
Als toonaangevende leverancier van hygiënische verbruiksproducten 
voor zowel de private label- als de merkproductenmarkt, gelooft Ontex 
dat duurzame handelspraktijken bijdragen tot écht zakelijk succes.

Ontex streeft ernaar om duurzaamheid te betrekken in alle 
beleidslijnen, aspecten en activiteiten van de organisatie en  
bevordert leveranciers en medewerkers om hun activiteiten  
uit te voeren in een ecologische, sociale en op een economisch 
verantwoorde manier. Ontex heeft drie strategische doelstellingen  
om haar werk te begeleiden: duurzame groei, mensen in het hart  
en verantwoorde productie.

Ontex streeft naar duurzame groei door verantwoorde producten  
aan te bieden tegen een betaalbare prijs (het principe “Sustainable 
growth”). 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 “People at the heart”). 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 “Responsible 
production”).

Verbintenissen
De strategie op gebied van duurzaamheid van de groep is ontwikkeld 
om te demonstreren en te rapporteren over de actie die Ontex 
onderneemt om bredere milieu- en sociale doelstellingen, zoals 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, te 
bevorderen.

Het meest recente CDP-Climate Change resultaat van B- was een 
verbetering ten opzichte van de vorige rating en was deels te danken 
aan het voornemen van Ontex om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn 
in zijn activiteiten.

 
Aanvullende informatie 
www.ontexglobal.com/sustainability
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Bij GEA zijn duurzaamheid en waardecreatie onlosmakelijk vervlochten.  
Ze fungeren als richtlijn voor zakelijke beslissingen en de verdere verbetering  
van de groep. GEA’s begrip van duurzaamheid houdt in dat de groep haar 
verantwoordelijkheid opneemt voor de manier waarop ze onderneemt en voor 
haar economische, ecologische en sociale impact, en daarover transparant 
rapporteert in overeenstemming met de GRI-normen. GEA monitort zijn bijdrage 
aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en communiceert erover. 
In 2019 heeft GEA Verantwoord Ondernemen duidelijk opgenomen in de 
organisatiestructuur van de onderneming, met een directe rapporteringslijn  
naar de Raad van Bestuur, en heeft het belangrijke nieuwe beleidslijnen voor 
compliance en verantwoord ondernemen geïmplementeerd en opleidingen 
erover gegeven. Deze documenten gelden voor alle werknemers wereldwijd en 
zorgen ervoor dat iedereen eenzelfde begrip heeft van ondernemingsgedrag.

Voorts bepaalt GEA, op basis van doelstellingen en acties, concrete korte- en 
langetermijndoelen met betrekking tot kwaliteit, gezondheid en veiligheid op het 
werk en milieubescherming, en tracht het deze doelen te verwezenlijken.  
Ze worden continu opgevolgd en er wordt jaarlijks over gecommuniceerd. 
Daarnaast worden de beheersystemen en respectieve acties en resultaten 
gecontroleerd door externe controleurs en auditors.

De slogan van GEA omvat zijn belangrijkste waardevoorstel: “Engineering for a 
better world”. Op die manier stelt GEA zichzelf tot doel om op een verantwoorde 
manier processen met toegevoegde waarde te ontwerpen en bij te dragen aan 
het duurzame beheer en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen met 
steeds efficiëntere producten en procesoplossingen voor klanten. Deze stelling 
wordt weergegeven in de missieverklaring “Sustainable value creation”.

Kader en prestaties
De beleids- en richtlijnen zoals Compliance Policies, Code of Corporate 
Responsibility en Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors zijn 
allemaal gebaseerd op internationale normen en volgen hiermee de “Richtlijn 
voor maatschappelijke verantwoordelijkheid” (ISO 26000) en het Global 
Compact-initiatief van de VN. De groep heeft zich er ook toe verbonden de 
mensenrechten en de belangrijkste algemeen aanvaarde arbeidsnormen  
van de IAO in acht te nemen en houdt zich volledig aan de OESO-richtlijnen  
voor multinationals. GEA neemt deel aan de jaarlijkse evaluatie van de  
CSR-prestatie door EcoVadis (2019: “Zilver” met 60 punten).
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Aanvullende informatie 
www.gea.com/en/company/corporate-responsibility/index.jsp 
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