% i slutningen af 2020.

AKTIVITETER

CSR RAPPORT 2018/19

EVALUERING

Der er blevet valgt yderligere
3 tillidsmænd i produktionen,
således at El-forbundet, 3F og
Dansk Metal er repræsenteret

Der er blevet skabt en bredere
kontaktflade for medarbejderne
og lettere adgang til tillidsmændene.

Mere synlighed og bedre
kommunikation. Godt bindeled
mellem Produktion og Ledelse

Indgået aftale med en flygtning
om endnu et IGU-forløb

God integration i virksomheden

Tilfredshed med IGU og kommunens indsats/sparring under
hele forløbet

Afklaring af ønsker inden for en
erhvervsfaglig uddannelse
Styrkede sprogkundskaber

Vi har arbejdet struktureret med
at tilrettelægge et IGU-forløb for
eleven

Arbejdsprøvning af to medarbejdere
i Produktionen

Begge har gjort en god indsats,
hvilket har resulteret i tilbud om
yderligere samarbejde

En målrettet indsats har
resulteret i en afklaring af den
enkeltes ønsker for fremtiden

Forløb med to elever på EGU
(Erhvervs Grund Uddannelse)

Meget positive resultater, hvor vi
har tilbudt en læreplads til den
ene, og hvor den anden afventer
yderligere uddannelse

Evaluering afventer endt forløb

Hos Vestergaard Company respekterer og beskytter vi retten til privatliv og persondata. Det har altid
været en vigtig prioritet, hvorfor vi har taget implementering af GDPR meget seriøst med en omfattende
informationskampagne til alle medarbejdere samt uddannelse af alle ledere, der håndterer persondata.
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VESTERGAARD UNDERSTØTTER INTEGRATION AF FLYGTNINGE

Om IGU-ordningen:

Vestergaard Company ønsker at bidrage til den bedst mulige integration af flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge til det danske arbejdsmarked. Derfor samarbejder vi tæt med
kommunen om at tilrettelægge en udbytterig Integrationsgrunduddannelse (IGU), der er et forløb på 2
år, og som består af lønnet praktik og skoleundervisning. På IGU-forløbet får flygtningen viden om og
færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på det danske
arbejdsmarked. Målet er, at flygtningen får erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for
at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

•

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en forsøgsordning, som blev vedtaget af Regeringen og
Arbejdsmarkedets parter i 2016. Forsøgsordningen videreføres frem til medio 2022.

•

IGU’en skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-39 år, og
som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år.

•

IGU er et forløb på 2 år, som består af lønnet praktik i en virksomhed og skoleundervisning.

Vestergaard Company tager ansvar for, at flygtningen i trygge og lærerige rammer opnår gode
samarbejdsevner og faglige færdigheder, der er værdifulde på arbejdsmarkedet. Som en af
Vestergaards produktionschefer udtrykker det: ”Vi bekymrer os ikke om, hvad det koster, vi vil bare
gerne hjælpe flygtningene til at blive en succes i jobbet, og på den måde kan vi bidrage til integrationen”.

•

Målet er, at flygtningen får erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at
opnå en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Siden 2017 har Vestergaard haft flygtninge i et IGU-forløb. Én af dem er den 32-årig Ebrahim, som
kom til Danmark som flygtning fra Mellemøsten for ca. 3,5 år siden.

•

1386 registrerede IGU-forløb i perioden juli 2016 til marts 2018.

•

882 virksomheder har indberettet IGU-aftaler. Ca. 2/3 af virksomhederne har kun én IGU-medarbejder.

•

Vestergaard Danmark har siden 2017 haft 2 medarbejdere ansat i IGU-forløb.

Fra sit hjemland har Ebrahim en uddannelsesmæssig baggrund inden for landbrug. Den lokale kommunes
jobkonsulent kontaktede Ebrahim, og efter et møde med Vestergaards to produktionschefer startede Ebrahim i
et IGU-forløb i september 2018 hos Vestergaard.

IGU-ordningens omfang:

Nu har Ebrahim været på IGU-forløbet i 9 måneder. Han er tilknyttet afdelingen ”slangepres” i Hal A,
hvor han sammen med en kollega står for at klargøre hydraulik- og væskeslanger til Vestergaards produkter.
Ebrahim fortæller: ”Jeg har lært meget her, og kender nu alle de forskellige slanger og koblinger. Jeg
har lært at arbejde selvstændigt, og hvis min kollega har fri eller er væk, så kan jeg selv, det er dejligt”. I
Ebrahims arbejde har han meget kontakt til sine danske kolleger, og det gør også, at han blive bedre
til dansk dag for dag, og det er han glad for: ”Mit største ønske er at bliver bedre til dansk, for så bliver
jeg hurtigere og bedre til at forstå arbejdsopgaverne”.
Produktionschefen, der er Ebrahims værkfører, oplever også, at Ebrahim er blevet dygtig til det danske
sprog og oplever generelt, at Ebrahim ”vil være dansker”. Han er fokuseret på at uddanne sig og vil
gøre meget for at blive en succes hos Vestergaard. “Han er allerede en succes her, for han er en fast
del af Hal A, alle holder af ham, han er en dejlig person, imødekommende og stabil”, fortæller værkføreren
stolt, og understreger, at Ebrahim ikke har haft en eneste fraværsdag endnu.
Snart skal Ebrahim starte i svejseafdelingen for at lære nyt og blive udfordret. Det har han selv valgt,
for det synes Ebrahim ser interessant ud, og samtidig har værkføreren opfordret Ebrahim til at tilegne
sig flere kompetencer. Når IGU-forløbet er færdigt, drømmer Ebrahim om at arbejde hos Vestergaard
Company. Han kan godt lide at være en del af arbejdspladsens kultur, her er der gode chefer, som er i
øjenhøjde med medarbejderne, og hver morgen hilser værkførerne på alle medarbejderne i produktionen ved
at give hånd. Det er rart og viser en gensidig respekt, fortæller Ebrahim. Han kan godt lide at arbejde
hos Vestergaard, og bruger det kendte, danske ord ”hygge” til at beskrive hvorfor: ”Det er hyggeligt at
arbejde sammen med flinke, sjove og glade kolleger”.
Ebrahims værkfører håber på, at IGU-forløbet betyder, at Ebrahim senere vil videreuddanne sig inden
for et håndværk, f.eks. som smed, for Ebrahim er god til at tillære sig nye kompetencer. Samtidig
sætter Vestergaard en ære i at kunne bidrage til at uddanne dygtige faglærte, som der i høj grad vil
være brug for på fremtidens arbejdsmarked.
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ARBEJDSFORHOLD
Vestergaard lægger stor vægt på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med
fokus på at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning
for, at medarbejderne trives og yder en god indsats.
Vi arbejder strategisk med arbejdsmiljøet gennem en årlig drøftelse, som danner grundlag for vores
handlinger og målsætninger, som publiceres ud i hele organisationen. Vores arbejdsmiljøorganisation
er hjørnestenen i det daglige arbejdsmiljø.
Uddannelse
Vestergaard Company har høje forventninger og krav til sine medarbejdere, men giver samtidig
mulighed for stor personlig og faglig udvikling, trivsel, motivation og stimulerende udfordringer. For
til stadighed at kunne leve op til de krav, en medarbejders job og virksomheden stiller, skal alle
medarbejdere sikres den nødvendige udvikling – både personligt og fagligt.
Vi har gennem mange år haft tradition for optagelse af elever/lærlinge til erhvervsuddannelser; hvert
år kommer omkring fire elever/lærlinge igennem uddannelserne.
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Målsætning
• Vi vil være førende på arbejdsmiljø (både psykisk og fysisk) inden for den branche og type af
virksomheder, vi typisk sammenligner os med
•

Etablering af nul-ulykkes-kultur, som fjerner alle ulykker, der forårsager fravær

•

Få integreret arbejdsmiljø som en naturlig del af dagligdagen i hele organisationen

•

Sikre en høj trivsel i hele virksomheden

•

Tilbyde sundhedstjek til alle medarbejdere hvert andet år og fastholde en høj deltagelse

•

Fortsætte indsatsen med optagelse og uddannelse af elever/lærlinge

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

30 medarbejdere deltog i coaching
og træningsforløb

Stor tilfredshed hos deltagerne
og god efterspørgsel

Nye og bedre vaner samt vægttab
hos størstedelen af deltagerne er
opnået

Fællestræning for endnu flere
medarbejdere er programsat for
efteråret

Anonyme trivselsmålinger påbegyndt

Trivsel er kommet på agendaen
og bliver diskuteret i alle
afdelinger

Vi har i første omgang kørt en
prøveperiode på et år fordelt
med fire målinger, og vi afventer
en evaluering til denne periode
er slut

Støtte til virksomhedens sportsog kulturklubber

Trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter, hvor medarbejdere mødes på kryds og tværs af
afdelinger

Der er stor initiativrigdom hos de
enkelte klubber, der arrangerer
events.

12-ugers sundhedsprojekt

Siden 2016 har Vestergaard været omfattet af Praktikplads-AUB, hvor der udregnes et måltal for, hvor mange
elever en virksomhed skal have. Vestergaard havde i 2018 næsten 3 gange flere elever end måltallet.
Sikkerhed
Vi ønsker, at vores medarbejdere og de eksterne virksomheder, som udfører forskellige opgaver hos
Vestergaard Company, skal føle sig sikre i deres daglige arbejde hos Vestergaard Company. Vores
ultimative ambition er at opnå en ”nul-ulykke”-kultur.
Et vigtigt element, i forhold til forebyggelse og indsats over for ulykker og brand, er at opretholde et
højt vidensniveau blandt virksomhedens medarbejdere samt sikre løbende uddannelse af vores
arbejdsmiljørepræsentanter og indsatsgruppe.
Sundhed
Hos Vestergaard Company ønsker vi, med varierende tiltag og tilbud til vores medarbejdere, at bidrage
positivt til en kultur, der understøtter et aktivt liv med god sundhed. Dette gøres med respekt for, at hver
enkelt medarbejder naturligvis selv har det endelige ansvar for sin egen sundhed og herunder også
brugen af og deltagelsen i de tiltag og muligheder, som virksomheden stiller til rådighed.
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I 2018 blev der afholdt over 30
events med støtte fra Vestergaard Company

CC

Der er stor tilfredshed i hele
virksomheden med aftalen

Interne uddannelseskurser indenfor Automation, IT og Danskundervisning

78 medarbejdere har været
igennem et uddannelsesforløb
på mellem 15-37 lektioner
Det har skabt et kompetenceløft
hos de pågældende medarbejdere

Kurserne er modulopbyggede i
2-timers lektioner, hvilket har
muliggjort den løbende uddannelse
i en travl hverdag

Fyraftensforedrag med temaer
som f.eks. stressforebyggelse

Trivselsfremmende arrangement,
hvor foredragets tema bliver
diskuteret

God respons og feedback
Lignende tiltag ønskes for de
kommende år
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IKKE BARE EN VIRKSOMHED - RUMMELIGHED OG MEDMENNESKELIGHED
Hos Vestergaard lægger vi vægt på at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til mennesker,
som har eller har haft forskellige fysiske og/eller psykiske helbredsudfordringer med i bagagen. Vi
tror på at finde potentialet hos den enkelte – det handler blot om at skabe de rette rammer og finde
den rette løsning.
For Henrik på 27 år har Vestergaard udgjort rammen for hans hverdag siden november 2018. Med sig i
bagagen har Henrik en folkeskoleeksamen, et afbrudt uddannelsesforløb og en tidligere sygdomshistorik
relateret til psykiske helbredsudfordringer.
Gennem den lokale kommunes jobkonsulent startede Henrik derfor i 13-ugers arbejdsprøvning hos Vestergaard.
Arbejdsprøvningen er sidenhen blevet forlænget flere gange, så nu har Henrik arbejdet her i over et halvt
år. Henrik er fra lokalområdet, og han havde allerede hørt godt om Vestergaard som arbejdsplads. Henriks
egen drøm har også fra start været at uddanne sig som smed – men han behøvede en håndsrækning
for at nå sit mål.
Den håndsrækning har Vestergaard tilbudt. Henrik fortæller, at ”Vestergaard har skræddersyet en løsning til
mig, hvor det har været mig og min udvikling, der har været i fokus, og hvor der er blevet taget hensyn til mine
behov ud fra, hvad der var muligt fra virksomhedens side”. Henrik uddyber, at han startede arbejdsprøvning blidt
op med at arbejde få timer om ugen i afdelingen for ’præopsamling/jobkort’, hvor der langsomt blev bygget
mere og mere på – både i forhold til arbejdstid, så han nu arbejder fuldtid, og i forhold til kompleksiteten
i arbejdsopgaver. Efter nogle måneder blev Henrik spurgt, om han var klar til at prøve nyt, og han blev så
flyttet videre til rammeopbygning, hvor han har været i nogle måneder.
I dag er det Henriks anden dag i maskinafdelingen. Det er den afdeling, som alle nye smedelærlinge
starter i hos Vestergaard for at lære nogle grundlæggende teknikker inden for smedefaget. Det var
værkføreren, som er Henriks kontaktperson hos Vestergaard, der foreslog Henrik at rykke videre til
maskinafdelingen. På den måde kunne Henrik prøve opstarten som smedelærling for at snuse mere til
smedefaget, når drømmen er at blive uddannet smed.
Det udvidede praktikforløb hos Vestergaard har været en hjælpende hånd til, at Henrik er kommet
tættere på sin drøm. Til sommer starter han nemlig på undervisning i dansk og matematik, der gør
ham klar til at starte på teknisk skole ved årsskiftet. De to vigtigste ting, som Henrik fremhæver at
have fået ud af forløbet, er hhv. personlig udvikling og klarhed over sine egne fremtidsplaner:
”Vestergaard har hjulpet mig med at finde sikkerheden og troen på mig selv igen, jeg er blevet mere åben,
og fået mine psykiske udfordringer i baggrunden. Der har været tid til at finde mig selv igen, og finde ud af
hvad jeg skal efter forløbet”.
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Den positive udvikling har netop været mulig som følge af et trygt og rummeligt miljø hos Vestergaard,
hvor Henrik er blevet mødt af flinke og ordentlige kolleger samt ledere, som ”har taget mig under
deres vinger”. Det har dog også været en svær udvikling for Henrik, som fremhæver, at det særligt
har været udfordrende med de mange mennesker og store forsamlinger, f.eks. i kantinen i en stor
virksomhed som Vestergaard. Heldigvis har Henrik ikke kæmpet med udfordringen alene, og helt
fra start af har der været taget hensyn til Henriks behov. For eksempel startede Henrik sit forløb
med at blive introduceret for en mindre gruppe af kolleger fremfor at blive vist rundt og
introduceret til hele virksomheden.
For at sikre et tæt samarbejde og et udviklende forløb for Henrik, har værkføreren, der er Henriks
kontaktperson, holdt møde med Henrik og kommunens jobkonsulent hver anden uge ligesom
værkføreren har haft kontakt med teknisk skole med henblik på fremtidigt samarbejde. Henrik
sætter virkelig pris på, hvor hjælpsomme både ledere og kolleger på Vestergaard har været, og
han understreger, at ”med handlingerne sender Vestergaard også et signal om, at virksomheden
aktivt virkelig gerne vil hjælpe”.
Når Henrik starter på teknisk skole, er håbet at komme tilbage til Vestergaard som voksenlærling. Nu
ved han nemlig, hvad der forventes af en lærling, og hvordan arbejdsmiljøet er hos Vestergaard.
Det er et imødekommende arbejdsmiljø og et lærerigt sted for lærlinge, og det vil han gerne
tilbage til. Henrik kan tydeligt mærke, at selvom det er en stor virksomhed, så skinner det igennem,
at det er en familieejet virksomhed, hvor der er medmenneskelighed over for de ansatte:
”Vestergaard er en stor virksomhed, men det føles som en stor familie, der er nærhed. Det er ikke
bare en virksomhed”.

Om psykiske helbredsudfordringer og arbejdspladsen:
•

Psykiske helbredsudfordringer kan være
stress, angst, depression, en psykisk lidelse,
mistrivsel, udbrændthed, krise, misbrug og
‘dårlige nerver’.

•

Mellem hver 7. og hver 10. erhvervsaktive i
Danmark rapporterer, at de enten oplever et højt
niveau af depressive symptomer, symptomer på
angst, eller de føler sig stressede.

•

Det varierer meget fra person til person,
der er eller har været ramt af psykiske
helbredsudfordringer, om de kan klare de samme
arbejdsopgaver som før. Det har stor betydning,
om man støttes af kolleger og arbejdspladsen.

•

En rummelig arbejdspladskultur kan sikre
trygge, åbne rammer for de ansatte, så alles
potentiale bringes frem.

Det er ikke kun Henrik selv, der kan mærke den positive udvikling, han har været igennem. En af Henriks
kollegaer udtrykker også: ”Han har virkelig rykket sig!”
Værkføreren, der er Henriks kontaktperson, fremhæver også Henriks positive udvikling: ”Det har både
været en succes på det sociale plan og i forhold til arbejdet, hvor Henrik har rykket sig måned for måned.
Vi har stillet nogle trygge rammer og gode kollegaer til rådighed. At Henrik har rykket sig så meget, giver
os en stolthed over, at vi har kunnet hjælpe ham!”.
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VESTERGAARD - SUNDERE I 2019
I år lancerede Vestergaard Company et sundhedsprojekt, der fokuserede på både at bryde dårlige vaner og
motionere mere i fællesskab – det hele foregik på arbejdspladsen i arbejdstiden.
Hvorfor være endnu sundere?
Hos Vestergaard er den grundlæggende interesse for medarbejdernes velbefindende høj, men vi vil
stadig gerne tilbyde noget ekstra. Vi kærer os (We Care) om vores medarbejderes sundhed, og de spiller en
afgørende rolle i at sikre vores kunder de bedste og mest bæredygtige groundhandling-løsninger. Derfor
lancerede vi ”Vestergaards Sundhedsprojekt 2019,” der har til formål at underbygge sund livsstil blandt
alle ansatte og ledere.
Sundhedsprojektets indhold
Sundhedsprojektet havde et holistisk fokus på sundhed for vores medarbejdere, for vi ville ikke kun
begrænse os til at sige sundhed = vægttab. Sundhed er meget mere end det. Alle ved, hvor svært det
er at bryde ud af dårlige vaner, og samtidig viser forskning, at motion på arbejdspladsen i fællesskab med
kolleger har en positiv virkning på velvære og mindsker sygefravær. Derfor inkluderede Vestergaards
sundheds-projekt et 12-ugers forløb, der kombinerede netop hjælp til at bryde dårlige vaner i form af
coachingsessioner sideløbende med fællestræning. Samtidig serverede kantinen en mere fiberrig kost
og præsenterede de sunde valg mere indbydende.
Opstart
Som kickoff på sundhedsprojektet bad Vestergaard den anerkendte foredragsholder, forsker og sundhedscoach
Chris MacDonald om at holde et oplæg for godt 130 interesserede medarbejdere. Da Vestergaard selv
vægter faglighed højt, er det meget i vores ånd at høre konkrete fakta fra en ekspert og få indspark til,
hvordan man skaber bedre balance i en sund hverdag.
Med 12-ugers forløbet fik deltagerne konkret tilbudt 5 gange individuel vanecoaching plus fælles
cirkeltræning to gange ugentligt.
,Foreløbige resultater – vægttab og vaner
Lidt over halvvejs i 12-ugers forløbet var det
allerede tydeligt, at mange deltagere havde fået
gode resultater. Både i form af vægttab ved at
hænge i med træningen og coaching til at omlægge
kost eller bryde dårlige vaner. Samtidig viste den
løbende feedback, at især fællestræningen bandt
folk sammen og skabte en holdånd, der motiverede.
Målet var naturligvis, at det medførte et velværeløft
hos de deltagende – ikke kun i løbet af de 12 uger
– men på lang sigt, samtidig med at de kunne
inspirere andre kolleger til at gå samme vej.
Senere i år tilbyder Vestergaard alle medarbejdere
det frivillige sundhedstjek, som foretages hver
andet år. I 2017 deltog 65% af medarbejderne. Her
er målsætningen, at endnu flere vil melde sig til
at blive tjekket, og at der selvfølgelig kan spores
sundhedsmæssige forbedringer ift. sidste måling.
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Projektets forløb
•

Kick off-foredrag med Chris MacDonald
– balance i en sund og glad hverdag

•

Foredrag med vanecoach

•

12-ugers forløb med fællestræning og
coaching

•

Kantinen har øget fokus på fiberrig
kost og indbydende servering af
maden.
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MILJØ & KLIMA
Vestergaard Companys forretning påvirker miljøet og klimaet både direkte og indirekte gennem
virksomhedens daglige drift og gennem brugen af vores produkter. Der arbejdes fokuseret på en
reducering på begge områder.
I 2015 forlængede vi klimapartnerskabet med ØRSTED i yderligere 5 år, vedrørende indkøb af
CO2-neutral el og CO2-neutralisering af naturgasforbruget. Lokalt på vores produktionssted forsøger
vi at minimere vores energiforbrug og udledning ved en lang række initiativer.
Energi
I det forløbne år har vi fået foretaget en ingeniørundersøgelse af produktionshallernes tagkonstruktion, og
de er efterfølgende forberedt til montage af solpaneler. Et projekt med etablering af solpaneler på tagene
forventes igangsat i 2019/20. Tilsvarende ønsker vi at igangsætte en analyse af muligheden for at
bruge varmepumper til opvarmning i stedet for gas.
I det kommende år bliver der opsat fire ladestationer til medarbejdernes og samarbejdspartneres el-biler
samt indkøbt en el-varevogn. Der bliver opsat bimålere flere steder i virksomheden for bedre at kunne
identificere muligheder for el-besparelser og måle effekten af tiltag.
Vand
For at sikre rent drikkevand til de kommende generationer må vi gøre, hvad vi kan, for at beskytte
grundvandet og samtidig løbende reducere det samlede vandforbrug i virksomheden. Reduktion af
vandforbruget er et strategisk fokuspunkt for Vestergaard Company.
Vi undersøger muligheden for genanvendelse af procesvand i forbindelse med test af vores produkter, hvor
vi opvarmer vand til 85 grader. Genanvendelse af procesvand udgør årligt potentielt et par millioner liter. Der
vil eksempelvis være fokus på genbrug af procesvand og muligheder for at anvende den restvarme,
der er i vandet. Der skal endvidere ses på muligheder for at indsamle og genbruge overfladevand fra
tagflader.
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Målsætning
•

Vestergaard Company forpligter sig til at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. Vi
tilstræber at kombinere vores forretningsmål med hensynet til miljø og klima
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•

Vi ønsker at udvikle vores produkter, så det miljømæssige fodaftryk hos vores kunder reduceres

•

Reducere strømforbrug og optimere genbrug af affald, hvilket både vil reducere vores driftsudgifter og påvirke vores miljømæssige fodaftryk i en positiv retning

•

Reduktion og genbrug af procesvand i forbindelse med test af vores produkter

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Ekstern rådgiver har sammen med
Vestergaard Company undersøgt
mulige tiltag for reduktion af
proces- og brugsvand

Det er en kompleks udfordring,
som har vist sig sværere at
implementere end først antaget

Ikke afsluttet, der arbejdes fortsat
videre med projektet

Udskiftningsprogram af konventionelle lyskilder til LED indenog underdørs

I hal A er der i 2018 sparet
30.000 kWh i forhold til 2017,
svarende til en besparelse på
32%

Bedre lys og arbejdsforhold

Opsætning af bevægelsessensorer overalt, hvor det er muligt

Lys bliver slukket automatisk,
når der ikke er brug for det

Tilfredshed med etableringen
og resultaterne.

Stor tilfredshed med resultatet,
hvorfor udskiftningsprogrammet
udvides

Affald
Vi gør en stor indsats for at minimere affaldsmængden og sikre korrekt affaldssortering. I de
senere år har Vestergaard Company løbende forbedret sorteringen af affald og har således hævet
genanvendelsesgraden. For at fortsætte denne trend, har vi indgået en samarbejdsaftale med en
ekstern rådgiver om gennemgang af hele virksomheden og identifikation af mulige indsatsområder,
hvor spildmængder og sortering kan optimeres.
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GOD FORRETNINGSSKIK
CSR
CSR
Vestergaard Company tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning
og
bestikkelse.

CSR

Målsætning
•

Arbejdet med compliance-systemet skal fortsættes og udvides til at omfatte alle
CSR
CSR
virksomhedens nuværende og fremtidige agenter og distributører

•

Alle nye agenter føres automatisk igennem evalueringen

Formålet med Vestergaard Companys CSR-politikker er at sikre, at selskabets aktiviteter udføres
under forhold, der:
•
•
•
•

opfylder kundernes behov
sikrer størst mulig værdi for samfundet
sikrer medarbejderne trygge og udviklende ansættelsesforhold
sikrer ejerne en rentabel drift af virksomheden

AKTIVITETER
Udrulning af compliancesystem

CSR-politikken understøttes af Vestergaard Companys Code of Conduct, der omhandler virksomhedens
krav til leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere.

RESULTATER
41 % af virksomhedens agenter
og distributører har været evalueret i det forgangne år

EVALUERING
Understøtter vores Code of
Conduct, og har resulteret i
positiv feedback fra eksterne
Interessenter.

Systemet er godkendt af en stor
tysk leverandør til automobilindustrien

I 2018 blev et egentligt compliance-system introduceret. Dette skal sikre, at virksomhedens agenter
og distributører handler i overensstemmelse vores Code of Conduct. Systemet bygger på en årlig due
diligence, baseret på en risikovurdering afstemt til de omgivelser, som samarbejdspartneren opererer
i. Dokumentationen godkendes af Vestergaards CEO og Compliance Officer.

Gennemførelse af intern risikoanalyse

Resultaterne har ikke givet
anledning til bemærkninger

God årlig øvelse, som tvinger os op i
helikopteren for at kaste et overordnet
blik på vores risikoprofil.

I forbindelse med compliance-systemet gennemførte vi en intern risikoanalyse med fokus på
brancherisici i de fire lande, hvor Vestergaard Company har etableret selskaber. Generelt er
risikovurderingen sat fra lav til medium, afhængig af den geografiske placering.

Code of Conduct er blevet gennemskrevet og opdateret

Øget opmærksomhed omkring
Code of Conduct

Gennemskrivningen, nyt layout
og web-offentliggørelse af vores
Code of Conduct har resulteret i
øget opmærksomhed

Code of Conduct er blevet
offentliggjort på firmaets webside

Øget synliggørelse af
Vestergaard Companys Code of
Conduct

Web-offentliggørelse af vores
Code of Conduct har resulteret i
øget opmærksomhed
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LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING
Vestergaard Company ligger i Lejre Kommune og har et ønske om at bidrage til, at kommunen er så
stærk som mulig. Vi er kommunens største produktionsvirksomhed og arbejder ud fra den opfattelse, at et
stærkt samarbejde og gode relationer skaber de bedste rammer for vækst i hele kommunen. Hvor det
er muligt, forsøger vi derfor også at benytte os af lokale leverandører.
Vestergaard Company bidrager både økonomisk og praktisk til arbejdet hos den lokale teatergruppe
Solaris og støtter endvidere udvalgte lokale sportsklubber og foreninger.
Elever i 8. og 9. klasser i kommunen tilbydes at komme i erhvervspraktik eller lign. hos Vestergaard
Company. Vi tilbyder også mulighed for rundvisninger og introduktion til virksomheden og vores
produkter for bl.a. kommunens børnehaver, skoler, Ældresagen samt andre lokale virksomheder/
foreninger.
Vestergaard Company vil i 2019/20 fortsætte udviklingen af samarbejdet med kommunen, og vi er
åbne for nye ideer, som byder sig.
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CSR
CSR

C

Målsætning
•

Bidrage til en stærk kommune med gode rammer for samarbejde og vækst

•

Understøtte den lokale jobindsats

•

Styrke virksomhederne i lokalområdet ved benytte lokale leverandører, hvor det er muligt

•

Sikre kendskab og gode relationer med borgerne i lokalområdet og ad denne vej skabe
mulighed for fremtidige lokale ansættelser

AKTIVITETER

RESULTATER

EVALUERING

Virksomhedsbesøg

Øget kendskab til firmaet og gode
oplevelser for besøgende

Altid en god idé – både for de
besøgende og medarbejderne

Gå-hjem-møder (fx Byg Ovenpå)

Øget kendskab, gode relationer med
uddannelsesinstitutioner og faglige
organisationer samt ekstra muligheder
for medarbejderne

God måde at øge kendskab og
styrke relationer samt tilbyde
medarbejderne noget ekstra

Erhvervspraktikanter

Øget kendskab til firmaet og evt.
mulighed for senere rekruttering

God søgning fra lokale kandidater
til lærlingepositioner

Sponsor til byfest

Øget kendskab og gode relationer
med de lokale borgere

Glade naboer og god dialog med
lokalsamfundet

Stafet for livet – donation og
deltagertelt i Roskilde

Øget kendskab til firmaet, støtte
op om et godt formål og gode
oplevelser for medarbejdere

Alle tilknyttede føler, de er med
til at gøre en forskel

Sport2Life Indoor Bike spinningevent, deltagelse og donation

Øget kendskab til firmaet, støtte
op om et godt formål og gode
oplevelser for medarbejdere

Alle tilknyttede føler, de er med
til at gøre en forskel

Sagnlandet, erhvervssponsorat

Støtte lokale initiativer og give gode
oplevelser til medarbejderne

Støtte Sagnlandets udvikling
Gratis adgang for medarbejdere

Teater Solaris, ny scene

Støtte lokalt teater med bedre
forhold til optræden

Bedre forhold for lokalt teater og
mulighed for at nå ud til større
publikum
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RISIKOANALYSE
VÆRDIKÆDE
Valuta

Compliance

IDENTIFICEREDE RISICI
En del af selskabets omsætning
faktureres i udenlandsk valuta,
hvilket medfører, at resultatet,
pengestrømme og egenkapital
påvirkes af kursudviklingen i en
række valutaer

Der indgås ikke spekulative valutapositioner
Selskabet har haft en finanspolitik,
som sikrer afdækning af væsentlige eksponeringer

Agenter og distributører, der
repræsenterer Vestergaard i andre
lande

Compliance-system der sikrer, at
agenter og distributører handler i
overensstemmelse med vores Code
of Conduct. Det indebærer en årlig
due diligence og risikovurdering,
som godkendes af Vestergaards
CEO og CSO

Vestergaards produkter kan kun i
begrænset omfang sælges til andre
brancher end luftfartsindustrien,
og selskabet er derfor afhængigt
af denne branches økonomiske
udvikling

Fokuserer på at konsolidere os i
opgangstider

Leverandører

Leverandørens finansielle situation

Samhandelsaftaler indgået med de
20 største leverandører, hvor deres
finansielle situation granskes inden
aftaler underskrives. Derudover
har vi over 400 forskellige leverandører

Sikkerhed
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Arbejdsstyrken

IDENTIFICEREDE RISICI

HÅNDTERING

Højkonjunkturer gør, at Vestergaard
oplever stor vækst og deraf øget
travlhed, hvilket udmønter sig i
øget arbejdspres

I 2018 iværksatte vi kvartalsvise
trivselsmålinger, som hjalp til at
øge bevidstheden omkring stressrisici og udsatte medarbejdere
Der pågår kontinuerligt opfølgende
arbejde

Branche

Vestergaards afhængighed af få
leverandører

VÆRDIKÆDE

HÅNDTERING

Gavekultur

Samtlige gaver fra leverandører
indgår i det årlige julelotteri for
medarbejderne

En af de største risikofaktorer i
luftfart og GSE er ulykker
Størstedelen af alle ulykker i
GSE-branchen sker ifm. arbejdet
på jorden omkring flyene (altså på
rampen)

Vestergaard giver selv kunder
grundig træning i brugen af vores
produkter

Kunder

En betydelig del af omsætningen
genereres på det nordamerikanske
marked

Globalt salg, fokus på en diversificeret kundeportefølje, der ikke
blot består af få store kunder, men
mange både store og små fordelt
på Nordamerika, Europa og Asien

Miks af offentlige og private kunder

Fordelingen af kunder er ca. 70%
private og 30% offentlige
Tendensen går mod stadig flere
private. Vestergaard er opmærksom på den risiko, der er forbundet
med offentlige projekter og indkøb,
og tager altid højde for den enkelte
situation

Sidder med i brancheorganer og
toneangivende fora, såsom SAE
G-12, og taler for høje standarder
og sikkerhed
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KPI TABEL
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Indikator

Enhed

ENERGI
Energiforbrug per enhed

mWh

25,8

22,8

22,3

17,8

EMISSION
Scope 1
Scope 2
Totale emissioner

ton
ton
ton

440
217
658

472
213
685

477
224
701

524
212
735

AFFALD
Genbrug
Udnyttelse
Deponi
Genvindings-%

ton
ton
ton
%

68
3
8
90%

93
7
12
89%

75
23
6
95%

95
26
5
96%

VAND
Vandforbrug per enhed

m3

62,7

52,6

74,0

38,9

COMPLIANCE
Compliance reviews afsluttet

tal

n/a

n/a

n/a

50%

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsulykker
Lost time injury frequency

tal
tal

0
0

1
5

8
37

1
4

MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere
Sygefravær
Medarbejderomsætning
Sundhedstjek
Trivselsscore

tal
%
%
tal
skala

239
1,6%
6,4%
133 (59%)
n/a

228
2,1%
6,5%
n/a
n/a

262
2,2%
3,6%
152 (65%)
n/a

304
2,8%
2,4%
n/a
Normal
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