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Boodschap van het management
Streven naar duurzame groei en een duurzame samenleving door
technologische kracht en uitmuntende personele middelen

Welkomstwoord
Lucht is iets dat ons 24 uur per dag omringt.
Bij Daikin is de toekomst van de lucht in de wereld onze
grootste zorg. We maken gebruik van onze expertise
op het gebied van lucht, ons gevoel voor innovatie en
onze beheersing van de technologie om de lucht die we
inademen te verbeteren. Dat is onze missie.
Ga voor meer informatie naar daikin.nl
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Onze belofte
Onze belofte is om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen vertrouwen op Daikin voor ultiem comfort, zodat
ze zich volledig kunnen richten op hun eigen werk en privéleven. We beloven dat we technisch meesterschap,
voortdurende aandacht voor verbeterde ontwerpen en de hoogst mogelijke kwaliteit nastreven, zodat onze
klanten volledig kunnen vertrouwen op het comfort dat wij leveren. Onze belofte aan de planeet is absoluut.
Onze producten behoren tot de meest energiezuinige op de markt en we zullen blijven innoveren om de milieuimpact van onze HVAC-R-oplossingen (verwarming, ventilatie, airconditioning, koeling) te verminderen. Wij
wijzen de weg, anderen volgen. We blijven bouwen aan ons wereldwijde leiderschap op het gebied van HVAC-Roplossingen. Onze gespecialiseerde kennis in alle marktsegmenten en meer dan 90 jaar ervaring vormen de basis
voor meerwaarde en langdurige klantrelaties die gebaseerd zijn op vertrouwen, respect en geloofwaardigheid.

Vooruitdenken zit in ons DNA
We beloven dat we vooruit zullen blijven denken en uitdagingen zullen blijven zien als kansen, voor het
ontwikkelen van nog betere oplossingen. We zullen innovatie blijven stimuleren en steeds een stap verdergaan
voor onze klanten en ons bedrijf. We zullen slim en altijd bereid zijn, waar nodig, dingen anders te doen. We
zullen de essentiële waarden waarvoor ons merk staat waarmaken en genieten van het duurzame succes met
een doorlopende groei.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen in alles wat Daikin doet. Ons beleid en onze praktijken en
processen worden opgesteld en geïmplementeerd met een duurzaam milieu in gedachten.
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1924
Oprichting van Osaka
Kinzoku Kogyosho Ltd
door Akira Yamada: de
geboorte van Daikin.

1933

Onderzoek voor
fluorkoudemiddelen
ontwikkeld.

1936
'Mifujirator' wordt in

1951
Daikin wordt de eerste

1957
Eerste Japanse roterende

1966
Productie van centrifugale

1958
Introductie van eerste

koudwatermachines gestart.

1969
Eerste multi-split ontwikkeld.

2007
Nieuwe Roundflow-cassette
geïntroduceerd.

2015

airconditioner met
ingebouwde warmtepomp.

1973

Daikin Europe N.V.
(productie, administratie en
magazijncomplex) opgericht in
Oostende, België.

1984
Daikin verkoopt haar

1994
Daikin Europe ontvangt

1997
Daikin Europe N.V. introduceert

1995
De productie van VRV, Sky Air

2009
Daikin Emura geïntroduceerd.

2010
Introductie van Nexura, een

Eerste fabrikant die het ecolabel voor
warmtepompen ontvangt voor de Daikin
Altherma LT.

OHSAS 18001-certificaat voor
gezondheid en veiligheid op de
werkvloer ontvangen.

swingcompressor.

Daikin Altherma HT geïntroduceerd.

2013

licht- commerciële toepassingen
gelanceerd.

ISO 9001-kwaliteitscertificaat

en multi-splitsystemen wordt
overgebracht van Japan naar
Europa.

binnendeel met stralingswarmte.

2012

VRV IV geïntroduceerd.

VRV i-serie geïntroduceerd
– de eerste VRV op de markt
die is gesplitst in 2 delen:
warmtewisselaar en compressor.

Eerste systeem met R-32-koudemiddel
geïntroduceerd – Ururu Sarara
Bluevolution.

2015

2016
Overname van de Italiaanse commerciële koudetechniekproducent Zanotti

Wereldwijd vrije toegang tot
patenten voor apparatuur op
basis van de nieuwe generatie
koudemiddel R-32
6

compressor ontwikkeld.

1978
Sky Air airconditioner voor

eerste invertergestuurde
airconditioner.

Ururu Sarara geïntroduceerd.

Japan gebruikt als eerste
airconditioner voor treinen.

1982
VRV (variabel

koudemiddelvolume) gelanceerd
op de Japanse markt.

2006

fluorkoolstofgas.

1938
Eerste koelkast van Daikin.

Japanse fabrikant voor de
massaproductie van selfcontained en verpakte
airconditioning.

Daikin Altherma geïntroduceerd.

1935
Succesvolle productie van

door Daikin Europe, voor het uitbreiden van het huidige koelprogramma.
Oprichting van Daikin Air Conditioning Egypt (SAE).

Historie van Daikin
De lucht waarmee u zich omringt
Lucht is essentieel voor ons bestaan en onze rol in de
bescherming daarvan wordt steeds groter.
Sinds onze oprichting in 1924 hebben we onszelf
met ongekende passie toegelegd op het overwinnen
van de steeds veranderende uitdagingen van lucht,
met als doel om dé toonaangevende fabrikant van
luchtbehandelingsapparatuur te worden. Met behulp
van onze unieke, hypermoderne technologie, leveren
wij uitstekende producten en systeemoplossingen
voor een comfortabele en duurzame leefomgeving
waar alle mensen in alle regio's van de wereld op
kunnen rekenen.

Al sinds 1924 is innovatie onze passie.
Innovatie zit in ons DNA en helpt ons niet alleen
bij het creëren en ontwikkelen van de beste
luchtbehandelings- en koelsystemen, maar
ook om koploper te zijn bij het ontwerpen van
luchtbehandelingsoplossingen van de toekomst.

Dat is en blijft de missie van Daikin.

2017

TOEKOMST VAN DAIKIN

In de periode van 2006 tot en met 2017 nam Daikin verschillende fabrikanten van
airconditioning- en verwarmingssystemen over om zijn positie in de markt te verstevigen.
OYL Industries, moederbedrijf van McQuay International, AAF International en J&E Hall,
ROTEX GmBA, Airfel, TEWIS
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Daikin over de
hele wereld
Daikin, een ware leider
op het gebied van
klimaatoplossingen over
de hele wereld
Uniek
Daikin is de enige fabrikant die betrokken is
bij alle facetten van de productie, de verkoop
en het onderhoud van een breed scala van
luchtbehandelingsproducten. Produceert eigen
compressoren en doet onderzoek naar chemicaliën
en koudemiddelen.
Onze teams van specialisten houden rekening met de
behoeften van elke regio, elk klimaat en elke cultuur
door controle te bieden over de vier elementen
van luchtbehandeling: temperatuur, vochtigheid,
luchtstroom en zuiverheid.
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We zijn wereldwijd aanwezig in 145 landen. Dat levert
niet alleen op het gebied van verkoop en productie
veel voordelen op. Het vergemakkelijkt ook de
naleving van lokale wetgeving en het voorzien in de
behoeften voor de oplossingen die we bieden. Door
actief betrokken te zijn bij deze regio's en landen,
weten we wat onze klanten willen en kunnen we
anticiperen op hun behoeften. Daarom produceren
we ook in verschillende delen van de wereld.

1

Productiefaciliteiten in detail
AC: grotere aanwezigheid in Azië
Compressoren: vergelijkbare situatie
Chemische stoffen: het Europese hoofdkantoor
bevindt zich in Düsseldorf. Daarnaast zijn er twee
productiefaciliteiten in Oss (Nederland) en Lyon
(Frankrijk).
Recente overnames hebben ook nieuwe fabrieken
opgeleverd, waaronder: McQuay (Cramlington,
Cecchina en Milaan), ROTEX (Güglingen, DE), Zanotti
en Tewis.

17,9%

Europa, Midden-Oosten,
Afrika & Rusland

15,8%
Overige

VERKOOPRESULTAAT
AIRCONDITIONING
PER REGIO

27,7%
Amerika

16,7%
China

8

21,9%
Japan

14
4
4
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Productiefaciliteiten voor airconditioningsystemen

Productiefaciliteiten voor chemicaliën
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De productie van Daikin
in Europa
Daikin Europe N.V. is niet alleen het Europese
hoofdkantoor voor productie en administratie, maar
ook de thuisbasis van het EMEA-hoofdkantoor Sales &
Marketing.
De Europese productiefaciliteiten in Pilsen en Brno
(Tsjechië), Cecchina en Milaan (Italië), Cramlington
(het Verenigd Koninkrijk) en Hendek (Turkije)
dragen bovendien bij aan de capaciteit en de
geoptimaliseerde doorlooptijden in alle markten.
Met de overname van de Duitse fabrikant van
verwarmingssystemen ROTEX GmbH heeft
Daikin Europe N.V. haar aanbod versterkt en haar
aanwezigheid op de markt voor verwarmingssystemen
uitgebreid. En met de overname van het Italiaanse
Zanotti en het Spaanse Tewis is tevens het
productaanbod in de koel- en vriesmarkt uitgebreid.
Productiefaciliteiten

Daikin Europe N.V.

Daikin Industries Czech Republic

Oppervlak

26.000 m²

Oppervlak

43.319 m²

Productiestart1973

Productiestart2004

Productaanbod

Productaanbod

Daikin Altherma, Sky Air, VRV,

Split, Sky Air, VRV, verwarming

mini-koudwatermachines, koeling

Daikin Device Czech Republic
McQuay Cramlington

Oppervlak

Oppervlak

14.214 m²

Productiestart1966

24.361 m²

Productiestart2006
Productaanbod

Compressoren, accumulators,
drukvaten, BS-kasten, Hydrobox,

ProductaanbodLuchtbehandelingskasten

warmtapwatertanks

Daikin Applied Europe - Milaan
Oppervlak

Daikin TURKEY AS
6.450 m²

Oppervlak

55.000 m²

Productiestart2008

Productiestart1999

ProductaanbodLuchtbehandelingskasten

ProductaanbodGebouwairconditioning,
luchtbehandelingskasten, ketels,

Daikin Applied Europe - Cecchina
Oppervlak

21.000 m²

Productiestart1969
ProductaanbodKoudwatermachines


en compressoren

fan coil units, paneelradiatoren

Zanotti – Pegognaga (IT)
Oppervlak
Productiestart
Productaanbod

38.000 m²
2016
Koeling

ROTEX Heating Systems GmbH
Oppervlak

14.970 m²

Zanotti + Tewis – Valencia (ES)

Productiestart1973

Oppervlak

Productaanbod

Productiestart

Verwarming, zonnepanelen,

opslagtanks

Productaanbod

6.500 m²
2016
Koeling

Zanotti – Ipswich (VK)
Oppervlak
Productiestart
Andere Europese productiefaciliteiten zijn onder meer
J&E Hall, AAF, koudemiddelproductie

10

Productaanbod

4.750 m²
2016
Koeling
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WINNER OF THE 2017 AWARD

Daikin wint

Factory of the
Future-award
Daikin kondigt met veel trots aan dat Daikin Europe N.V. (DENV) is bekroond met de Factory of the Futureaward 2017.
DENV was een van de 265 deelnemende bedrijven (waaronder 65% MKB-bedrijven) die erkenning ontving voor
zijn substantiële groei en inzet voor productie van wereldklasse. De Factory of the Future-award wordt uitgereikt
door Made Different, een samenwerkingsverband dat zich inzet om de toekomst van productie in België te
stimuleren.

Fabrieken van de toekomst Verandering omarmen
Wat kenmerkt de fabriek van de toekomst? Volgens
Made Different moet een fabriek van de toekomst
voldoen aan de zeven criteria van Industry 4.0 –
de vierde industriële revolutie. Deze criteria zijn
bepalend voor het succes van een productiebedrijf
in de 21e eeuw. Daarbij wordt gekeken naar factoren
die variëren van het vermogen van een fabriek om
technologie van wereldklasse te implementeren tot
het vermogen om ontwikkelen van slimme, duurzame
productieprocessen waarin technologie centraal staat.
In deze visie staat een op mensen gerichte aanpak
bovendien centraal: medewerkers vormen immers een
belangrijke troef voor de toekomstige ontwikkeling
van een bedrijf.
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Als regionaal hoofdkwartier van de multinational
Daikin Industries, Ltd., is de productielocatie van
DENV in Oostende, België, verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, digitale communicatie, tests, productie
en commercialisering van klimaatoplossingen voor
Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Met de recente uitbreiding van het Daikin Research
& Development Centrum is DENV gestart met het
'Factory Reform Plan' op basis van Kaizen: de Japanse
filosofie voor continue verbetering. Sinds de start van
het Factory Reform Plan heeft DENV zijn productiviteit
aan de hoofdproductielijn en op de persafdeling met
30% toegenomen, is de voorraad met 30% geslonken
en worden productieplannen sneller gedefinieerd.
DENV versterkte haar positie als innovatie-en
ontwikkelingscentrum voor Daikin Global door zich te
richten op verandering als sleutel tot succes.

Klaar voor de
toekomst
De trots en het enthousiasme van iedere medewerker zijn de drijvende kracht achter de strategie van onze
groep.

Produceren

Diversifiëren

›› Dicht bij de markt, als een '3S'-fabriek, bestand tegen
marktontwikkelingen.
›› Slim, eenvoudig, flexibel

›› Door de activiteiten op het gebied van
airconditioning uit te breiden en te investeren in
warmtepompen, koeling en toegepaste systemen.

Reduceren

Motiveren

›› Door de milieu-impact van onze systemen in de
gehele levenscyclus te verlagen.

›› Door een werkomgeving te creëren die
enthousiasmeert en waarin mensen kunnen groeien.

Innoveren
›› Door nieuwe slimme systemen en oplossingen te
ontwikkelen, gericht op de behoeften van onze
klanten.
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Feiten & cijfers
70.263 schouders dragen
onze onderneming
Een bedrijf is slechts zo goed als de mensen die
er werken. We hebben als wereldspeler maar liefst
70.263 gedreven medewerkers die elke dag hun
beste beentje voorzetten. Elk van deze medewerkers
is bereid de beste oplossingen te leveren om het
perfecte klimaat voor u te creëren, ongeacht waar u
woont op de wereld.

14

Daikin Europe N.V. maakt deel uit van Daikin Industries,
Ltd. De omzet en de werkgelegenheid zijn in de loop
der jaren consequent gestegen om te voldoen aan
de groeiende wereldwijde vraag naar producten van
Daikin, zoals blijkt uit de meest recente cijfers van
Daikin Industries, Ltd. en Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. in vogelvlucht (boekjaar 2017)
(€ mln)

Daikin Europe N.V.
Sinds 1973 – Oostende (België)
President: Dhr. Minaka

Menskracht

3.000

7.000

2.500

6.000
5.000

2.000

4.000
1.500
3.000
1.000

2.000

500
0

1.000
F03 F04

F05 F06

F07 F08

F09 F10 F11
Omzet

F12 F13 F14 F15

Menskracht

F16 F17

Medewerkers: 7.605
Geconsolideerde omzet: € 2.515,55 miljoen
Geconsolideerde bedrijfswinst: € 184 miljoen

0

Bedrijfswinst

Daikin Industries Ltd. in een oogopslag (boekjaar 2017)
(€ mln)

Daikin Industries Ltd.
Sinds 1924 – Osaka (Japan)
President & CEO: Mr. Togawa

Menskracht

18.000

70.000

16.000

60.000

14.000

50.000

12.000

40.000

10.000
30.000

8.000

20.000

4.000

10.000

2.000
0

8%

F03 F04

Chemicaliën

F05 F06

F07 F08

F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17
Menskracht
Bedrijfswinst
Omzet

0

2,4%

16,7%

Overige

China

VERKOOP PER
BUSINESSUNIT
DAIKIN INDUSTRIES LTD.
(Boekjaar 2016)

21,9%
Japan

89,6%

Medewerkers: 70.263
Geconsolideerde omzet: € 17.620 miljoen
Geconsolideerde bedrijfswinst: € 1.951,5 miljoen

17,9%
EMEA

VERKOOPRESULTAAT
AIRCONDITIONING
PER REGIO

15,8%
Overige

27,7%
Amerika

(In)directe uitbreiding

15

Milieu
Ons milieubeleid is gebaseerd op de volgende
fundamentele beginselen.
1. Bij het ontwerpen van onze producten en
processen kijken we naar de hele levenscyclus
van het product. Zo beperken we het gebruik
van energie en grondstoffen. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met de mogelijkheden voor
recycling en het beperken van verpakkingsafval.
2. Er worden maatregelen genomen om efficiënt om
te gaan met koudemiddelen en de ontwikkeling
en de productie van op koudemiddel gebaseerde
producten met een verminderde milieubelasting te
stimuleren.
3. Om deze beleidsdoelstellingen te realiseren,
ontvangen medewerkers voortdurend de nodige
informatie en training.
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4. Onze initiatieven op het gebied van milieubeheer
zullen zo worden gecommuniceerd dat alle
niveaus binnen de organisatie goed geïnformeerd
zijn over de doelstellingen en de toepassing ervan.
5. En om onze milieuprestaties continu te verbeteren,
zullen deze milieubeheerinitiatieven bovendien
periodiek worden geëvalueerd door middel van
controles en audits.
6. Alle producten, processen en diensten van Daikin
zullen ten minste voldoen aan de toepasselijke
wetgeving.

Milieudoelstellingen Daikin Europe N.V.
Duurzaam gebruik van energie
Daikin Europe N.V. is voortdurend op zoek naar
manieren om het energieverbruik van haar
productiefaciliteiten te verminderen en om gebruik te
maken van duurzame energiebronnen.

De milieu-impact van koudemiddelen
verlagen en de energie-efficiëntie van onze
producten verbeteren
Daikin Europe N.V. zet zich in om de uitstoot van
broeikasgassen van haar producten te verminderen
door de impact van koudemiddelen te verkleinen en
de energie-efficiëntie te verbeteren.

Meer producten recyclen en minder
verspillen
Daikin Europe N.V. houdt in de productontwikkelingsfase rekening met de recycleerbaarheid door gebruik
te maken van de principes van de Ladder van Lansink.*
Deze aandacht voor recycling en afvalvermindering
werkt door in alle levensfasen van het product
(productie, transport en logistiek, installatie,
onderhoud enz.), zelfs tot en met het verantwoord
omgaan met het product aan het einde van zijn
bruikbare leven.

Chemische stoffen en bereidingsprocessen
beheersen
Daikin Europe N.V. streeft naar optimale veiligheid
met betrekking tot het hanteren en opslaan van
chemicaliën. Dat houdt ook in dat we op zoek gaan
naar nieuwere en veiligere producten die bestaande
technologieën kunnen vervangen.

Producten ontwikkelen met een lagere
milieu-impact
Daikin Europe N.V. zet zich in voor de naleving
van alle milieuwetgeving. Daarnaast zorgen de
ecorichtlijnen voor inkoop ervoor dat onze producten
worden gemaakt met de nieuwste grondstoffen en
technologieën om de milieu-impact te verlagen.

Continue inspanningen op Europees niveau
Daikin Europe N.V. past haar milieubeleid voortdurend
aan de veranderende mondiale, Europese en lokale
wetgevende kaders aan. Het stimuleert en bevordert
de strikte toepassing van alle relevante wetgeving en
formuleert aanbevelingen om de naleving daarvan te
vergemakkelijken.

Een rolmodel zijn bij de
verantwoordelijkheid voor het milieu
Daikin Europe N.V. streeft ernaar om een modelbedrijf
te zijn door trainingen en informatie te geven over
de milieu-impact van zijn activiteiten. Als bedrijf
communiceren we met en ondersteunen we externe
organisaties, onze buren en de gemeenschap in
het algemeen en zijn we vertegenwoordigd in
werkgroepen binnen de industrieën waarin we actief
zijn.

*) Ladder van Lansink: principes of methoden voor afvalbeheer die zijn
ontwikkeld door het Nederlandse parlementslid Ad Lansink, op basis
van een ladder met een aantal sporten.
De sporten vormen een hiërarchie van steeds betere manieren om op
een milieuverantwoorde manier om te gaan met afval.

17

Toename van broeikasgasemissies in de atmosfeer
Er is wereldwijd een toename van broeikasgasemissies in de atmosfeer gaande.
›› 65% van de alle CO2-uitstoot is afkomstig van
industriële processen en mensen die fossiele
brandstoffen gebruiken.
›› 2% van de wereldwijd uitgestoten broeikasgassen
is afkomstig van gefluoreerde broeikasgassen
(F-gassen), zoals de hfk's in koudemiddelen
(naast pfk's en SF6, maar die worden voor andere
doeleinden gebruikt).
De belangrijkste sectoren waarin hfk's worden
gebruikt zijn:
›› Koeling (40-58%)
›› Airconditioning (21-40%)

Hoewel het aandeel F-gassen nog relatief klein is (2%),
kan dat getal in 2050 tot wel 4 tot 5 maal hoger liggen
als er geen maatregelen worden genomen en de
productie van airconditioners en koelsystemen blijft
toenemen.
Om de impact van klimaatverandering te verkleinen
is het noodzakelijk om het gebruik van fossiele
brandstoffen te verminderen en over te stappen op
duurzame energie.

IPCC, 2014: Climate Change, 2014: Synthesis Report. Contribution of
Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the

De regio's die de meeste hfk's consumeren, zijn China,
gevolgd door de VS, het Midden-Oosten en Azië.

Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K.
Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Genève, Zwitserland.

Wij hebben een lange historie wat betreft het
doorlopend verbeteren van onze producten
De EU-richtlijn voor milieuvriendelijk ontwerp
bevat een minimumefficiëntienorm voor
energieverbruikende producten. Met
seizoensgebonden rendement voldoet Daikin aan
en overtreft het de milieudoelen van de EU door
energiezuinigere technologieën te ontwikkelen
en geleidelijk het gebruik van oudere systemen
af te bouwen. We kunnen met deze aanpak
broeikasgasemissies verlagen en de kwaliteit van onze
producten verbeteren.

van alle broeikasgasemissies komt ...

... 35% uit de energieproductie

... 2% uit F-gassen*
* Hfk's hebben de grootste invloed.
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Het belang van energiezuinigheid
›› De Europese Unie heeft een plan opgesteld om
broeikasgasemissies vóór 2050 met maar liefst 80%
te verlagen.
›› Dit plan is erop gericht om emissies tegen 2020 met
20% te verlagen, en met wel 40% tegen 2030.
›› Hiervoor moet de uitstoot in de energiesector en
in residentiële, tertiaire en industriële toepassingen
worden verlaagd. Het energieverbruik van producten
verlagen en tegelijkertijd meer duurzame energie
gebruiken zijn daarbij belangrijke middelen.
›› De uitstoot afkomstig van koudemiddelen is al laag,
maar er worden wel stappen ondernomen om de
invloed ervan nog verder terug te dringen.

EU-roadmap naar een groene economie
100%

100%

80%

60%

-80%

Elektriciteitssector

80%

in 2050

Gebouwen & dienstverlening

60%

Industrie
40%

40%
Transport

20%

0%

20%

Landbouw, anders dan CO2
Andere sectoren, anders dan CO2
1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

0%
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Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO)
Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Daikin is als wereldwijde bedrijfsgroep snel gegroeid.
Deze groei heeft ook geleid tot een grotere impact
op de samenleving en een grotere behoefte aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Onze kijk op MVO
MVO helpt ons om onze maatschappelijke
verantwoordelijkheden te vervullen in al onze relaties
met onze stakeholders over de hele wereld. Het verhoogt
onze bedrijfswaarde en draagt bij aan een duurzame
ontwikkeling van de samenleving. We dragen bij aan
de samenleving via onze zakelijke activiteiten, die wij
uitvoeren met inachtneming van de wettelijke eisen
en ethiek. Daarbij houden we goed rekening met de
specifieke behoeften van elke regio. MVO is een continu
en integraal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten, zodat
deze bijdragen aan een betere bedrijfsprestaties. Onze
MVO-activiteiten worden altijd uitgevoerd in de vorm van
open tweerichtingscommunicatie met de samenleving en
zorgen ervoor dat we altijd verantwoordelijkheid dragen
voor en transparant zijn in alles wat we doen.

Belangrijke MVO-thema's
Er zijn vier belangrijke thema's gedefinieerd voor de
waarde die wij bieden:
›› Het milieu
›› Nieuwe waardecreatie
›› Klanttevredenheid
›› Personele middelen
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We hebben vijf MVO-thema's vastgesteld, die van
fundamenteel belang voor onze zakelijke activiteiten:
›› Corporate governance
›› Respect voor mensenrechten
›› Efficiënt beheer van onze toeleveringsketen
›› Betrokkenheid van belanghebbenden
›› Community's

Onze kernwaarden
De filosofie van Daikin is gestoeld op drie belangrijke
bedrijfsprincipes die sterk onder onze medewerkers
worden gepromoot:
›› Absolute geloofwaardigheid
›› Ondernemend management
›› Harmonieuze persoonlijke relaties
Als individu streven we naar persoonlijke groei door
onszelf uit te dagen om ambitieuze doelen te bereiken
en door te geloven in ons oneindige potentieel. En
samen streven wij ernaar om een bedrijfsgroep van
overtuigende wereldklasse te worden. Een groep waarop
onze medewerkers trots zijn, waar ze enthousiast over zijn,
en waarin ze zich gesteund voelen door betekenisvolle
relaties en wederzijds vertrouwen tussen management en
medewerkers.

Technologie- en innovatiecentrum (TIC) in Japan

Experts door ervaring
We kunnen gerust stellen dat onze jarenlange ervaring
de basis vormt voor waar we nu staan. Dit idee van
voortdurende verbetering stelt ons in staat ons aan te
passen en ontwikkelen als bedrijf.

Dat kunnen we ons om de volgende redenen
veroorloven:
›› We zijn de enige fabrikant die (in)directe
expansiesystemen, compressoren én koudemiddelen
produceert.
›› We hebben als doel om altijd topproducten te
produceren. En dat is alleen mogelijk als dat in
ons beleid en onze processen wordt uitgedrukt,
bijvoorbeeld door tijdens het productieproces al
tests uit te voeren.
›› We beschikken over een volgroeid netwerk van
distributeurs, partners, dealers en installateurs dat
wordt ondersteund door een verkoopafdeling.
›› We hebben een volgroeid verkoopnetwerk dat wordt
ondersteund door de serviceafdeling.
De combinatie van al deze elementen stelt ons in staat
om een sterk en geraffineerd netwerk in de HVAC-Rmarkt te onderhouden.

Technologie- en
innovatiecentrum (TIC)
in Japan
Het technologie- en innovatiecentrum (TIC) heeft tot
doel nieuwe waarde te creëren op basis van de beste
technologieën ter wereld en zeer gedifferentieerde
producten. Om dit te bewerkstelligen, brengen we
in het TIC mensen met verschillende achtergronden
uit binnen- en buitenland en van binnen en buiten
het bedrijf samen om hun kracht en passie te delen.
Daarmee is het TIC een plek voor unieke collaboratieve
innovatie.

Producten uit Europa
voor Europa
Daikin Europe N.V. heeft een uitgebreid European
Development Center (EDC) gelanceerd. Het EDC
zal in de toekomst uitgroeien tot een belangrijk
Europees R&D-centrum, gebaseerd in Oostende en
met satellietlocaties in de Tsjechische Republiek en
Duitsland.

21

Opmerkingen:

22

Opmerkingen:

23

Daikin Nederland

Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.

ECPNL18 - 600

09/18

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting
voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote
zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de
volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald
gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten
die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere
aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die
zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie
van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin
Europe N.V.

Gedrukt op chloorarm papier.

