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2020 werd een jaar als nooit te voren. Een jaar waarin 
veel van ons allen werd gevraagd: flexibiliteit, creativiteit 
en uithoudingsvermogen, om er maar enkele te noemen. 
Een jaar waarin duurzaamheid voor veel organisaties 
ogenschijnlijk op een lager pitje kwam te staan. Bij Bunzl 
zien we dat echter heel anders. De focus van duurzaam-
heid kwam door de crisis in eerste instantie veel meer 
intern te liggen: hoe zorgen we dat onze medewerkers 
gezond en veilig aan het werk kunnen blijven? Hoe hou-
den we iedereen happy in de uitdagende situaties waarin 
letterlijke afstand dreigt te zorgen voor gevoelsmatige 
afstand? Maar naarmate de crisis voortduurde pakten we 
ook de originele duurzame plannen weer op en besloten 
we ons ook aan te sluiten bij het Green Recovery 
Statement, om samen te gaan voor een duurzame 
wederopbouw.

We nemen je graag mee in de stappen die we in 2020 
namen om ons duurzaamheidsbeleid Believe verder 
vorm te geven, te verankeren, uit te dragen en natuurlijk 
voorgenomen stappen te realiseren.
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Believe is het maatschappelijk verantwoorde beleid van Bunzl Nederland. Een landelijke beleid dat 
als framewerk dient voor alle Nederlandse werkmaatschappijen.

Onze missie

Zorgdragen voor al jouw dagelijkse, essentiële 
niet-handelsgoederen met duurzaamheid als 

fundamenteel principe daarin.

Onze visie

Erkent en herkent worden als één van de leidende 
leveranciers op het gebied van duurzame producten 

en oplossingen. 

Believe is opgebouwd uit 5 verschillende pijlers die allen te maken hebben met duurzaamheid en 
sociale gelijkheid.

Bunzl Nederland heeft een paraplufunctie voor de 8 Nederlandse werkmaatschappijen. Het 
duurzaamheidsbeleid vervult eenzelfde rol. Het beleid en zijn 5 pijlers, geven richting waarbij iede-
re individuele organisatie de inhoud van de pijlers bepaalt, naar gelang de eigen bedrijfsstrategie 
en sector. Dat levert uiteenlopende toepassingen op, waarbij je ziet dat de focus binnen Believe 
vaak divers is.

Om inzicht te geven in die diverse toepassingen van Believe, hebben we enkele voorbeelden uit 
2020 verzameld en deze onder de verschillende pijlers benoemd.
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Wij gaan zorgvuldig om met energie, afval en water

Als bedrijf heb je een grote  impact op energie, afval en water. Wij zijn daar als Bunzl continu mee 
bezig. Dat kan zitten in "kleine dingen" zoals het licht niet onnodig laten branden of het water laten 
lopen. Net als thuis, doen we dat binnen onze bedrijven ook niet. Daar waar mogelijk investeren we 
bijvoorbeeld in LED verlichting, lichtsensoren, sensoren bij kranen en maken we veel gebruik van 
natuurlijk licht. Ook voegen we steeds meer elektrische auto's toe aan het wagenpark en compos-
teren we afval uit onze bedrijfsrestaurants.

BeGreen bij King Nederland

Sustainability is al jaren een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van King. In 2020 zijn vele 
voorbereidingen getroffen voor de SUP-wetgeving en stimuleert King ook haar klanten tot verduur-
zaming van hun assortiment. Hierbij is de duurzame identiteit en doelstellingen van de klant het 
uitgangspunt. King heeft voor haar volledige assortiment (> 50.000 artikelen) de duurzaamheids-
kenmerken per artikel in kaart gebracht. Hierdoor is King in staat om de meest duurzame artikelen 
aan haar klanten aan te bieden. Daarnaast heeft King de doelstelling om jaarlijks de CO2 uitstoot 
met 4% te reduceren ruimschoots overtroffen. Zo is de CO2 uitstoot met 15% verlaagd (vanaf 2018) 
en heeft King 13.2% minder brandstof gebruikt. Voor leveringen tot maximaal 100 kilo zet King 
sinds 2019 elektrische bestelbussen in.  
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Het MVO-Register (voorheen FIRA-platform) 
is een online register waar organisaties hun 
prestaties binnen Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen zichtbaar maken aan klanten en 
relaties. King neemt al jaren deel aan het MVO-
-register. Ook dit jaar zijn de MVO-prestaties 
van King tegen de meetlat gelegd en heeft er 
een toetsing van de MVO-prestaties plaatsge-
vonden. King is geslaagd voor de hertoetsing!

King is continu in beweging om te kijken hoe ze haar voetafdruk kan verkleinen. Afgelopen jaar zijn 
ook de verzendverpakkingen onder de loep genomen. Samen met leveranciers heeft King gekeken 
hoe we de omdozen verder kunnen verduurzamen. Natuurlijk zonder in te leveren op kwaliteit. Op 
dit moment versturen we onze pakketten in dozen die voor 100% uit gerecycled materiaal bestaan! 
De kwaliteit, afmetingen en opdruk zijn gelijk gebleven. Daarnaast heeft het karton ook het FSC-
-keurmerk. Kortom, dezelfde dozen met een beter verhaal!

BeGreen bij Majestic Safety Products & Services

Bij Majestic Safety Products & Services, totaalleverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM), stond 2020 vooral in het teken van BeGreen: wij gaan zorgvuldig om met energie, afval en 
water. De logistieke processen binnen het moderne distributiecentrum in Bergen op Zoom wer-
den kritisch onder de loep genomen en verbeteringen werden direct beetgepakt. Een deel van de 
kansen zit in het gebruik van slimme apparaten, zoals slimme verlichting en slimme heaters. Deze 
apparaten schakelen alleen in bij beweging en branden dus niet continu en onnodig. Ook de hoog 
frequente acculaders besparen energie bij het opladen van de interne transportmiddelen. Het inter-
ne logistieke proces wordt papierloos afgehandeld en het gebruikte opvulmateriaal voor verzending 
van de orders bestaat uit recylced materiaal of is volledig recyclebaar.

Nog een goed en groen initiatief: de werkschoenen die men in het distributiecentrum draagt, wor-
den sinds afgelopen jaar aan het eind van hun levenscyclus verzameld en volledig gerecycled.
Een andere mooie stap is dat iedere medewerker binnen Majestic een herbruikbare waterfles heeft 
gekregen om zodoende het gebruik van plastic waterflesjes te reduceren.

Majestic heeft daarmee veel verschillende verduurzamingsstappen gemaakt en toont daarmee aan 
dat het maken van stappen op gebied van duurzaamheid prima wat kleiner kunnen zijn om toch 
daadwerkelijk een verschil te kunnen maken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. 
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Wij realiseren toekomstbestendige concepten met de juiste ketenpartners

Conceptmatig denken wordt steeds belangrijker. Wij gaan niet alleen voor duurzame producten, 
maar ook voor duurzame samenwerkingen met bestaande en nieuwe ketenpartners. Op deze ma-
nier maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en bouwen we samen duurzaam aan de toekomst. 
Zo gebruiken alle Bunzl bedrijven het Bunzl CupR concept, waarbij koffiebekers gerecycled worden 
tot toiletpapier. Maar ook strategische partnerships met leveranciers en langlopende relaties met 
klanten dragen bij aan een duurzame keten.

BeDifferent bij Allshoes Safety Footwear

Allshoes is altijd druk bezig met de toekomst, en dan met name de toekomst van werk- en veilig-
heidsschoenen. De schoen van de toekomst is naast veilig en modieus ook volledig circulair als het 
aan Allshoes ligt. Om die reden sloegen zij de handen ineen met een collega-producent in safety 
footwear en startten in 2020 samen de Circular Footwear Alliance (CFA). 

De ambitie is helder: een toekomst zonder afval. Een duurzame toekomst in een circulair systeem 
voor werk- en veiligheidsschoenen waarbij grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Door 
gebruikte werk- en veiligheidsschoenen te verzamelen, ontmantelen en recyclen zorgt de CFA 
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ervoor dat zoveel mogelijk grondstoffen worden 
teruggewonnen. Zo voorkomen we in de toe-
komst gebruik van nieuwe “virgin” grondstoffen, 
wordt water- en energieverbruik verminderd en 
de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd. 

BeDifferent bij Bunzl Foodservice

Hoe kunnen wij zo duurzaam mogelijk ondernemen? Waar liggen nog kansen voor verbetering? 
Het zijn vragen die Bunzl Foodservice vrijwel dagelijks van haar klanten krijgt. Om die vragen te 
kunnen beantwoorden en klanten te helpen bij de uitvoer van hun MVO-beleid, heeft Bunzl Food-
service in 2020 een aantal tools ontwikkeld. Eén daarvan is de Believe Assortimentsscan.

Waarom Bunzl Foodservice zo’n scan graag voor haar klanten maakt? Bunzl Foodservice is ervan 
overtuigd dat zij door samen te werken met haar klanten aan het verduurzamen van het assor-
timent, grotere en snellere stappen kunnen zetten om het milieu te ontzien. Er is tenslotte geen 
Plan(et) B!
De Believe Assortimentsscan brengt in kaart welke beschikbare duurzame oplossingen de klant op 
dit moment al in zijn assortiment heeft. Hoeveel artikelen heeft de klant afgenomen, en hoeveel zijn 
daarvan duurzaam? Om welke artikelen gaat het? Van welk materiaal zijn ze gemaakt? Het zijn 
maar een paar voorbeelden van de parameters die worden meegenomen in de scan.

De resultaten van de assortimentsscan worden overgedragen aan de klant in de vorm van een 
rapportage. De rapportage laat zien in hoeverre de producten in het huidige assortiment passen 
binnen de verschillende Believe categorieën (1. Renewable resources, 2. Recycled resources en 3. 
Compostable) en geven de klant inzicht in hoe het assortiment verder verduurzaamd kan worden. 
Daarnaast blijkt uit de assortimentsscan ook het aantal gekochte kilogrammen per materiaal. 

Kortom, de scan is een perfecte tool om samen te werken naar een passend duurzaam assorti-
ment wat in 2020 heeft geresulteerd in een flink aantal aangepaste assortimenten bij klanten.
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BeDifferent bij Quality Services

Het aanbod van Quality Services is volledig passend binnen de Believe-pijler BeDifferent. Quality 
Services heeft duurzame totaalconcepten die verder gaan dan de eigen plaats in de keten. De 
organisatie is specialist in het verzorgen van optimale hygiëne voor sanitaire ruimtes, keukens en 
vloeren bij scholen, kantoren, gemeenten, hotels en recreatie gelegenheden. Van levering en plaat-
sing tot het ophalen, recyclen en het weer terug leveren van de gerecyclede producten. Unieke, 
circulaire service concepten en allemaal op servicebasis, dus volledige ontzorging zonder investe-
ringen.  

De vaste servicemedewerker komt regelmatig op locatie voor de levering van sanitaire benodigd-
heden, schoonloopmatten, vloerwissers en keukenlinnen. Als we er dan toch zijn kunnen wij onze 
klanten eenvoudig nog meer bieden! 

Het scheiden van afvalstromen vormt de basis van onze twee nieuwe concepten die in 2020 zijn 
ontwikkeld. Zo worden de gebruikte papieren handdoekjes en/of koffiebekers retour genomen en 
gerecycled tot toiletpapier. Quality Services regelt alles en zo leveren wij een bijdrage aan een 
circulaire economie en een gezonder milieu. Cirkeltje rond! 
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We handelen in de gehele keten met respect, integriteit en verantwoordelijkheid

Binnen Nederland is er via de wet al veel geregeld wanneer het aankomt op BEFAIR; mannen 
en vrouwen zijn voor de wet gelijk, we hebben een minimum loon en werkgevers en werknemers 
hebben verplichtingen ten opzichte van elkaar. Daarnaast hebben we een rechtssysteem waarin 
eerlijke handel vastgelegd is. Dat dit niet overal ter wereld even fair gaat, zal voor niemand een 
verrassing zijn.
Binnen BEFAIR hanteren we strenge regels. Wij auditeren regelmatig onze leveranciers op onder 
andere discriminatie, kinderarbeid, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Wanneer een leve-
rancier niet voldoet aan onze strenge voorwaarden, ondernemen we direct actie.

BeFair bij Retail & Industry

Een van de projecten waar men bij Bunzl Retail & Industry het meest trots op is, is de tas Ragbag. 
Een tas gemaakt van gerecycled plastic met een sociaal karakter. De tas wordt namelijk geprodu-
ceerd in India, waar 'ragpickers' in Tamil Nadu plastic en oude theezakken verzamelen. Afvalmate-
rialen worden schoongemaakt en verwerkt tot nieuwe producten met een hogere waarde. 
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Vervolgens maken ze tassen van deze materi-
alen. Ragbag betaalt een eerlijke prijs voor de 
producten, zodat de ‘ragpickers’, de mensen in 
de werkplaats en hun families een goed inko-
men hebben.

Bunzl Retail & Industry vond dit zo’n mooi ge-
geven, dat zij besloten deze tas in 2020 op de 
Nederlandse markt te brengen. Dat is ze gelukt door samen met hun klant Coop een gepersonali-
seerde tas uit te brengen die sinds eind 2020 verkocht wordt. Een win-win situatie voor alle betrok-
ken partijen!

BeFair bij Bunzl Nederland

Wie bij een van de Bunzl werkmaatschappijen werkt, moet weten hoe we met elkaar samenwerken 
en zaken doen op een manier die bij onze beursgenoteerde organisatie past. Bunzl heeft een hel-
dere visie hoe we als professionele organisatie integer, eerlijk, transparant en milieu-verantwoor-
delijk willen zijn. Dit geldt zowel voor onze klanten, leveranciers en werknemers. Dit noemen we de 
Bunzl Gedragscode.

Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe we aankijken tegen en omgaan met intimidatie en pesten, 
veiligheid en gezondheid, het geven of ontvangen van schenkingen, hoe we omgaan met Bunzl 
informatiesystemen, geheimhouding, wetgeving, (sociale) media, contacten met overheidsinstanties 
of goede doelen. Het gaat dus verder dan alleen onze code of conduct voor leveranciers, waarbij 
de focus ligt op het voorkomen van de schending van mensenrechten.

Omdat het succes van Bunzl’s werkmaatschappijen voor een groot deel afhangt van ieders indivi-
duele gedrag en beslissingen, trainen we onze collega’s bij hun onboarding, maar ook daarna nog 
regelmatig, op dit onderwerp.
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Wij werken aan het steeds verder optimaliseren van het assortiment

Omdat duurzaam voor onze klanten iedere keer iets anders kan betekenen, zoeken wij steeds naar 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Of het nu gaat om ons kernassortiment 
of maatwerk voor de klant, wij gaan verder dan oppervlakkige keuzes en aannames. Samen komen 
we tot een optimaal assortiment wat past bij de duurzame identiteit van de klant.

BeSustainable bij Majestic

Een van de projecten waar Majestic zich mee bezig heeft gehouden in 2020 is het reduceren van 
het verpakkingsmateriaal. Een omvangrijk project dat binnen verschillende geledingen van de or-
ganisatie onder de loep is genomen en waarbij veel geschakeld is met leveranciers, maar ook met 
klanten. Daarbij is begonnen met de omdoos van de persoonlijke beschermingsmiddelen. De bui-
tenverpakking voor verscheping heeft verschillende eigenschappen die beïnvloedbaar zijn en door 
aanpassingen een duurzame verbetering kunnen opleveren. Zo kan het aanpassen van het for-
maat van de doos bijdragen aan een meer economische stapeling per pallet, wat zich weer vertaalt 
in efficiëntere verscheping. Maar ook de grammage van het karton is van belang. Het aanpassen 
naar de minimale benodigde grammage karton levert een besparing op.
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Ook de verpakking in de doos is onder de loep 
genomen. Zijn de individuele verpakkingen echt 
nodig ter bescherming? Kunnen we - kijkend 
naar de marktbehoefte -  een andere verkoop- 
eenheid maken, zodat we met minder verpak-
king af kunnen? Met het oog op het aspect 
duurzaamheid is ook gekeken naar de dikte van 
het karton en in welke mate het gerecycled kan 
worden. Daarnaast behoort straks het gebruik van straps tot het verleden en wordt er getest met 
papieren verpakkingstape.

Goede stappen die bij elkaar een extra besparing geven op (schadelijk) materiaal en dus CO2 
uitstoot.

BeSustainable bij Bunzl Foodservice

Als toonaangevende leverancier in de wereld van hospitality, heeft Bunzl Foodservice als geen 
ander te maken met de Single Use Plastic wetgeving, die per juli 2021 van kracht is. Bunzl Food-
service heeft daarom in 2020 de nodige voorbereidingen getroffen om haar klanten zo mogelijk te 
ondersteunen bij de integratie van de desbetreffende wetgeving. 
De voorbereidingen stonden met name in het teken van het ontwikkelen van een volledig assorti-
ment met milieubewuste alternatieven voor eenmalig serviesgoed, bestemd voor de horeca, leisure 
en to-go markt. Dit assortiment is geïntroduceerd onder de merknaam Verive. 

Het door Bunzl ontwikkelde Verive assortiment is een duurzaam assortiment dat voldoet aan de 
strenge SUP wetgeving, uniek is in zijn soort en volledig traceerbaar is in zijn footprint. Ook worden 
alle producten geproduceerd onder de voorwaarden van de strikte, internationale Code of Conduct. 
Vooralsnog is dit assortiment enkel verkrijgbaar bij Bunzl Foodservice. 

Daarnaast biedt Bunzl Foodservice diverse communicatiemiddelen en tools aan die bijdragen 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van klanten. Zo kunnen klanten van Bunzl Foodservice een 
assortimensscan laten uitvoeren. De assortimentsscan analyseert hoeveel procent van het hui-
dige assortiment uit duurzame producten bestaat en waar klanten nog kunnen verbeteren/verder 
kunnen verduurzamen. Een ander voorbeeld is de Believe Roadmap. Deze Roadmap helpt klanten 
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bij het bepalen van een uitgangspunt voor het 
MVO-beleid, zodat er bewuste en onderbouwde 
keuzes gemaakt kunnen worden voor de grond-
stoffen en materialen van de te voeren produc-
ten.
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Wij dragen actief bij aan het geluk van de mensen om ons heen

Of het nu gaat om onze collega’s, relaties of de gemeenschap in zijn algemeenheid, dagelijks dra-
gen we bij aan groot en klein geluk van de mensen om ons heen.
Zo bieden we als werkgever persoonlijke ontwikkeling onder de noemer “Bunzl Academy”, een 
trainingsprogramma gegeven vóór en dóór onze medewerkers, houden we periodiek een Mede-
werkerstevredenheidsonderzoek om te pijlen hoe Happy onze medewerkers zijn, werken we samen 
met sociaal bewuste leveranciers in ontwikkelingslanden en zetten we ons in voor de maatschappij. 
Zo organiseren we onder andere ieder jaar de Tour de Bunzl, een wielertour waarvan de opbrengst 
naar een goed doel gaat en sponsoren we elke 2 jaar een ander goed doel.

BeHappy bij Bunzl Nederland

Uit naam van alle werkmaatschappijen sponsort Bunzl Nederland jaarlijks goede doelen. Zo steu-
nen we in 2020 en 2021 de bij door 12 bestaande bijenkasten te adopteren. Die bijenkasten wor-
den verzorgd door lokale imkers en garanderen een groei in de bijenpopulatie door volle kasten 
weer op te splitsen. We ontvangen honing van onze eigen bijen wat naast dat het lekker is, de 
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betrokkenheid bij dit goede doel vergroot. Ieder-
een Happy.

Daarnaast hebben we dit jaar 4 eenmalige 
donaties gedaan. We kozen daarvoor 4 goede 
doelen waarvan de doelgroep direct de impact 
van corona ervoer. Met onze donaties werden 
250 gezinnen bij de voedselbank geholpen, 
gaf het Rode Kruis ondersteuning aan hen die 
tussen de wal en het schip dreigen te komen, bezorgden Het Nationaal Ouderenfonds honderden 
ouderen een prachtig kerstpakket en nam Het Vergeten Kind 1000 kinderen in moeilijke thuissitua-
ties mee voor een fantastische dag in de Winter Efteling.

BeHappy bij Bunzl

Als organisatie met een overkoepelende functie zorgt Bunzl voor al haar werknemers, waar ook ter 
wereld. Zeker in tijden als gedurende de coronacrisis. Om voeling te houden met al die collega’s 
organiseert men vanuit die paraplufunctie elke 2 jaar een nationaal medewerkerstevredenheidson-
derzoek. Dit jaar werd een extra wereldwijd tevredenheidsonderzoek gehouden rondom het onder-
werp corona. Een onderzoek waarvoor alle medewerkers werden uitgenodigd en waarin hen werd 
gevraagd of hoe zij deze periode doorkwamen, of ze zich voldoende veilig voelden en wat Bunzl 
nog voor hen kan betekenen of kan verbeteren in de aanpak van deze situatie op de werkvloer of 
thuiswerksituatie. De resultaten van dit onderzoek werden gedeeld op internationaal, nationaal en 
lokaal niveau, om organisaties en managers een zo goed mogelijk inzicht te geven van hetgeen 
goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Omdat algemene resultaten voor iedereen inzichtelijk 
zijn, kan er eenvoudig intern van elkaar geleerd worden op die gebieden waar een ander betere 
resultaten behaald. 

Meer informatie?
Wil jij meer informatie over Believe?  
Neem dan contact met ons op, of check www.believe.nl


