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Samen het verschil maken  
Zorg dragen voor alle dagelijkse, essentiële niet-handelsgoederen met duurzaamheid als 
fundamenteel principe. Dat is de missie waar wij, Bunzl Retail & Industry en Janssen Packaging, met 
een gedreven duurzaamheidsteam, vanuit verschillende disciplines in de organisatie, invulling aan 
geven. Dit doen we middels ons duurzaamheidsbeleid Believe, wat gericht is op het aanbieden van 
een duurzaam assortiment, het ontwikkelen van duurzame relaties met ketenpartners, de 
arbeidsomstandigheden van onze leveranciers en het geluk van onze medewerkers. Het beleid 
bestaat uit onderstaande hoofdpijlers:  
 
BeGreen: Zorgvuldig omgaan met energie, afval en water 
Als bedrijf heb je een grote impact op energie, afval en water. We reduceerden afgelopen jaar met 
onze 3.567 zonnepanelen, die in juli zijn geplaatst, zo’n 227 ton CO2, maakten een start met het beter 
scheiden van ons afval, wat zorgden dat we 20,8% meer te recyclen materiaal hebben ingezameld ten 
opzichte van 2021, en gingen met collega’s regelmatig de straat op om zwerfafval in onze omgeving 
weg te gooien. Dat resulteerden in 2022 in 37% minder CO2-uitstoot, gemeten in de scopes 
brandstofverbruik, elektriciteitsverbruik en afvalstromen, dan in 2021. Dat heeft geresulteerd in het 
behalen het klimaatneutrale certificaat van Climate Neutral Group als organisatie op 19 juli 2022 
 
BeSustainable: Werken aan het optimaliseren van het assortiment 
We zoeken en sourcen nationaal en internationaal steeds naar de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaamheid, passend bij het beleid van onze klanten. We zijn daarom gestart met 
innovatie teams binnen onze verschillende markten, inspireerden onze klant in Rotterdam met de fiets 
over duurzaamheid, gingen met de trein naar Londen om duurzame trends te ontdekken met de klant, 
hadden achttien duurzaamheidsessies in ons Experience Center met klanten en breidden ons actieve 
Believe team uit naar een team van twaalf personen. Daarnaast compenseerden we afgelopen jaar 
voor ruim 850 ton CO2  op plastic lusdraagtassen van verschillende supermarktketens, middels het 
Climate Neutral programma. In februari behaalden we het Climate Neutral certificaat voor al het 
verpakkingsmateriaal aan bol.com, wat ook nog eens zorgde voor een goede dosis aan extra kennis. 
Ook hebben we in 2022 diverse grote stappen gezet in het verduurzamen van het assortiment 
verpakkingen op klantniveau. Zo zetten we bij bijvoorbeeld ING Groep, die we leveren via CEVA 
Logistics Benelux, de huidige verpakkingen om naar verpakkingen van 100% gerecycled materiaal.  
 
BeFair: Handelen met respect, integriteit en verantwoordelijkheid in de gehele keten 
Samenwerken met respect voor elkaar. We auditeren jaarlijks onze leveranciers op onder andere 
discriminatie, kinderarbeid, mensenrechten en arbeidsomstandigheden met een lokaal- en 
internationaal auditkantoor. Ook afgelopen jaar hebben we onze leveranciers geauditeerd. Daarnaast 
hebben we het duurzaamheidsbeleid van onze top vijftig leveranciers inzichtelijk gemaakt zodat we 
ook van onze partners weten waar ze mee bezig zijn en waar ze staan op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
BeDifferent: Toekomstbestendige concepten met de juiste ketenpartners realiseren 
Duurzame producten vragen om duurzame samenwerkingen met bestaande en nieuwe ketenpartners. 
Door nauw contact met onze leveranciers, zusterbedrijven, opleidingsinstituten en 
brancheorganisaties zoals Plastic Pact, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Green Serendipity, 
Climate Neutral Group, et cetera, weten we wat speelt en realiseerden we afgelopen jaar 
verbeterslagen door te werken aan circulaire concepten. Daarnaast zorgden we er voor dat 70% van 
al ons karton en papier, op basis van het aantal kilogram dat op de markt is gebracht, FSC® 
gecertificeerd is.   
 
BeHappy: Actief bijdragen aan het geluk van de mensen om ons heen 
Zorgen voor de mensen om ons heen, dat vinden we belangrijk. We steunden daarom goede doelen 
zoals KiKa. Daarnaast heeft het management de training ‘unconscious bias’ succesvol afgerond. Op 
deze manier creëren we een open werkcultuur waar ieder individu het gevoel heeft zichzelf te kunnen 
zijn. Ook heeft 70% van de medewerkers afgelopen jaar deelgenomen aan de vitaliteitscheck. Op 
basis van deze uitkomsten zijn er individuele werkplekonderzoeken uitgevoerd en is er een training ‘Zit 
jij wel goed?’ gegeven. Daarnaast is, naast een extern vertrouwenspersoon, ook een intern 
vertrouwenspersoon opgeleid tot professional. Zo creëren we een veilige en gezonde werkomgeving 
voor iedereen. In het jaar 2022 werkten er bij ons 100 mannen, 46 vrouwen en heeft 3,5% van onze 



medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt. Al onze medewerkers hebben het afgelopen jaar een 
uitgebreid programma aan trainingen en workshops gehad op het gebied van duurzaamheid. Dit 
waren bijvoorbeeld materiaal trainingen, workshops over recycling of een Corporate Social 
Responsibility opleiding, om iedereen bewust te maken en houden over sociale 
verantwoordelijkheden. In totaal volgden 80% van onze medewerkers op kantoor de basistraining over 
duurzaamheid en 100% van de sales collega’s de advanced training over duurzaamheid. Op deze 
manier, tillen we samen duurzaamheid naar een hoger niveau.  

 


