Belangrijkste
ESG-engagementen
van de ondernemingen
in portefeuille

De ondernemingen in portefeuille
identificeren en behandelen hun
ESG-impact en de bijhorende risico’s
in het kader van hun eigen interne
controle. In dit deel worden hun
strategische ESG-verwezenlijkingen,
-engagementen, en -doelstellingen
voorgesteld.

Voortbouwend op het succes van haar Sustainability Ambitions 2020 streeft
SGS naar nog ambitieuzere doelstellingen. Om haar positieve invloed op
de samenleving te maximaliseren, heeft de onderneming voor 2023 en
2030 hoge ambities en specifieke doelen op drie gebieden gesteld: een
betere planeet, een betere samenleving en beter bestuur.
De Sustainability Ambitions 2030 richten zich op de gehele waardeketen.
Het doel is om een meetbare bijdrage te leveren aan de Sustainable
Development Goals ("SDGs") van de Verenigde Naties en uiteindelijk waarde
toe te voegen aan de samenleving.
De Sustainability Ambitions 2030 vormen de routekaart naar de
verwezenlijking van drie duurzaamheidsgerelateerde KPI's waarop de
beloning van het management is gebaseerd: CO2 -uitstoot, vrouwen in
leidinggevende posities en het percentage ongevallen met verzuim.
In 2021 heeft SGS sterke resultaten geboekt op het gebied van klimaat,
diversiteit en duurzame financiering.
Klimaat
SGS is een koolstofneutrale onderneming en heeft zich ertoe verbonden
om tegen 2050 net zero emissies te halen. Daarom heeft SGS een globaal
investeringsplan goedgekeurd om energie-efficiëntiemaatregelen in haar
gebouwen uit te voeren waarvan ze al meer dan 30 is beginnen
implementeren.
Het keurde ook een nieuw "Voertuig-emissie-beleid" goed dat de CO2 uitstoot per km van de voertuigen van de groep begrensd. Ook heeft SGS
KPI’s ingevoerd die gerelateerd zijn aan CO2 -emissies als onderdeel van
het lange termijn beloning plan.
Tot slot heeft het haar eerste TCFD-verslag gepubliceerd.
Diversiteit
SGS heeft de "Women’s Empowerment Principles" van de Verenigde Naties
ondertekend.
Duurzame financiering
SGS heeft een inaugurele doorlopende kredietfaciliteit van 1 miljard euro
ondertekend die gekoppeld is aan duurzaamheid, en 45% van haar
inkomsten zijn gegenereerd uit duurzaamheidsoplossingen voor
haar klanten
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change

A-

MSCI

AAA

Sustainalytics

18.8 (Low Risk)

Aanvullende informatie
www.sgs.com/en/our-company/corporate-sustainability/sustainability-at-sgs
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In lijn met het model van Pernod Ricard waarbij de consument centraal
staat, is de strategie van de groep op het vlak van Duurzaamheid & Verantwoordelijkheid opgebouwd rond vier pijlers: “Onze terroirs koesteren”,
“Mensen waarderen”, “Circulair handelen” en “Verantwoordelijk zijn”,
die nauw verbonden zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties. Elke pijler omvat ambitieuze doelstellingen om
innovatie, merkdifferentiatie en het aantrekken van talent te stimuleren.
Onze terroirs koesteren: tegen 2030 wil Pernod Ricard alle rechtstreekse
dochtervennootschappen betrekken bij een strategisch biodiversiteits
project dat de meest dringende lokale problemen aanpakt, en alle landbouwgrondstoffen certificeren.
Mensen waarderen: tegen 2030 wil de onderneming gendergelijkheid
bereiken in haar topmanagement en 10.000 barmannen opleiden in alle
aspecten van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.
Circulair handelen: tegen 2030 wil het bedrijf net zero emissie van haar
activiteiten bereiken (scope 1 & 2) en haar waterverbruik verder verminderen met 20% ten opzichte van 2018. Tegen 2025 wil het bedrijf 100%
recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen hebben.
Verantwoordelijk zijn: tegen 2030 zal de onderneming, samen met haar
partners, ten minste één ambitieus en omvangrijk preventieprogramma
opgezet hebben ter bestrijding van alcoholmisbruik in alle filialen. Het zal
ook ten minste 12 marketingcampagnes via zijn "Strategische merken"
gevoerd hebben om verantwoord drinkgedrag te bevorderen.
In 2021 heeft Pernod Ricard in elk van de vier pijlers belangrijke
verwezenlijkingen geboekt:
Onze terroirs koesteren: de groep heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de International Union for Conservation of
Nature ("IUCN") in het kader van het initiatief "Agriculture & Land Health"
en heeft 100% van haar belangrijkste landbouwgrondstoffen in kaart
gebracht en op risico's beoordeeld.
Mensen waarderen: de loonkloof tussen mannen en vrouwen werd
teruggebracht tot 1,8%.
Circulair handelen: het bedrijf ondertekende SBTi's “Business Ambition to
1.5°C” en verbood plastic wegwerpartikelen bij verkooppunten.
Verantwoordelijk zijn: 90% van de werknemers kreeg een opleiding over
alcohol en verantwoord gebruik, en in juli 2021 werd een digitale campagne
“Drink More...Water”, gelanceerd om comazuipen onder jongvolwassenen
aan te pakken, als onderdeel van het Responsible Party initiatief van
Pernod Ricard.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Doelstelling vastgelegd op “Ruim onder 2°C”

CDP Climate Change

B

CDP Water

A-

MSCI

AA

Sustainalytics

15.3 (Low Risk)

Aanvullende informatie
www.pernod-ricard.com/en/sr/
132
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Al meer dan twee decennia maakt duurzaamheid deel uit van de
adidas-filosofie, die is verankerd in de doelstelling van de groep:
« through sport, we have the power to change lives ». In 2021 heeft adidas zijn
engagement versterkt door duurzame ontwikkeling als een van de drie
kerndomeinen van zijn nieuwe strategie "Own the Game" te maken. De
groep heeft ambitieuze doelstellingen voor 2025 vastgesteld, waaronder
negen van de tien artikelen als duurzaam aanbieden, klimaatneutraal
worden voor de eigen activiteiten en de broeikasgasvoetafdruk per
product met 15% verminderen. Daarnaast blijft adidas zich richten op het
bevorderen van meer diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen de groep
en in de gemeenschappen. Een andere doelstelling voor 2025 is het
aantal vrouwen in leidinggevende functies te verhogen van 35% in 2020
tot meer dan 40%. Tot slot streeft adidas ernaar in zijn toeleveringsketen
te voldoen aan de hoogste normen van een sociale samenleving.
In 2021 heeft adidas verdere vooruitgang geboekt met de overgang naar
een programma dat consumenten op grote schaal een duurzaam aanbod
biedt. Dit blijkt uit de mobilisatie van meer dan 5 miljoen hardlopers
wereldwijd bij de vierde editie van de "Run for the Oceans", om mensen
bewust te maken van de plasticvervuiling van de zee, en uit de belangrijke
verwezenlijkingen van de "Three Loop Strategy" om een einde te maken aan
plastic afval. adidas is goed op weg om vanaf 2024 nieuw polyester te
vervangen door gerecycled polyester in alle producten waarvoor een
oplossing bestaat. Ook in 2021 kreeg adidas de goedkeuring van SBTi
voor zijn doelstellingen om de CO2 -uitstoot terug te dringen, wat
accentueert dat het bedrijf zich aangesloten heeft bij de Overeenkomst
van Parijs en ernaar streeft om tegen 2050 in de hele waardeketen net
zero emissies te bereiken.
De integratie van duurzaamheid in de bedrijfsactiviteiten van adidas
komt duidelijk tot uiting in de uitgifte van de eerste duurzaamheids
obligatie van adidas in 2020 en in de opname van een duurzaamheids-KPI
in het lange termijn beloningsplan voor het Uitvoerend Comité.
Gedurende het hele jaar 2021 bleef adidas erkenning krijgen voor zijn
holistische aanpak van toonaangevende ESG-ratingbureaus. Naast de
best mogelijke rating van MSCI (AAA) en een lage risicoclassificatie
van Sustainalytics (13,4 / 100), kreeg adidas een uitstekende score van
S&P Global (85 / 100), waarmee de groep in de top tien van het
ratinguniversum staat.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Doelstelling vastgelegd op 1.5°C

CDP Climate Change

B

CDP Water

B

MSCI

AAA

Sustainalytics

13.4 (Low Risk)

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

Om het thema duurzaamheid binnen de groep te verankeren, is Imerys in
2018 het programma "SustainAgility" gestart. De variabele vergoeding van
de CEO is gedeeltelijk gekoppeld aan de uitrol van SustainAgility en omvat
verschillende KPI's (bv. diversiteit & inclusie, strategie omtrent
klimaatverandering, productduurzaamheid).

In juni 2021 kondigde Umicore haar duurzaamheidsstrategie "Let's go
for Zero" aan, die voortbouwt op haar jarenlange leiderschap in schone
mobiliteitsmaterialen en recyclage, en haar verbintenis op het gebied van
technologische knowhow, wetenschappelijke expertise en bedrijfsbereik
opnieuw bevestigt.

In 2021 heeft Imerys verschillende initiatieven genomen in het kader van
SustainAgility:
-- een onafhankelijke Bestuurder werd aangesteld als ESG Referent
Director met het mandaat de Raad van Bestuur en zijn Comités bij te
staan om ervoor te zorgen dat in de strategische oriëntaties rekening
wordt gehouden met milieu- en sociale risico's en opportuniteiten op
de lange termijn;
-- Imerys heeft een analyse van de aan klimaatverandering gerelateerde
risico’s en opportuniteiten uitgevoerd, die zowel de risico’s ten gevolge
van de transitie (industriële risico’s, marktrisico’s en opportuniteiten)
als de fysische risico’s omvat. Deze studies evalueerden de financiële
blootstelling van de groep over verschillende tijdshorizonten (2030,
2040 en 2050) en drie scenario’s uit de door het Internationaal Energieagentschap uitgestippelde World Energy Outlook 2019. De resultaten van deze studies worden, in overeenstemming met de aanbevelingen van de TCFD, meegedeeld in het universeel registratiedocument
van Imerys voor 2021;
-- eind 2021 bestaat 26% van de senior managers uit vrouwen, versus 19%
in 2018, en is 65% van het driejarenplan voor diversiteit uitgevoerd;
-- in 2021 heeft Imerys nogmaals blijk gegeven van haar vertrouwen in
haar actieplan voor een koolstofvrije economie door haar financieringsstrategie te koppelen aan haar duurzaamheidsambities. Imerys werd de
eerste industriële mineralen- en mijnbouwonderneming die duurzaamheidsobligaties (“SLB”) in haar financieringsstrategie heeft opgenomen
via de uitgifte van een SLB van 300 miljoen euro.

De doelstellingen van de ESG-strategie van Umicore zijn:
-- net zero emissies van broeikasgassen in de scope 1 + 2 tegen 2035,
met een vermindering met 20% tegen 2025 en met 50% tegen 2030;
-- 25% vermindering van diffuse emissies tegen 2025 in vergelijking met 2020.

Om de ESG-impact na 2022 te versnellen, zal Imerys zich blijven
toespitsen op de middellange termijn doelstellingen die tegen het einde
van het jaar moeten worden bereikt en zal het bedrijf werken aan het
bepalen van de volgende middellange termijn doelstellingen. Die
doelstellingen zullen worden meegedeeld in het universeel
registratiedocument van 2022.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change

B

MSCI

AA

Sustainalytics

32.2 (High Risk)

-- Geen schade:
🞄🞄 focus op het welzijn van het personeel;
🞄🞄 geen ongevallen;
🞄🞄 geen overmatige blootstelling;
🞄🞄 voortdurend streven naar duurzame en ethisch verantwoorde
herkomst van materialen.
-- Geen ongelijkheid: tegen 2030, minstens 35% vrouwen in
het management en zo snel mogelijk gendergelijkheid, terwijl
de groep diversiteit en inclusie verder bevordert door te streven naar
een bredere culturele vertegenwoordiging in haar teams.
-- Eersteklas bestuur:
🞄🞄 ESG-beheer op het niveau van de Directieraad en de Raad van Toezicht;
🞄🞄 verbintenis om de transparantie en openbaarmaking te vergroten en
aan duurzaamheid gerelateerde KPI's te integreren in de variabele
verloning van het management;
🞄🞄 voorkeur voor duurzame financieringsinstrumenten.
In 2021 heeft Umicore:
-- formeel haar steun betuigd aan: (i) de TCFD, (ii) de Europese Green
Deal en de doelstellingen van de voorgestelde EU-richtlijn inzake
duurzaamheidsrapportage door ondernemingen ("CSRD"), en (iii) de
oproep van het Economisch Wereldforum tot wereldwijde samenwerking
en afstemming inzake ESG-openbaarmaking;
-- zich in oktober officieel verbonden tot het SBTi-proces en streeft naar
validering van haar doelstellingen inzake het koolstofarm maken van de
economie;
-- zich bij de Belgische Alliantie voor Klimaatactie aangesloten.
Haar doestellingen voor 2022 zijn:
-- streefcijfers bepalen voor scope 3 broeikasgasemissies en watergebruik;
-- een nieuw ESG-verloningsbeleid voorstellen op haar jaarlijkse algemene
vergadering van april 2022.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Aangesloten (1)

CDP Climate Change

C

CDP Water

C

MSCI

AAA

Sustainalytics

27.1 (Medium Risk)

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

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

Aanvullende informatie
www.umicore.com/sustainability
annualreport.umicore.com
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Het doel van Mowi is om meer voedsel uit de oceaan te produceren op
een manier die het evenwicht van de oceaan respecteert, lokale
gemeenschappen laat bloeien en consumenten lekkere, gezonde
producten van de hoogste kwaliteit biedt. Al deze elementen moeten
samen leiden tot winstgevendheid op lange termijn. De duurzaamheids
strategie van Mowi, "Leading the Blue Revolution Plan", stelt ambitieuze
doelen voor 2023 en 2025 en centreert zich rond haar leidende principes
– "Planet and People".
Mowi’s "Planet" engagementen omvatten:
-- de uitstoot van broeikasgassen (scope 1, 2 en 3) te verminderen met
35% tegen 2030 en met 72% tegen 2050;
-- 100% van zijn plastic verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of
composteerbaar te maken tegen 2025.
Om in evenwicht met de natuur te zijn, wordt 100% van de jaarlijkse
oogstvolumes duurzaam gecertificeerd door een GSSI-erkende norm
en zijn 100% van de diervoedergrondstoffen traceerbaar.
Mowi’s "People" engagementen omvatten o.a. 30% vrouwen in
leidinggevende functies tegen 2025 en een 50 / 50 verhouding tussen
mannen en vrouwen in het personeelsbestand tegen 2025.
In 2021 heeft Mowi haar CO2 -voetafdruk verder verminderd in
overeenstemming met zijn doelstellingen "SBTi". Verder heeft de groep
het aantal ontsnappingsincidenten over het jaar verminderd. Op sociaal
vlak heeft Mowi het aantal vrouwen in leidinggevende functies verhoogd.
Mowi heeft ook een belangrijke stap gezet in de richting haar 100%
groene of duurzame financiering doelstelling door haar belangrijkste
gesyndiceerde banklening te herfinancieren met een duurzaamheids
gebonden kredietfaciliteit van 1.800 miljoen euro. Ongeveer 85% van de
toegezegde financiering van Mowi heeft een groen of duurzaam label, en
de groep is op weg om zijn doelstelling tegen 2026 te halen. In 2021 werd
Mowi voor het derde opeenvolgende jaar gerangschikt als de meest
duurzame eiwitproducent door de Coller FAIRR Protein Producer Index die
60 van de grootste beursgenoteerde wereldwijde vlees-, zuivel- en
aquacultuurbedrijven beoordeelt op tien ESG-thema's die zijn afgestemd
op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ("SDGs"). Globaal kreeg Mowi de
beoordeling "Industry Best" voor meerdere criteria die op de SDGs zijn
afgestemd, waaronder broeikasgasemissies, ontbossing en biodiversiteit,
gebruik van antibiotica, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden,
voedselveiligheid en bestuur.
Initiatief

134

Doelstelling vastgelegd op “Ruim onder 2°C”

CDP Climate

B

Coller FAIRR Index

N°1 Meest duurzame eiwitproducent

MSCI

AA

Sustainalytics

25.7 (Medium Risk)
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"Strategy 2025 – Accelerating Green Growth" omvat ambitieuze duurzaam
heidsdoelstellingen voor 2025 die in overeenstemming zijn met Holcims
netto nultraject, gevalideerd door het SBTi:
-- 25% van de verkoop van kant-en-klaar beton afkomstig van ECOPACT,
met een 30% tot 100% lagere CO2 -voetafdruk;
-- het gebruik van 10 miljoen ton gerecycleerd bouw- en sloopafval in haar
producten en 75 miljoen ton gerecycleerd materiaal in totaal;
-- 500 miljoen CHF per jaar bestemd voor groene projecten tegen 2025;
-- meer dan 40% van financieringsovereenkomsten gekoppeld aan
duurzaamheidsdoelstellingen.
In 2021 werd Holcim het 7e bedrijf ter wereld dat alle drie broeikasgas
scopes door SBTi liet valideren voor de middellange- en lange termijn
doelstellingen in 2030 en 2050.
Op sociaal en maatschappelijk vlak zal Holcim van 2021 tot 2030
cumulatief 500 miljoen CHF bijdragen tot een positieve sociale impact.
Het bedrijf blijft haar gezondheids- en veiligheidsprestaties versterken en
werd in 2021 erkend met de "Prince Michael International Road Safety Award"
in de categorie "Fleet Safety”.
Voortbouwend op de duurzame obligatie van 850 miljoen euro die het
bedrijf in november 2020 heeft uitgegeven, heeft Holcim in 2021 twee
transacties voltooid. In augustus heeft het een gesyndiceerde klimaat- en
veiligheidskredietlijn van 3 miljard euro geherfinancierd. In september
heeft Holcim op basis van haar CO2 reductiedoelstelling voor 2030 een
nieuwe duurzame obligatie ter waarde van 100 miljoen USD en met een
looptijd van tien jaar geplaatst.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Doelstelling vastgelegd op “Ruim onder 2°C”

CDP Climate Change

A

CDP Water

A-

MSCI

A

Sustainalytics

21.2 (Medium Risk)

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Aanvullende informatie
https://mowi.com/sustainability

Na het "Strategy 2022" plan een jaar eerder dan voorzien voltooid te
hebben, kondigde Holcim in november 2021 haar plan "Strategy 2025 –
Accelerating Green Growth" aan waarbij ESG centraal staat. Met deze
strategie wil Holcim de wereldleider worden in innovatieve en duurzame
bouwoplossingen.

Aanvullende informatie
www.holcim.com

In 2021 heeft GEA haar duurzaamheidsverantwoordelijkheden binnen
de organisatie verder versterkt door een specifiek departement voor
duurzaamheid op te richten dat rechtstreeks aan de CEO rapporteert,
om alle relevante activiteiten professioneel af te handelen.
Na het bereiken van broeikasgasneutraliteit, presenteerde GEA in 2021
haar bedrijfsstrategie "Mission 26", die tevens een ambitieuze ESG-pijler
omvat. In deze nieuwe strategie verbindt GEA zich ertoe om tegen 2040
net zero broeikasgasemissies te bereiken in haar volledige waardeketen.
Tegen 2030 zullen de broeikasgasemissies van GEA (scope 1 en 2) met
60% verminderd zijn en de scope 3-emissies met 18% (basisjaar 2019).
Deze tussentijdse doelstellingen zullen naar verwachting effectief
bijdragen aan het bereiken van de 1,5°C-doelstelling van het
Klimaatakkoord van Parijs en werden gevalideerd door SBTi.
GEA’s net zero-doelstelling voor 2040 wordt ondersteund door een
uitgebreide klimaatstrategie met de nadruk op:
-- groene transformatie van het productportfolio en de toeleveringsketen;
-- modernisering van de operationele infrastructuur;
-- emissievrije mobiliteit.
Initiatieven die deze klimaatstrategie omvat, zijn onder andere dat 100%
van de verpakkingsgerelateerde oplossingen tegen 2030 gebruik zullen
maken van duurzame verpakkingsmaterialen, dat 50% van de totale
energievraag tegen 2026 zal worden gedekt door een gecertificeerd
energiebeheersysteem en dat 100% van de voorkeursleveranciers tegen
2026 zullen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van GEA.
GEA verbindt zich er tevens toe om tegen 2026 een diverse talentenpool
op te bouwen om de diversiteit op alle managementniveaus te vergroten.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Doelstelling vastgelegd op 1.5°C

CDP Climate Change

A

CDP Water

A

MSCI

AA

Sustainalytics

22.4 (Medium Risk)

Door zijn werknemers, leveranciers en consumenten te mobiliseren,
wil Ontex bijdragen tot de Sustainable Development Goals ("SDG's")
van de VN. Het duurzaamheidsbeleid van Ontex steunt op vier pijlers:
klimaatactie, circulaire oplossingen, bouwen aan vertrouwen en
duurzame toeleveringsketen.
Klimaatactie
Ontex wil zijn emissies tegen 2030 verlagen. Vergeleken met 2020 wil
het bedrijf de emissies voor alle activiteiten (scope 1 en 2) verminderen
met 42% en voor zijn waardeketen (scope 3) met 25%. De groep heeft
deze doelstellingen ter goedkeuring aan SBTi voorgelegd.
Dankzij zijn voortdurende focus op de overgang naar hernieuwbare
elektriciteit (100% bereikt voor Europa en 91% voor de groep in 2021)
en de installatie van bijkomende zonnedaken, is Ontex goed op weg
om zijn emissiereductiedoelstellingen te halen.
Circulaire oplossingen
Ontex streeft naar circulaire product- en verpakkingsoplossingen,
waarbij men overstapt van een lineair model - ‘take, use and waste’- naar
een circulair model waarbij grondstoffen maximaal worden (her)gebruikt
en waarbij niets wordt verspild. Deze circulaire strategie wordt toegepast
op de operationele aspecten van de onderneming, alsook op de producten
en verpakkingen. Innovatie is de drijvende kracht achter de inspanningen
van de groep op het gebied van circulariteit.
In 2021 is de hoeveelheid gerecycleerd productieafval gestegen tot 95%.
Bouwen aan vertrouwen
Ontex streeft naar een voortdurende verbetering van de gezondheid en
veiligheid op het werk, met als uiteindelijk doel nul arbeidsongevallen te
bereiken tegen 2030. In 2021 heeft Ontex zijn ongevallenfrequentie
teruggebracht tot 2,96, een daling met 49% ten opzichte van 2019.
Duurzame toeleveringsketen
Ontex streeft ernaar om in zijn hele toeleveringsketen positieve
veranderingen door te voeren om mensen, het klimaat en
de biodiversiteit te beschermen.
In 2021 waren alle bosbouwmaterialen afkomstig van gecertificeerde
of gecontroleerde leveranciers. Meer dan 90% van de leveranciers
ondertekende de gedragscode voor leveranciers die goede
bedrijfspraktijken in de toeleveringsketen van de groep garandeert.
Wat katoen betreft, was 96% biologisch.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

SBTi

Aangesloten (1)

CDP Climate Change

C

MSCI

AA

Sustainalytics

24.8 (Medium Risk)

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

Aanvullende informatie
www.gea.com/en/company/sustainability/index.jsp

Aanvullende informatie
https://ontex.com/sustainability
GBL – Jaarverslag 2021

135

Webhelp streeft ernaar om “Business menselijker te maken” door
middel van inclusieve en duurzame groei, via de vier pijlers van haar
ESG-programma dat in 2020 werd opgericht: People, Planet, Progress en
Philanthropy. Voor elke pijler heeft Webhelp in 2021 middellange en / of
lange termijn doelstellingen vastgelegd:
Met #MoreForPeople wil Webhelp in 2025 15% van de nieuwe
medewerkers aanwerven via impact hiring, 40% vrouwen in het Leadership
Team hebben tegen 2025 en de huidige Diversity, Equity & Inclusion
("DEI")-index (4,03 / 5) behouden of overtreffen in "Your Call", haar
jaarlijkse enquête onder werknemers.
Met #MoreForPlanet zal het bedrijf een nieuwe doelstelling voor de
vermindering van de koolstofvoetafdruk tot 2030 vaststellen, in
overeenstemming met de SBTi-normen en het 1,5°C-traject.
Met #MoreForProgress zal Webhelp tegen 2025 100% van haar
leveranciers inschrijven in haar duurzaam aankoopprogramma.
Tot slot zal Webhelp met #MoreForPhilanthropy tegen 2025 een impact
hebben op 2.000 jongeren per jaar via opleidingen rond digitale
vaardigheden en soft skills met de Think Human Foundation.
In 2021 lanceerde Webhelp de More Movement, haar ESG-campagne om
Webhelpers en partners te inspireren om een verschil te maken in elk
aspect van hun leven, en boekte ook tastbare resultaten in elke pijler:
#MoreForPeople: Het bedrijf heeft normen voor impact hiring opgesteld
en 10% van de aanwervingen voldoet reeds aan deze norm (meer dan het
oorspronkelijke doel van 5% voor 2021), dit in 20 landen in samenwerking
met klanten. Webhelp heeft ook haar eerste vrouwelijke onafhankelijke
bestuurslid benoemd.
#MoreForPlanet: Webhelp heeft voor het eerst de rating
Climate Change / CDP (D) gekregen.
#MoreForProgress: De groep lanceerde een nieuw ESG-beleid (DEI;
mensenrechten en arbeid; gezondheid, veiligheid en milieu; anticorruptie
en ethiek; geschenken en gastvrijheid; sponsoring). Het heeft ook de
ISO 27001-certificeringen per land uitgebreid en kreeg voor het eerst
een rating van Ecovadis (brons - 62e percentiel).
#MoreForPhilanthropy: Webhelp heeft meer dan 2.000 jongeren
gesteund via partnerschappen tussen de Think Human Foundation en
lokale NGO's.
Initiatief

Engagementen en beoordelingen

CDP Climate Change

D

Aanvullende informatie
www.webhelp/com/esg
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ESG staat centraal in de strategie van Canyon en is ook één van de
kernelementen van haar strategische visie en doelstellingen voor 2025.
De onderneming is van mening dat, in het kader van deze visie, "klanten
tegen 2025 de voorkeur zullen geven aan Canyon’s producten van
wereldklasse omwille van Canyon’s toonaangevende ESG voetafdruk en
cultuur". Door de aard van haar activiteiten is Canyon structureel sterk
gepositioneerd om te profiteren van de trend van schone mobiliteit.
Canyon heeft een lange staat van dienst als het gaat om het leveren van
fietsen van hoge kwaliteit aan haar klanten en heeft strikte richtlijnen
opgesteld, beschreven in haar gedragscode, als het gaat om de omgang
met zijn leveranciers en partners. Klimaatverandering en diversiteit
werden geïdentificeerd als belangrijke gebieden om vooruitgang te
boeken en zijn twee pijlers geworden van het duurzame engagement
van Canyon.
In juni 2021 had Canyon haar ESG-organisatie geformaliseerd met een
ESG Steering Committee en een Permanent ESG Expertise Netwerk waarbij
alle afdelingen van de onderneming betrokken zijn. In november 2021
heeft de onderneming een ESG verantwoordelijke aangesteld om de
aanpak verder te structureren en de organisatie te mobiliseren. Na de
lancering van de klimaatstrategie heeft Canyon de CO2 voetafdruk van
haar onderneming grondig geanalyseerd en maatregelen geïdentificeerd
om haar CO2 impact aanzienlijk te verminderen. Een van de eerste
stappen was een verhoging van de investeringen in lokale zonnepanelen
om meer elektriciteit uit zonne-energie op te wekken. In de elektriciteits
behoeften van de bedrijfsactiviteiten in Duitsland, die niet door zonneenergie kunnen worden gedekt, wordt voorzien door de aankoop van
hernieuwbare energie.
Canyon streeft ernaar zijn koolstofuitstoot te verminderen in overeen
stemming met het 1,5°C-traject. Om dit doel te bereiken en gezien de
reeds gerealiseerde verbeteringen, zal Canyon in de toekomst meer
aandacht besteden aan de gevolgen van de klimaatambities op haar
O&O programma en de ontwikkeling van nieuwe materialen voor
b.v. fietsframes.
Canyon heeft ook de eerste stappen gezet om haar aanpak van een
diverse en inclusieve bedrijfscultuur te formaliseren.

Voodoo, de meest recente investering van GBL, heeft een lange
geschiedenis in het ondersteunen van diversiteit en het creëren van
een veilige en dynamische werkomgeving om de groei van de groep te
bevorderen.
Voodoo, opgericht in 2013, is reeds aanwezig in 12 landen en heeft
43 nationaliteiten in dienst. Om de diversiteit en een gezonde
werkomgeving te bevorderen, ondersteunt Voodoo zijn personeel door
het organiseren van interne conferenties over hoe men kan slagen in
een multiculturele omgeving. De groep zet zich ook buiten de eigen
organisatie in voor diversiteit door middel van een waaier aan lezingen
en conferenties die gericht zijn op de gamingindustrie.
Voodoo streeft er ook naar vrouwen in staat te stellen te slagen, zowel
binnen het bedrijf als in de technologiesector in het algemeen. Vrouwen
maken ongeveer 25% uit van het personeelsbestand, wat in de lijn ligt van
het sectorgemiddelde, maar het Directiecomité van Voodoo heeft reeds
genderpariteit bereikt en de onderneming werkt aan verdere initiatieven
om het aandeel van vrouwen in managementfuncties verder te verhogen.
Om de empowerment van vrouwen verder te ondersteunen, heeft de
groep sociale mediacampagnes opgezet om hun bijdragen in de verf te
zetten. Bovendien was de groep sponsor van het Women in Tech-festival en
heeft ze haar aanwezigheid op speciale wervingsplatforms voor vrouwen
in de sector de voorbije jaren versterkt.
Om een ethische en vriendelijke werkomgeving te ondersteunen,
heeft Voodoo een robuust kader opgezet dat bestaat uit verschillende
instrumenten en richtlijnen (bv. een beleid en procedure inzake
pesterijen en discriminatie, werknemershandboek,
klokkenluidersplatform, tevredenheidsenquêtes bij het personeel).
Voodoo’s inzet voor het milieu gaat van het promoten van groene
mobiliteit tot het prioriteren van milieuvriendelijke leveranciers. Via het
“BeeToGreen” initiatief van de groep is meer dan 20% van de werknemers
overgestapt op de fiets als transportmiddel voor het pendelen.
De inspanningen van Voodoo zijn zowel intern als extern erkend: de
groep is de afgelopen jaren in verschillende onderzoeken uitgeroepen
tot een geweldige plek om te werken.

In januari 2021 heeft de Raad van Bestuur van de moedermaatschappij
van de groep het duurzaamheidsbeleid van Parques Reunidos
goedgekeurd. De strategie is opgebouwd rond drie pijlers - "Planet",
"People" en "Principles of governance" - waarvoor 12 actiepunten zijn
opgesteld. Deze acties stellen Parques Reunidos in staat om proactief
bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ("SDG's")
van de Verenigde Naties.
Planet
100% van de elektriciteit die de groep in 2021 verbruikte was
hernieuwbaar, waarmee Parques Reunidos net zero emissie van
broeikasgassen (scope 2) heeft bereikt. De groep wil algemeen haar
waterverbruik verminderen en specifiek tegen 2030 ten minste 50%
gerecycleerd water en grondwater gebruiken in gebieden met waterstress.
Ze werkt ook aan een vermindering van de hoeveelheid afval die niet
wordt gerecycleerd.
People
De gezondheid en veiligheid van zowel gasten als personeel is een
prioriteit, wat zich vertaalt in een 'Nul Schade' doestelling. In 2021
werden geen zware ongevallen gemeld.
Wat diversiteit betreft, maken vrouwen 53% van het personeelsbestand
uit en 31% van het management. De groep streeft ernaar het percentage
vrouwen in managementfuncties tegen 2025 op te trekken tot 40%.
Principles of governance
Parques Reunidos werkt momenteel aan de invoering van een duurzame
toeleveringsketen voor alle bedrijven van de groep.
De Parques Reunidos Stichting
De Parques Reunidos Stichting levert een actieve bijdrage aan de
samenleving door (i) kwetsbare gemeenschappen met bijzondere
behoeften gemakkelijk toegang te bieden tot educatieve- en
amusementservaringen in de parken van de groep en (ii) de biodiversiteit
te beschermen door onder meer onderzoek te ondersteunen en het
algemeen bewustzijn over duurzaamheid te vergroten.

Voodoo heeft verschillende doelen gesteld met het oog op de toekomst,
variërend van samenwerkingen met scholen die diversiteit ondersteunen
tot het monitoren van D&I KPI's en van de loonkloof tussen mannen en
vrouwen. De groep wil in 2023 gecertificeerd worden door Pact Idea, een
beweging die zich inzet voor concrete acties ter bevordering van inclusie,
diversiteit, gelijkheid en toegankelijkheid op de werkplek.

Aanvullende informatie
www.parquesreunidos.com/en/commitment/
GBL – Jaarverslag 2021

137

