
Klimaatverandering, bevolkingsgroei, zakelijke ethiek, 

duurzame stedelijke ontwikkeling en schaarste 

van hulpbronnen: de uitdagingen van vandaag en 

morgen vereisen acties op internationaal niveau. De 

duurzaamheidsaanpak van LafargeHolcim maakt 

gebruik van haar wereldwijde aanwezigheid om 

oplossingen te bieden voor deze uitdagingen op 

sociaal vlak, op het gebied van milieu en voor de 

belanghebbenden, met één duidelijk doel: het creëren 

van gedeelde waarde met de samenleving. 

Het kader voor duurzame ontwikkeling van 

LafargeHolcim gaat verder dan alleen het beperken 

van de impact van de onderneming - het gaat ook in 

op de positieve effecten die zijn activiteiten kunnen 

hebben buiten de grenzen van zijn fabrieken. 

Het duurzaamheidskader van het bedrijf geeft 

een visie op de bebouwde ruimte en defi nieert de 

volgende stappen in die richting. Het stelt doelen 

en werkingsprincipes vast met betrekking tot de 

directe en indirecte effecten gedurende de gehele 

levenscyclus van zijn producten en diensten. 

Als leider in de sector van bouwmaterialen heeft 

LafargeHolcim de nodige verantwoordelijkheid, de 

grootte en de geografi sche voetafdruk om te komen 

tot een algemene, positieve, wereldwijde en lokale 

wijziging binnen de bouwsector. 

Voortbouwend op een rijke geschiedenis, maakt 

duurzaamheid deel uit van wie LafargeHolcim is en 

hoe de groep zaken wil doen. Met het duurzaamheids-

kader zet de groep deze waarde om in verbintenissen 

tegenover haar partners en gemeenschappen en, 

uiteindelijk, in bedrijfsdoelstellingen. 

Externe verbintenissen & erkenning 

Met zijn geïntegreerde aanpak van duurzame 

ontwikkeling wil LafargeHolcim de UNGC-principes 

omarmen.

LafargeHolcim was in 2018 opnieuw opgenomen in 

de FTSE4Good-index. 

LafargeHolcim is opgenomen in de Europese 

DJSI-index 2018, een van de slechts twee in Europa 

gevestigde bedrijven in de bouwmaterialensector die 

in de Europese index zijn opgenomen. 

In de resultaten van de CDP-beoordeling van 2018 

kreeg LafargeHolcim een B-score, boven het 

sectorgemiddelde.

Aanvullende informatie

www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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SGS zet zich in voor het creëren van waarde voor 

de maatschappij. De ondernemingsprincipes van 

SGS tonen aan dat duurzaamheid een integraal 

onderdeel is van zijn cultuur, ingebed in alle facetten 

van de organisatie. Duurzaamheid bij SGS draait om 

vier pijlers: Mensen, Operationele Uitmuntendheid, 

Milieu en Gemeenschap. Vanuit deze pijlers heeft de 

organisatie verschillende duurzaamheidsdoelstellingen 

geïdentifi ceerd die tegen 2020 moeten worden bereikt 

en heeft zij meer dan 300 duurzaamheidsprojecten 

lopen.

SGS bewijst voortdurend dat het in staat is de 

waarde voor de maatschappij in economische zin te 

berekenen. Het baanbrekende model combineert de 

methodiek voor effectmeting met het geïntegreerde 

rapportagekader en meet de waarde voor de 

samenleving in zijn activiteiten en toeleveringsketens. 

In samenwerking met het in kaart brengen van 

zijn activiteiten in het licht van de 17 doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling, stelt dit instrument de 

onderneming in staat om toekomstige bedrijfs- en 

duurzaamheidsprioriteiten vast te stellen en zijn 

strategische besluitvorming te verbeteren. Een 

strategie die het mogelijk maakt de organisatie beter 

af te stemmen op de verwachtingen van nieuwe 

generaties klanten, medewerkers en investeerders.

Verwezenlijkingen

SGS kan blijven rekenen op erkenning dankzij de 

goede gang van zaken. Voor het vijfde opeenvolgende 

jaar werd SGS door de Dow Jones Sustainability 

Indices uitgeroepen tot het toonaangevende bedrijf in 

de industrie. Voor de tweede keer is SGS opgenomen 

in de FTSE4Good Index. SGS kreeg ook voor het 

vierde achtereenvolgende jaar een gouden rating 

van EcoVadis en behoorde tot de top 1% van de 

geëvalueerde bedrijven in haar sector.

Aanvullende informatie

www.sgs.com/en/our-company/corporate-

sustainabiIity/sustainabiIity-at-sgs
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