
Samen tillen we 
duurzaamheid 
naar een hoger 
niveau.

volledig gericht op 
duurzaamheid, met klanten, 
partners en experts, om 
kennis te delen en elkaar te 
inspireren.

18 sessies
in ons Experience Center

Klimaat 
neutraal

Op kantoor en in ons 
magazijn is 20,8% 
meer te recyclen 
materiaal ingezameld 
in 2022 t.o.v. 2021.

Start beter 
afval scheiden

Missie Believe-team:
“Zorg dragen voor alle dagelijkse, essentiële 
niet-handelsgoederen met duurzaamheid als 
fundamenteel principe.”

Duurzaamheidsteam

Zwerfafval prikken 
met collega’s op het 
bedrijventerrein.

80%
van onze collega’s 
volgden de 
basistraining over 
duurzaamheid.

100%
Al onze acountmanagers 
en category managers 
volgden de Advanced 
training duurzaamheid.

70% FSC®
gecertificeerd 
papier en karton

samen met klanten over actuele thema’s 
gerelateerd aan duurzaamheid.

2x Londen

2x Rotterdam

4 inspiratietours

fietsen is duurzaam, 
gezond en leuk 

86% minder CO2-uitstoot met 
de trein dan met het vliegtuig

CO2

Start
Innovatie

Teams

Eigen initiatief

Donatie
Stichting Kika

We dragen 
graag ons 
steentje bij.

Gezonde werkomgeving. 

Op basis van de uitkomsten zijn er 
individuele werkplekonderzoeken 
uitgevoerd en is er een training ‘zit 
jij wel goed’ gegeven.

Extra aangestelde
vertrouwenspersoon.

Naast een extern vertrouwenspersoon is er 
ook een intern vertrouwenspersoon 
opgeleid tot professional. Zo creëren we 
een veilige werkomgeving voor iedereen.

liggen op ons dak, 
waarmee we 227 ton 
CO2-uitstoot per jaar 
reduceren.

3.567
Zonnepanelen

op basis van het aantal 
kilogrammen dat op de 
markt is gebracht.

32%68%

Footprint

in 2022 t.o.v. 2021 
gemeten in de scopes:  

  • Brandstofverbruik
  • Elektriciteitsverbruik
  • Afvalstromen

37%
minder
CO2-uitstoot

van de medewerkers nam deel aan de 
vitaliteitscheck via het Bunzl Vitaal traject. 70% 

Het management 
heeft de training 
‘unconscious bias’ 
succesvol afgerond.

Op deze manier 
creëren we een open 
werkcultuur waar 
ieder individu het 
gevoel heeft zichzelf 
te kunnen zijn.

Ruim 850 ton CO2 
gecompenseerd op 
plastic lusdraagtassen 
van verschillende 
supermarktketens, 
middels het Climate 
Neutral programma.

Diversiteit 
& Inclusie

gecertificeerd 
als organisatie 
op 19 juli 2022


