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GOEDE BUREN

Onze ‘fabriek van Olen’ bevindt zich in het 

midden van een woonwijk. Meer nog, de 

hele parochie Sint-Jozef is gegroeid rondom 

de fabriek. In die omgeving willen wij als 

bedrijf een goede buur zijn. Wat betekent 

dat nu, een goede buur? Dat is iemand die 

je kent, en die jou ook kent. Daar werken 

we als bedrijf heel sterk aan. Via onze 

buurtenquête willen we jullie beter leren 

kennen; via dit magazine en via de rond-

leidingen kunnen jullie ons dan weer beter 

leren kennen. We kijken er dan ook naar uit 

jullie te verwelkomen op onze opendeur-

dagen op 6 & 7 oktober. 

Aan een goede buur kun je bovendien 

zonder vrees vragen om de muziek wat 

stiller te zetten. En je zoekt samen naar een 

oplossing voor de bladeren van jouw boom 

die in zijn tuin belanden. Als buurtbedrijf 

willen we niets liever dan dat jullie vragen 

of klachten melden. Het liefst onmiddel-

lijk. Dat biedt ons de kans om meteen te 

onderzoeken vanwaar bijvoorbeeld een 

geluid komt. Dus blijf er niet mee zitten en 

meld het ons. 

Jan Vliegen
Site-manager 
Umicore Olen

Welkom

Misschien kwamen ze ook bij 
jou aankloppen, de studenten 
van hogeschool Thomas More. 

In opdracht van Umicore 
legden ze hun oor te luisteren 

bij de bewoners van 
Olen en omgeving. 

en goede verstandhouding begint met 

een goed begrip van elkaar. En dus 

houden we om de vier jaar een enquête 

bij onze buren. Umicore werkt hiervoor 

samen met de hogeschool Thomas More, 

Campus Geel. 

Dit jaar trokken zestien studenten uit 

het tweede jaar Marketing, waaronder 

Hannelore Paredis en Jordy Verkuringen, 

naar Olen, Lichtaart, Geel en Herentals 

om daar hun hun vragen af te vuren op 

de bewoners. Alle studenten bezoch-

ten ongeveer 38 buurtbewoners. Van de 

ruim 600 ingevulde vragenlijsten bleven 

589 bruikbare enquêtes over die samen 

een representatief beeld opleveren van 

E

Hallo,

Zestien studenten Marketing van de hogeschool 
Thomas More Geel, waaronder Hannelore Paredis 
en Jordy Verkuringen, bevraagden elk zo’n 
38 buurtbewoners van Umicore.
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de buurt. En die een goed beeld schetsen 

van hoe goed de buren ons kennen en 

hoe ze ons inschatten. 

Zijn de buurtbewoners 
vertrouwd met Umicore? 
Jordy Verkuringen: “De meeste kennen 

het bedrijf wel van naam. Aan de ande-

re kant weten ze vaak niet wat Umicore 

precies doet. Zo denkt een groot deel, 

45% om precies te zijn, dat Umicore 

nog altijd koper verwerkt.” 

Hannelore Paredis: “Wie het magazine 

Nu leest en wie Umicore heeft bezocht, 

is wel beter op de hoogte van wat de 

fabriek produceert.”

Hoe staan de buurtbewoners 
tegenover ons bedrijf? 
Jordy Verkuringen: “Veel mensen zien 

Umicore als een veilige onderneming, waar 

iedereen een fluohesje draagt. Jongeren 

zijn ook geïnteresseerd in Umicore als 

werkgever. Ze stelden vaak vragen over 

mogelijke vacatures.” 

Waren er ook klachten? 
Hannelore Paredis: “We hebben weinig 

negatieve ervaringen opgetekend. Hier en 

daar maakte iemand een opmerking over 

geluid- of geurhinder. Maar ze gaven aan 

dat Umicore bij klachten meteen langs-

komt of informatie geeft.” 

Jordy Verkuringen: “Bij één bewoonster 

stonden tien minuten nadat ze hinder had 

gemeld al Umicore-medewerkers aan de deur 

om uit te zoeken waar het probleem precies 

zat – ook al was het midden in de nacht.”

 

Is er een grote evolutie 
merkbaar sinds 2014? 
Jordy Verkuringen: “De resultaten lopen 

grotendeels gelijk. Vandaag is het vertrouwen 

in de fabriek wel groter: het aantal mensen 

dat de fabriek als een ongezonde of gevaarlijke 

werkomgeving beschouwt, is met twee derden 

gedaald. Ook de nieuwsgierigheid naar Umi-

core is gestegen: 9% meer mensen geeft aan 

geïnteresseerd te zijn in een opendeurdag.” 

buurman!

HOE ZIEN DE BUREN ONS? 

van de buurtbewoners is 

vertrouwd met de naam Umicore

zou anderen aanraden om 

bij Umicore te solliciteren

83%

78%

75%

75%21%

waardeert onze inspanning om lokale initi-

atieven, plaatselijke verenigingen, scho-

len … te steunen (10% meer dan in 2014)

98% 85%

ondervindt

geen hinder

is van mening dat onze milieu-

inspanningen sterk verbeterd zijn

vindt dat we voldoende inspannin-

gen  leveren om de veiligheid van de 

 omwonenden te garanderen

voelt zich voldoende 

geïnformeerd door ons

kent ons gratis groen 

nummer (0800 90 212)

61%
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1. BEKENDE NAAM
We zijn een beetje famous in de omge-

ving: maar liefst 98% van de bewoners 

heeft van ons gehoord. De meesten noem-

den Umicore spontaan (79%), anderen 

 herkenden de huidige of een oudere naam 

(19%). Wat we precies doen, is minder 

geweten. 45% denkt foutief dat we nog 

altijd koper verwerken (een activiteit van 

buurman Aurubis). Bijna 1 op 3 weet dat 

we chemische producten maken op basis 

van kobalt en nikkel, zo’n 1 op 4 beseft 

dat we germanium verwerken. Slechts 

11% is vertrouwd met ons onderzoek naar 

nieuwe materialen. 

2. VEILIG BEDRIJF
Bij mij zijt ge veilig: iets meer dan de helft 

van de bewoners is ervan overtuigd dat de 

productie bij Umicore veiligheidsrisico’s 

inhoudt (52%). Maar de meeste mensen 

vinden dat we wel voldoende inspanningen 

leveren om de veiligheid van de medewer-

kers (85 %) en de omwonenden (78%) te 

garanderen. Bij bewoners die de fabriek 

ooit bezochten, loopt dat cijfer zelfs op tot 

respectievelijk 95% en 88%. De belangrijk-

ste argumenten hiervoor zijn de strenge 

voorschriften, de alarmtesten en de zeld-

zame klachten. 

3. GROENE ONDERNEMING
Volgens 64% van de bewoners (8% meer 

dan in 2014) mogen we ons terecht groene 

jongens noemen. 75% vindt bovendien dat 

onze milieu-inspanningen sterk verbeterd 

zijn. Vooral onze strenge voorschriften 

maken indruk (37%), naast onze focus op 

groene energie (19%), waterzuivering (17%) 

en duurzaam ondernemerschap (11%). 

4. BETROUWBARE WERKGEVER
Hun brood op de plank verdienen de 

 bewoners graag bij ons. De meeste 

 bewoners vermelden spontaan Umicore 

Olen als beste werkgever in de omgeving 

(38%); andere bedrijven worden maar 

sporadisch genoemd. De meerderheid 

(85%) vindt Umicore de moeite waard om 

een sollicitatiebrief naar te sturen. Mensen 

die de fabriek hebben bezocht, zijn nog 

meer  overtuigd (93%). 

Die waardering heeft te maken met het 

salaris (35%), onze reputatie (29%), de 

aangename werksfeer (23%), de bereikbaar-

heid (21%), de werkzekerheid (20%) en de 

doorgroeimogelijkheden (9%). 

 

5. STERKE COMMUNICATOR
Communicatie is de basis van elke goede 

relatie. Driekwart van de buurtbewoners 

voelt zich voldoende geïnformeerd door 

ons. Het favoriete communicatiemiddel is 

het magazine Nu (44%), gevolgd door brie-

ven (31%) en mails (24%). Fijn om te weten 

trouwens dat wie Nu kent, het vaak ook 

(minstens gedeeltelijk) leest (82%). 

 
6. GOEDE BUUR
De meeste bewoners hebben geen 

 klachten over ons als buur: 83% onder-

vindt geen hinder. Als die er al is, dan 

gaat het meestal om geur (56%) of 

lawaai (43%). Die hinder melden de 

 bewoners het vaakst via het gewone 

telefoon nummer (48%). Maar 17% van 

de buurt bewoners kent ons gratis groen 

nummer (0800 90 212). Nochtans is dat 

de snelste manier om hinder te melden, 

 waardoor we zo vlug mogelijk de oorzaak 

kunnen onderzoeken. 

7. STEUN VOOR DE BUURT
We steunen graag lokale initiatieven, 

plaatselijke verenigingen, scholen … en 

die inspanningen worden steeds meer 

gewaardeerd door onze buren (61% ten 

opzichte van 51% in 2014). Vooral de spon-

soring en de evenementen die Umicore 

 organiseert, worden  gesmaakt. 

HINDER? BEL 0800 90 212
Ondervind je hinder van de activiteiten bij 
Umicore? Meld het ons meteen. Ons gratis 
groen nummer 0800 90 212 is dag en 
nacht bereikbaar. 

OPENDEURDAGEN UMICORE 
OLEN OP 6 & 7 OKTOBER
Stap mee in de toekomst en werp 
een unieke blik achter de schermen 
van Umicore Olen. Het bezoek is 
gratis, maar schrijf je wel eerst in via 
www.umicore.be/opendeurdag.

Hoe zien de buren ons? 
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