
Water 
Wij recyclen het water dat we 
gebruiken en zorgen ervoor dat 
het voldoet aan of schoner is dan 
vereist volgens de kwaliteitsnormen 
voordat het terugkomt in het milieu.

Het handhaven van verantwoordelijke 
bosbouwnormen voor onze 
toeleveringsketen heeft als 
bijkomend voordeel dat de 
waterkwaliteit wordt beschermd.

Energie
We verminderen het gebruik in 
alle activiteiten, investeren in 
hernieuwbare bronnen zoals zonne- 
en windenergie, en maken gebruik 
van efficiëntere warmtekrachtunits. 

Onze doelstellingen voor de reductie 
van broeikasgassen in 2030 zijn 
goedgekeurd door het Science Based 
Targets Initiative. 

Afval
Wereldwijd zijn we marktleider op 
het gebied van het terugdringen 
van productieafval en in 2019 
kwam ons afval al voor 97% niet 
meer op vuilstortplaatsen terecht.

We herzien het ontwerp van onze 
verpakkingen, zodat ze meer 
gerecycled materiaal bevatten 
dat herbruikbaar, recyclebaar 
of composteerbaar is.

Zorg dragen voor 
de natuur met 
onze producten 
maakt deel uit van 
onze inzet om voor 
iedereen te zorgen. 

VERANTWOORDE PRODUCTEN Onze producten zijn gecertificeerd als verantwoord geproduceerd en 
gefabriceerd volgens internationaal erkende gouden standaarden:

Biodiversiteit in bossen 
Onze producten bevatten alleen 
kringlooppapier en nieuwe vezels van 
extern gecertificeerde leveranciers, 
met een voorkeur voor FSC®. 

Door op verantwoorde wijze vezels 
te kopen, helpen we zeldzame, 
oude bossen en planten, dieren 
en de rechten van inheemse 
mensen die op de bossen 
vertrouwen, te beschermen. 



We zijn er trots op een van de 

oprichters te zijn van zowel het 

Britse Plastics Pact in 2018 als 

het Noord-Amerikaanse Plastics 

Pact in 2020 om vervuiling door 

plastic aan te pakken.

Tegen 2025 is 100% van onze 

verpakking herbruikbaar, 

composteerbaar of geschikt 

voor recycling.

In 2011 werd ons RightCycle™-

programma het eerste 

grootschalige recyclingprogramma 

voor ongevaarlijk laboratorium-, 

cleanroom- en industrieel afval.  

jaar 
oplossingen 
voor plastic 
afval

Ons gebruik van nieuwe, op 

fossiele brandstoffen gebaseerde 

kunststoffen verminderen met 

50%, waarbij we via circulaire 

systemen de materialen in onze 

producten en verpakkingen 

kunnen terugwinnen.

Een toekomstplan voor verantwoordelijk 
verkregen materialen. 
We hebben al lang de hoogste normen in de branche gesteld voor het zorgvuldig 
winnen van grondstoffen en we blijven de lat steeds hoger leggen voor onszelf, 
onze toeleveringsketen en onze partners, telkens wanneer we een doel bereiken. 
Wij denken dat de toekomst afhankelijk is van ons handelen. 

Het beslissende decennium
We hebben onszelf uitgedaagd om  

onze ambitie te vergroten en actie te 

ondernemen die naar onze mening in  

verhouding staat tot de uitdagingen en  

kansen die voor ons liggen.

jaar bos-
bescherming

Onze voetafdruk in natuurlijke 

bossen verminderen met 50%  en 

tegelijkertijd de kracht van bossen 

benutten om de crises op het 

gebied van klimaat en biodiversiteit 

op te lossen.

In 2010 zijn we een partnerschap aangegaan met het World 

Wildlife Fund for Nature (WWF) in het Global Forest and 

Trade Network om de bossen op aarde te beschermen. 

In 2019 kreeg Kimberly-ClarkTM – voor de derde keer op een 

rij – de hoogste beoordeling op de houtscorekaart van 

het WWF voor onze verantwoorde productie van hout en 

houtproducten.

Wij hebben certificeringen van 's 

werelds strengste programma's op het 

gebied van duurzaamheid, waaronder de 

Amerikaanse UL-certifcering, Ecologo, 

E.U. Ecolabel, Singapore Green Label en 

Blue Angel. 

In 1991 hebben we een duurzaam beleid voor 

natuurlijke rijkdommen ingevoerd, waarbij we 

streven naar duurzame bosbouw en het gebruik van 

gerecyclede vezels. In 2009 waren we de eerste 

fabrikant in onze branche (B2B) die de FSC®-

certificering (Forest Stewardship Council) ontving voor 

een breed scala aan tissue- en handdoekproducten.

jaar samen-
werking met 
wereldwijde 
partners

onze ecologische voetafdruk 

met 50% hebben verminderd, 

inclusief de absolute uitstoot van 

broeikasgassen, kunststofafval 

en bos- en watergebruik in 

gebieden waar een tekort aan 

water heerst.

In juli 2020 werden onze 

klimaatdoelstellingen erkend door het 

Science Based Targets Initiative (SBTi), 

na vijf jaar constructieve feedback.

We hebben de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van 

de Verenigde Naties aangenomen als 

wereldwijde blauwdruk en kader voor actie, 

en we hebben basismetingen vastgesteld 

voor de klimaatdoelstellingen van 2030. 

In 2003 hebben we ons eerste Corporate 

Sustainability Report gepubliceerd. Vanwege 

het vooruitstrevende leiderschap werd 

Kimberly-ClarkTM in 2005 uitgenodigd 

om deel te nemen aan de World Business 

Council for Sustainable Development.

Het beslissende moment
In 1872 werd ons eerste product – hoogwaardig krantenpapier – 

gemaakt van gerecyclede linnen en katoenen lappen.  

Sindsdien zijn we het gebruik van materialen blijven innoveren. 

VERANTWOORDE PRODUCTEN

Tegen 2030 zullen we:



WypAll® ForceMax neemt 68% minder 

opslagruimte in beslag dan andere poets-

doeken en vermindert de hoeveelheid afval  

tot wel 78%.
De dosering per vel van ons WypAll® 

ReachTM-systeem verlaagt het 

papierverbruik en vermindert papierafval 

met meer dan 20%. 

Alle WypAll® White-handdoeken uit de 

L-serie kunnen aëroob gecomposteerd 

worden in gemeentelijke of industriële 

installaties in de Verenigde Staten en 

Canada volgens de norm ASTM D6868-11.

100% van de nieuwe vezels die 

wereldwijd in onze producten worden gebruikt, 

is afkomstig van door derden gecertificeerde 

leveranciers die verantwoordelijk 

bosbouwbeheer ondersteunen.

Kimberly-ClarkTM kreeg drie opeenvolgende 

jaren de hoogste score van 3 bomen op de 

scorekaart voor hout van het WWF. Het WWF 

kent punten toe aan bedrijven die niet alleen 

een groot deel van hun producten maken uit 

duurzame bronnen, maar ook informatie over 

hun bevoorradingspraktijken openbaar maken.  

Kimberly-Clark werd in 2019 door het Global RepTrak 

100 van Forbes/Reputation Institute uitgeroepen tot 

nummer 74 op de lijst van 's werelds meest respectabele 

bedrijven.

We houden onze partners in de toeleveringsketen aan 

dezelfde standaarden voor de rechten van medewerkers 

als in onze eigen faciliteiten. Door onszelf en onze 

leveranciers verantwoordelijk te houden, helpen we 

ervoor te zorgen dat de honderdduizenden werknemers 

in onze toeleveringsketen verzekerd zijn van veilige, 

eerlijke en rechtvaardige werkomstandigheden.

Sinds 2011 is meer dan  
1.000 ton aan kleding voor 

eenmalig gebruik, nitrilhandschoenen en 

veiligheidsbrillen niet naar de vuilstort-

plaats afgevoerd, maar omgevormd 

tot nieuwe consumentengoederen 

via ons RightCycle™-programma. 

RightCycle™ is het eerste grootschalige 

recyclingprogramma voor ongevaarlijk 

laboratorium-, cleanroom- en industrieel 

afval. 

VERANTWOORDE PRODUCTEN

Poetsen en reinigenToiletruimte en hygiëne Safety & Scientific

Onze verantwoordelijk-
heid uit zich in alles wat 
we doen.

In dit beslissende decennium voeren 
we significante veranderingen door.

Ga voor meer informatie naar kcprofessional.com


