
Parques Reunidos streeft naar een positieve 

impact op zijn team en de gemeenschap door 

verantwoordelijk te handelen. De veiligheid en het 

welzijn van al zijn gasten is zijn topprioriteit. Parques 

Reunidos voldoet aan elk van de vastgelegde 

veiligheidsreglementen en gaat verder dan de 

wettelijke vereisten en stelt wereldwijd nieuwe normen 

voor de industrie.

De groep heeft ook een sterke focus op 

duurzaamheid, bescherming van de natuur en de 

natuur, milieu-educatie, wetenschap en onderzoek. 

Hij zet zich in om ervoor te zorgen dat dieren 

de best mogelijke zorg krijgen. Zijn dierentuinen 

en zeedierenparken zorgen ervoor dat aan alle 

behoeften van zijn dieren wordt voldaan en dat alle 

overheidsvoorschriften en normen voor professionele 

dierenverzorging worden overstegen.

Parques Reunidos Foundation

In het kader van zijn streven naar maatschappelijk 

verantwoord ondernemen heeft de groep de Parques 

Reunidos Foundation opgericht, die een belangrijke 

rol speelt in het MVO-beleid. De groep is van mening 

dat het alleen door middel van onderwijs en kennis 

mogelijk is om het nodige bewustzijn te bereiken om 

het immaterieel natuurlijk erfgoed en de biodiversiteit 

te beschermen.

De Parques Reunidos Foundation is een privé 

organisatie zonder winstoogmerk. Zij wil het milieu 

en de biodiversiteit beschermen door duurzame 

ontwikkeling te bevorderen door een verantwoord 

gebruik van hulpbronnen, door bij te dragen tot 

het behoud van het natuurlijk erfgoed en door 

bewustwording op het terrein te bevorderen.

De Parques Reunidos Foundation werkt samen met 

vele internationale organisaties in situ voor het behoud 

van zeer bedreigde soorten, voornamelijk door 

bewustmaking te bevorderen en door directe steun 

(fi nanciële of zoölogische expertise) te verlenen aan 

gerenommeerde internationale projecten over de 

hele wereld.

Aanvullende informatie

www.parquesreunidos.com/en/commitment/
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Als toonaangevende leverancier van hygiënische 

verbruiksproducten voor zowel de private label- als 

de merkproductenmarkt, gelooft Ontex dat duurzame 

handelspraktijken bijdragen tot écht zakelijk succes.

“De ambitie is om duurzaamheid te verankeren in 

ons Ontex DNA met een duidelijke focus op de zorg 

voor mensen en het aanbieden van producten aan 

klanten en consumenten zonder de behoeften van 

toekomstige generaties in het gedrang te brengen.” 

- Annick De Poorter, Group R&D, Quality and 

Sustainability Director.

De duurzaamheidsstrategie van de groep werd 

ontwikkeld om de maatregelen, die Ontex neemt 

om bredere milieu- en sociale doelstellingen te 

bevorderen, zoals de VN Sustainable Development 

Goals (SDG’s), te tonen en er over te rapporteren.

Ontex streeft naar duurzame groei door verantwoorde 

producten aan te bieden tegen een betaalbare prijs 

(het principe “Duurzame Groei”). De groep wil ook 

een positieve impact hebben op de maatschappij en 

het leven van de mensen verbeteren waar hij ook met 

hen in contact komt (het principe “Mensen aan het 

hart”). Ten slotte streeft Ontex ernaar om te werken 

met de ecologische grenzen van de planeet in het 

achterhoofd, zodat het de behoeften van de huidige 

en toekomstige generaties kan ondersteunen (het 

principe “Verantwoorde productie”).

Kader 

In 2016 evalueerde Ontex zijn essentiële kenmerken 

(samen met zijn belangrijkste stakeholders) om reke-

ning te houden met de doelstellingen van de Verenig-

de Naties inzake duurzame ontwikkeling (UN SDG’s). 

Het proces van materialiteitsbeoordeling waarbij 

alle belanghebbenden betrokken zijn, werd in detail 

bekendgemaakt in een duurzaamheidsverslag en is te 

vinden op de website van de groep. De materialiteits-

matrix toont de belangrijkste thema’s en waarom ze 

van belang zijn, de links naar de SDG’s en waar men 

meer informatie over het onderwerp kan vinden.

In 2017 werd Ontex ondertekenaar van het UN Global 

Compact om zijn verbintenissen inzake eerlijke 

handelspraktijken te tonen en introduceerde het zijn 

eerste formele mensenrechtenbeleid. 

Aanvullende informatie

www.ontexglobal.com/sustainability
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