
Onze visie op duurzaamheid 
HET CREËREN VAN EEN BETERE WERELD VOOR U

nul
dodelijke ongevallen

op de werkplek

Bij KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vinden we dat duurzaamheid essentieel is voor elk 
bedrijf. Daarom werken we toe naar een aantal basisdoelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid. U kunt erop vertrouwen dat wanneer u onze producten koopt u niet 

alleen de gezondheid van uw werknemers verbetert, maar ook een duurzamer wereld 
ondersteunt.
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HET HEALTHY WORKPLACE PROJECT*

Wij streven ernaar het welzijn 
van de gebruikers van onze 
producten te verbeteren en de 
hoeveelheid die nodig is van 
een product voor een 
bepaalde taak te verminderen 
om de economie van uw 
bedrijf te verbeteren.

Hulpbronnen zijn eindig, dus 
we zijn voortdurend bezig om 
bij elke fase van de 
levenscyclus van een product, 
vanaf het ontwerp tot de 
uiteindelijke afvoer de impact 
op het milieu te verminderen.
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U wilt een werkplek 
creëren die gezonder, 
veiliger, productiever en 
duurzaam is, wij willen 
u daar graag bij helpen.

De drie belangrijkste 
onderdelen van onze 
visie op duurzaamheid 
sluiten nauw aan bij de 
werkplekprogramma's 
die we bieden, om u te 
helpen bij het creëren 
van Exceptional 
Workplaces*.

Biedt de hulpmiddelen die 
nodig zijn om de verspreiding 
van bacteriën die ziekten 
verwekken terug te dringen. 
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Onze handontsmetters zijn 
gemaakt van hernieuwbare 

bio-ethanol 
17%

Onze handdoeken worden gemaakt 
met de AIRFLEX* Technologie,
waardoor 17% minder vezels
worden gebruikt dan bij standaard
materiaal. 

We gebruiken 
compressietechnologie 
zodat er meer in een 
doos past, waardoor 
broeikasgassen worden 
teruggedrongen.

Veel van onze producten zijn 
FSC en/of Ecolabel gecertificeerd.

1

1 Kijk voor een volledige lijst van producten 
met FSC- en/of Ecolabel-keurmerk op 
www.kcpreducetoday.com/nl

2

MINDER

Onze KLEENEX® en 
SCOTT® Handdoeken 
zijn gemaakt met 
absorbency pockets*, 
dus u heeft minder 
handdoeken nodig om 
uw handen af te drogen.

Onze foam zeep biedt 
tweemaal zoveel 
handwasdoseringen per 
liter als conventionele 
vloeibare zeep.

MINDER

x2

Het Healthy Workplace 
Project* kan u helpen 
absenteïsme te 
verminderen met wel

452 %
wat u een gemiddelde 
besparing oplevert van 

€ 620
per werknemer, per jaar

2010 KCP Case Study, Noord-Amerika

voldoening aan de 

sociale standaards 

van Kimberly-Clark
100%
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