
Duurzaamheid strategie





Duurzaamheid 
van Zeller+Gmelin 
met een PLUS!

Voor ons, is duurzaamheid een centraal onderdeel van ons 

corporate management. Dit betekent dat we een meerwaarde 

creëren, een "PLUS", zowel op economisch als op ecologisch 

sociaal niveau. 

Dit omvat het bewuste verbruik van hulpbronnen en 

verantwoordelijkheid nemen voor onze toekomstige generaties, 

evenals de voortdurende ontwikkeling van innoverende 

producten die het milieu minder belasten en hierbij de processen 

van onze klanten verbeteren.

Daarom zetten wij ons ook in voor de Substainable Development 

Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, die zich uitstrekken tot 

het jaar 2030, en bedoeld zijn om duurzame ontwikkeling 

wereldwijd te bevorderen. Wij dragen nu al bij aan deze VN-

doelen voor duurzame ontwikkelingen en hebben diverse 

oplossingen samengesteld. Op de volgende pagina's presenteren 

wij u de maatregelen en doelstellingen; onze duurzaamheid 

strategie. 



Duurzaamheid strategie tot 2030

Winstgevendheid en innovatie versterken

Onze doelstellingen

+ Wij gebruiken al onze middelen zo efficiënt mogelijk en streven ernaar om een premie op onze 

kapitaalkosten te verdienen.

+ We zullen 30% van ons onderzoeks- en ontwikkelingsbudget gebruiken voor meer duurzame producten.

+ We zijn betrokken bij duurzaamheidscomités en soortgelijke organisaties om de innovatie van duurzame 

producten te stimuleren samen met onze klanten.

+ Wij betrekken onze leveranciers bij onze duurzaamheidsstrategie. 

Uitmuntende gezondheid en veiligheid op het werk

Onze doelstellingen

+ We zullen het aantal gevallen van afwezigheid door ongevallen tot nul reduceren.

+ We zullen onze gezondheid en veiligheid op het werk voortdurend verbeteren d.m.v. preventieve 

maatregelen.

Ervoor zorgen dat de wettelijke normen worden nageleefd en openheid creëren

Onze doelstellingen

+ Wij zorgen voor naleving van de internationale mensenrechten, anti-corruptie en arbeidsnormen door 

interne controle- en risicobeheersystemen, zoals interne audits en een meldpunt voor klokkenluiders.

+ We zorgen ervoor dat onze leveranciers zich aan onze gedragscode houden (Code of Conduct).



Samenwerkingen om doelen te bereiken

Onze doelstellingen

+ Z+G is medeondertekenaar van het Responsible Care Global Charter van de Internationale Raad van het 

Chemische Verband. Z+G zet zich in voor de richtlijnen van dit initiatief.

+ Z+G neemt deel aan het duurzaamheidsinitiatief "Chemistry 3", dat gesponsord wordt door de Duitse 

Vereniging van de Chemische Industrie (VCI), de Industriebond Mijnbouw, Chemie en Energie (IG BCE), 

Energie Industrie Unie (IG BCE) en de Duitse Chemische Werkgeversvereniging (BAVC).

+ Wij zorgen ervoor dat elke functie wordt vervuld door de best gekwalificeerde persoon, ongeacht 

zijn/haar geslacht, afkomst, geloof en/of geaardheid.

Vrede, rechtvaardigheid en een sterke instelling

Onze doelstellingen

+ Z+G respecteert de mensenrechten en bestrijdt actief corruptie en omkoping.

+ Z+G heeft een Compliance Management Systeem (CMS) geïmplementeerd om te zorgen voor juridisch 

compliant en sociaal ethisch gedrag. Z+G werkt volgens basisprincipes gebaseerd op het UN Global 

Compact (UNGC) van de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie SA 8000.

+ Z+G heeft ook haar eigen codes, beleidslijnen en richtlijnen opgesteld en gepubliceerd die de normen 

bepalen voor hoe Z+G werknemers samenwerken en zich verhouden met zakelijke partners. Deze 

documenten begeleiden onze werknemers en zakelijke partners bij alle zakelijke beslissingen die zij in 

hun dagelijkse werk nemen.

Circulaire economie bevorderen

Onze doelstelling

+ We zullen het vervangingspercentage van natuurlijke grondstoffen voortdurend verhogen door het 

gebruik van bijproducten en recycle materialen.



Wees een goede buur

Ons doel

+ Wij onderhouden een open en transparante communicatie over onze activiteiten en diensten.

Onze ecologische voetafdruk (footprint) verkleinen

Onze doelstellingen

Emissies

+ We zullen onze ecologische voetafdruk met 20% verminderen ten opzichte van 2018.

+ We zullen het aandeel van alternatieve energieën met 30% verhogen.

+ We zullen alle andere emissies voortdurend verminderen.

+ We zullen doorgaan met het optimaliseren van processen met als doel, het energie- en waterverbruik en 

de hoeveelheid afval, die tijdens de productie wordt gegenereerd, laag te houden en gestaag te 

verminderen.

Water

+ Wij streven ernaar het waterverbruik in al onze vestigingen te reduceren voor zover dit economisch en 

technisch mogelijk is.

+ Wij willen waterbeheersplannen uitvoeren op alle locaties in gebieden met waterschaarste, en deze 

combineren op landsniveau, waarbij we een algemene aanpak ontwikkelen om het waterverbruik te 

verminderen.

+ Op groepsniveau worden alle inspanningen gebundeld in een globaal plan om het waterverbruik te 

verminderen. Onze productie locaties bevinden zich in aangewezen industriële en commerciële gebieden 

en worden gepland en geëxploiteerd in overeenstemming met onze veiligheids- en milieurichtlijnen om 

het vrijkomen van stoffen in het milieu te minimaliseren, die de biodiversiteit kunnen aantasten.
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