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Belangrijkste ESG-engagementen 
van bedrijven in portefeuille

Duurzaamheidsrapport

De inzet van adidas voor duurzame praktijken berust op de missie van 
het bedrijf: Het beste sportbedrijf ter wereld zijn. Best betekent dat adidas 
de beste sportproducten ter wereld ontwerpt, bouwt en verkoopt, met 
de beste service en ervaring op een duurzame manier. adidas heeft een 
duidelijk draaiboek voor 2020 en daarna, wat een direct resultaat is van zijn 
bedrijfsstrategie “Creating the New”. Het bedrijf gelooft dat het, door middel 
van sport, de kracht heeft om levens te veranderen. Maar sport heeft een 
ruimte nodig om te kunnen bestaan. Deze ruimtes worden in toenemende 
mate bedreigd door de door de mens veroorzaakte problemen, waaronder 
mensenrechtenschendingen, vervuiling, toenemend energieverbruik 
en afval. De totaalaanpak van duurzaamheid beantwoordt aan de 
uitdagingen die de ruimtes van de sport en tegelijkertijd de planeet en de 
mensen in gevaar brengen. Voortbouwend op bestaande programma’s 
pakt het deze onderwerpen aan die het meest relevant zijn voor zijn 
bedrijfsvoering en zijn belanghebbenden, en vertaalt het zijn algemene 
duurzaamheidsinspanningen in concrete doelstellingen voor 2020 die een 
directe impact hebben op de wereld van de sport waarin adidas opereert.

Erkenning door derden 
Voor de 20e achtereenvolgende keer werd adidas geselecteerd om 
zich aan te sluiten bij de Dow Jones Sustainability Indices, ‘s werelds 
eerste wereldwijde duurzaamheidsindexfamilie die de prestaties van de 
toonaangevende, door duurzaamheid gedreven bedrijven wereldwijd volgt. 
adidas werd beoordeeld op zijn bedrijfseconomische, ecologische en 
sociale prestaties en werd beoordeeld als algemeen leider in de textiel-, 
kleding- en luxegoederenindustrie.

In 2019 werd adidas opnieuw opgenomen in de FTSE4Good Index, 
ontworpen om de prestaties te meten van bedrijven die sterke  
ESG-praktijken aantonen.

Gedurende 2019 bleef adidas deel uitmaken van de MSCI World ESG 
Leaders Index, de MSCI Global Sustainability Indices en de MSCI Global 
SRI Indices, evenals van de STOXX Global ESG Leaders Indices.

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Aangesloten (1)

CDP Climate Change B

Aanvullende informatie 
www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-sustainability/ 
general-approach/

(1)  Aangesloten bedrijven hebben 24 maanden de tijd om doelstellingen ter beoordeling aan SBTi  
voor te leggen

Zoals in het voorgaande is toegelicht, identificeren 
en behandelen de ondernemingen van de 
portefeuille hun ESG-impact en de bijhorende 
risico’s in het kader van hun eigen interne 
controle. Hierna volgt een samenvatting van hun 
strategische engagementen en doelstellingen op 
gebied van ESG.
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In overeenstemming met het klantgerichte model van Pernod Ricard  
is de duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsstrategie gebaseerd op 
een sterk kader met vier pijlers: Nurturing Terroir, Valuing People, Circular 
Making en Responsible Hosting, die allemaal rechtstreeks de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) ondersteunen. 
Die doelstellingen streven naar welvaart voor onze planeet en haar 
bewoners.

Elke pijler omvat ambitieuze doelstellingen voor 2030 gericht op het 
stimuleren van innovatie, merkdifferentiatie en het aantrekken van talent. 
Alle pijlers zijn gebaseerd op een tijdlijn tot 2030 met mijlpalen in 2020  
en 2025, in overeenstemming met het door de SDG’s bepaalde plan.

De duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsstrategie van Pernod Ricard 
is gebaseerd op de materiële risico’s van zijn activiteiten, de bezorgdheid 
van de consument en de prioriteiten op wereldniveau. De strategie is 
het resultaat van een lang proces gaande van kwalitatieve interviews 
tot het betrekken van duurzaamheidsexperts, met meer dan 300 
collega’s wereldwijd en externe experts. Meer dan 20 workshops werden 
georganiseerd met vertegenwoordigers van merkbedrijven, marktbedrijven, 
regio’s, het hoofdkantoor en het topmanagementteam om de strategie op 
te bouwen. Op basis van deze gegevens werden ambitieuze doelstellingen 
ontwikkeld waar de impact van Pernod Ricard het grootst zou kunnen zijn.

Erkenning door derden  
Ter erkenning van de sterke inzet van Pernod Ricard voor duurzame 
ontwikkeling en verantwoorde consumptie heeft het een gouden rating  
van Ecovadis gekregen en staat het op nummer één in de drankenindustrie 
bij Vigeo Eiris.

Pernod Ricard werd ook erkend als een Global Compact LEAD-bedrijf.  
Dit toont aan dat het zich voortdurend inzet voor de SDG’s van de 
Verenigde Naties en hun tien principes voor verantwoord ondernemen.

In 2019 is de groep officieel lid geworden van RE100, een wereldwijd 
initiatief geleid door The Climate Group in samenwerking met CDP dat 
221 internationale bedrijven samenbrengt die zich inzetten voor 100% 
hernieuwbare elektriciteit.

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op “ruim onder 2°C”

CDP Climate Change A

Aanvullende informatie 
www.pernod-ricard.com/en/sr/

Duurzaamheid staat centraal in de doelstelling van SGS (“Value to 
Society”) om, buiten traditionele financiële rendementen, waarde toe te 
voegen aan de maatschappij om zo een positief verschil te maken voor  
al zijn belanghebbenden: klanten, werknemers, aandeelhouders en de 
maatschappij. Het is een van zijn zes bedrijfsprincipes en is verankerd  
in zijn besluitvormingsprocessen.

De duurzaamheidsstrategie van SGS steunt op vier pijlers: Professionele 
Uitmuntendheid, Mensen, Milieu en Gemeenschap. Elke pijler wordt 
ondersteund door voor de hele groep geldende beleidslijnen, wereldwijde 
programma’s en lokale initiatieven. De groep blijft een positieve impact 
hebben op de maatschappij door klanten vertrouwen te geven, meer dan 
400 lokale gemeenschappen te ondersteunen, het milieu te beschermen, 
industrieën te helpen om te innoveren en overheden de mogelijkheden te 
bieden om doeltreffender diensten aan hun burgers te verlenen.

Daarnaast draagt SGS positief bij aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), streeft zijn duurzaamheidsambities 
2020 na en neemt een leiderschapspositie in door zijn initiatief “Value to 
Society” te kwantificeren.

Verwezenlijkingen
SGS is nu een gerenommeerde wereldwijde leider op gebied van 
duurzaamheid. In 2019 is SGS voor het zesde jaar op rij opgenomen in de 
Dow Jones Sustainability Indices als toonaangevend bedrijf, behield zijn 
status in de FTSE4Good Index en werd het beloond met een platina 
medaille van EcoVadis.

SGS heeft een koolstofneutrale strategie geïmplementeerd en  
zet zich in om de CO2-uitstoot aan de bron te verminderen via zijn 
duurzaamheidsprogramma’s en door de resterende of onvermijdelijke 
uitstoot te compenseren.

Daarenboven is de groep opgenomen in de prestigieuze A-lijst van CDP 
voor zijn inzet om de klimaatverandering tegen te gaan en steun aan de 
“Task Force on Climate-Related Financial Disclosures”.

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change A

CDP Supply Chain Supplier Engagement Leader

Aanvullende informatie 
www.sgs.com/en/our-company/corporate-sustainabiIity/
sustainabiIity-at-sgs
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De belangrijkste bijdrage van Umicore tot een duurzamere wereld is gebaseerd op de 
producten en diensten die zij levert aan zijn wereldwijde klantenbasis.  
De gebieden waar het de meest sprekende bijdragen kan leveren zijn:
•  grondstoffenschaarste en efficiëntie: Umicore heeft een van de meest geavanceerde 

fabrieken voor de recyclage van edele metalen ter wereld. In het geheel van onze 
activiteiten recupereren zij meer dan twintig verschillende edele metalen en non-
ferrometalen uit industrieel afval, elektronisch schroot, batterijen, auto- en industriele 
katalysatoren, brandstofcellen en nog meer. De gerecycleerde materialen worden 
omgezet in zuivere metalen of nieuwe producten;

•  schone lucht: Umicore levert autokatalysatoren voor de reiniging van de uitlaatgassen 
van verbrandingsmotoren van personenwagens en zware bedrijfsvoertuigen van alle 
brandstoftypes, naast materialen voor herlaadbare batterijen en autokatalysatoren 
voor hybride, plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen. De groep maakt ook 
katalysatoren voor voertuigen met brandstofcellen en voor statische of industriële 
toepassingen. 

Horizon 2020
Horizon 2020 staat voor een bewuste kijk op de aanwezigheid van Umicore in de totale 
waardeketen. De groep streeft ernaar om gebruik te maken van zijn expertise op het  
vlak van duurzaamheid, zowel hoger in de waardeketen (bevoorrading) als lager in  
de waardeketen (producten en diensten). Vanuit bevoorradingsperspectief streeft  
Umicore ernaar om een groter concurrentievoordeel te creëren door zijn ethische 
aankoopbenadering en zijn aanbod van activiteiten met gesloten kringloop te promoten. 
Op het vlak van duurzame producten en diensten streeft Umicore ernaar verdere 
concurrentievoordelen te genereren door de ontwikkeling van producten met specifieke 
duurzaamheidsvoordelen, zoals de vermindering van schadelijke stoffen of de 
verbetering van de materiaal- of energie-efficiëntie. De groep streeft naar een nóg 
efficiënter gebruik van metalen, energie en andere stoffen in zijn activiteiten. Daartoe  
zal de groep gerichte initiatieven op het vlak van milieu-efficiëntie ontplooien in de 
verschillende bedrijfseenheden en sites waar deze tot sterke prestaties kunnen leiden. 
Een goede werkplek is een veilige, gezonde en aantrekkelijke werkplek. Umicore  
streeft ernaar een werkplek te zijn met nul ongevallen met werkverlet. Op het vlak van 
gezondheid op het werk streeft de groep ernaar om de blootstelling van werknemers aan 
specifieke metalen verder te verminderen. Umicore wil ook vooruitgang boeken op 
specifieke strategische thema’s zoals talentenbeheer, diversiteit en inzetbaarheid.

 
Umicore heeft zijn emissies sinds 1999 volledig opgevolgd en gerapporteerd en heeft 
vanaf 2010 reductiedoelstellingen opgenomen in haar strategische beleidsaanpak. 
Umicore heeft toen emissiereducties gerealiseerd die verder gingen dan haar 
doelstellingen en zet zich vandaag in voor een voortdurende verbetering van de 
milieuprestaties, naarmate het doorheen 2020 blijft groeien.  
Zie annualreport.umicore.com voor meer informatie.

Aanvullende informatie 
www.umicore.com/en/about/about-umicore/sustainability/

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

CDP Climate Change D

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, zakelijke ethiek, 
duurzame stadsontwikkeling en schaarste aan natuurlijke 
hulpbronnen: de uitdagingen van vandaag en morgen vereisen 
universele internationale acties. LafargeHolcim maakt in 
zijn duurzaamheidsaanpak gebruik van zijn wereldwijde 
aanwezigheid om met oplossingen te komen die tegemoetkomen 
aan deze sociale en ecologische uitdagingen evenals de 
uitdagingen voor belanghebbenden, met één duidelijk doel: 
gedeelde waarde creëren voor de maatschappij.

In 2019 heeft LafargeHolcim in de uitvoering van zijn  
Strategie 2022 – ‘Building for Growth’ een uitstekende 
vooruitgang geboekt. In de context van haar groeistrategie 
meent de groep dat duurzaamheid een geweldige opportuniteit 
op zich is. Dankzij de innovatieve producten en oplossingen  
van LafargeHolcim kunnen klanten in heel de wereld hun impact 
op het milieu verminderen en sneller en efficiënter bouwen.  
De Strategie 2022 van de groep focust op bouwen voor groei,  
en duurzaamheid is een kernelement daarvan. LafargeHolcim wil 
door zijn sector en door de maatschappij worden erkend als een 
voorloper in duurzame bouwoplossingen en -innovatie, en door 
zijn belanghebbenden als een verantwoordelijke en ethische 
onderneming.

LafargeHolcim wil zijn steentje bijdragen in zijn volledige 
waardeketen. De visie van de groep voor de bebouwde 
omgeving voor 2050 steunt op vier strategische factoren:  
Klimaat en Energie, Circulaire Economie, Milieu en 
Gemeenschap. Centraal in alle activiteiten van de groep voor 
deze vier factoren is innovatie. LafargeHolcim gaat innovatieve 
producten en oplossingen voor een bebouwde omgeving blijven 
ontwikkelen die aan deze criteria beantwoorden en zo voldoen 
aan een steeds grotere vraag van de markt naar duurzame 
oplossingen.

Externe verbintenissen & erkenning
Met zijn geïntegreerde aanpak voor duurzame ontwikkeling tracht 
LafargeHolcim de UNGC principes in acht te nemen. De groep is 
in 2019 opnieuw opgenomen in de FTSE4Good Index.

 

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change A-

CDP Water B

Aanvullende informatie 
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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Het Corporate Social Responsibility Charter van Imerys ondersteunt de 
langetermijnstrategie van de groep. Verbintenissen inzake veiligheid en 
gezondheid, vermindering van de milieu-impact, human resources 
ontwikkeling, diversiteit en inclusie, relaties met gemeenschappen en 
corporate governance en ethiek spelen een cruciale rol om de toekomst van  
de groep veilig te stellen. Om die verbintenissen na te komen, moet  
iedere medewerker in de groep ze via zijn acties ondersteunen.

Sinds 2017 houdt een Corporate Social Responsibility (“CSR”)-stuurcomité 
toezicht op het CSR-programma van de groep. Dit comité wordt 
voorgezeten door de CEO en komt elk kwartaal samen. Het is de 
verantwoordelijkheid van het CSR-stuurcomité om de CSR-ambities 
van de groep te bepalen, de CSR-strategie van de groep te valideren  
en de implementatie en voortgang van de groepsdoelstellingen  
te controleren.

In 2018 kondigde de groep de lancering aan van zijn nieuwe  
CSR-programma: SustainAgility. Tussentijdse doelstellingen en 
prestatieresultaten van het SustainAgility-programma worden  
jaarlijks gerapporteerd via het Universeel Registratiedocument  
van de groep en zijn beschikbaar op de website van de groep. 

Lidmaatschap, verplichtingen en beoordelingen
Imerys werd in 2016 een ondertekenend lid van het Global Compact  
van de Verenigde Naties, steunt de ambities van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en heeft in het kader  
van het SustainAgility-programma de beleidslijnen en praktijken binnen  
zijn activiteiten geïdentificeerd die rechtstreeks of onrechtstreeks  
bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De groep neemt ook deel aan de jaarlijkse ESG-beoordeling van  
EcoVadis en kreeg een gouden rating (64-94e percentiel).

 

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change B

Aanvullende informatie 
www.imerys.com/group/our-group/our-commitments

Webhelp handelt met een hoog maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsniveau. De vastberadenheid om ethisch, eerlijk en 
onbevooroordeeld te ondernemen zet de groep aan om beter te zijn voor 
haar mensen en gemeenschappen.

Webhelp hecht zeer veel belang aan de naleving van de mensenrechten 
en het bevorderen van diversiteit. De groep werkt samen met lokale 
autoriteiten aan kwesties die kwetsbare groepen treffen en biedt 
consequent tewerkstellings- en opleidingsopportuniteiten.

Als verantwoordelijke werkgever biedt Webhelp positieve 
werkomstandigheden en een aangename en moderne werkomgeving.  
De inzet voor gezondheid en veiligheid is sinds de oprichting van de groep 
consequent sterk geweest. Webhelp streeft er continu naar om de 
omstandigheden te verbeteren in overeenstemming met de veranderende 
normen. Webhelp vindt het ook heel belangrijk om sociale voordelen aan 
te bieden en de cultuur van zijn gemeenschappen te respecteren.

De groep gebruikt een aantal interne processen voor de handhaving  
van haar hoge normen:
• regelmatige schriftelijke beoordelingen van individuele prestaties;
• zowel interne als externe audits; en
• tevredenheidsenquêtes na elk contact met klanten.

Erkenningen
Voor de tiende keer op rij heeft Webhelp het Human for Client-label 
gekregen. Dit label bewijst de inzet van de groep voor een 
maatschappelijk verantwoorde omgeving en werknemerstevredenheid.

Sinds 2012 is Webhelp lid van het Global Compact van de VN, dat 
verantwoorde maatschappelijke praktijken ondersteunt. 

Aanvullende informatie 
www.webhelp.com/en-gb/about-us/social-responsibility/
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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.

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

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

CDP Climate Change B-
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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).

 
Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

CDP Climate Change A-

Aanvullende informatie 
www.gea.com/en/company/corporate-responsibility/index.jsp 
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Parques Reunidos wil een positieve impact hebben op zijn team en 
gemeenschappen door verantwoord te ondernemen. De topprioriteit van de 
groep is de veiligheid en het welzijn van al haar gasten. Parques Reunidos 
voldoet aan alle vastgestelde veiligheidsvoorschriften, gaat verder dan 
de wettelijke vereisten, en vestigt zo nieuwe standaarden voor de sector 
wereldwijd.

De groep heeft ook veel aandacht voor duurzaamheid, bescherming  
van fauna en natuur, milieueducatie, wetenschap en onderzoek. 
Parques Reunidos zet zich in zodat dieren de best mogelijke zorg krijgen. 
Zijn zoos en marineparken zien erop toe dat aan alle behoeften van de 
dieren wordt voldaan en overtreffen alle overheidsregels en normen voor 
professionele dierenzorg.

Parques Reunidos Foundation
Het doel van de Parques Reunidos Foundation is mee te werken 
aan de creatie van een duurzamere en barmhartigere maatschappij, 
waarin kwetsbare gemeenschappen die bijzondere behoeften hebben, 
gemakkelijk toegang hebben tot educatieve en ontspannende ervaringen 
in Parques Reunidos. Ze wil ook de biodiversiteit beschermen door 
onderzoek te steunen en bewustzijn over duurzaamheid te creëren.

De Foundation wil de “Parques Reunidos Spirit” delen met de 
maatschappij door de wereldwijde aanvaarding aan te moedigen  
van een sociaal model dat wordt geïnspireerd door duurzame  
ontwikkeling en dat kwetsbare gemeenschappen integreert.

Sinds meerdere jaren draagt Parques Reunidos, via zijn activiteit,  
actief bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van  
de Verenigde Naties.

Aanvullende informatie 
www.parquesreunidos.com/en/commitment/
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