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DUURZAAMHEID IS MEER 

DAN EEN BELOFTE: HET IS ONZE 

VERANTWOORDELIJKHEID.

| www.schoenox.de |

| SCHÖNOX · Onze verantwoordelijkheid



IN EEN OOGOPSLAG

WIJ HANDELEN REEDS NU VOOR ONZE TOEKOMST.

•  DUURZAME OPLOSSINGEN 
VOORTDURENDE GROEI VAN HET AANTAL  
DUURZAME PRODUCTEN

•  ENERGIE 
REDUCTIE VAN HET ENERGIEVERBRUIK VAN  
3 % JAARLIJKS PER TON EINDPRODUCT 

•  ECONOMISCHE PRESTATIE 
BEREIKEN VAN EEN BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) 
VAN MEER DAN 10 % VAN DE OMZET

•  MENS EN GEMEENSCHAP 
DOORGAAN MET DE ONDERSTEUNING  
VAN LOKALE PROJECTEN OP CULTUREEL,  
SPORT- EN SOCIAAL GEBIED

•  ARBEIDSVEILIGHEID 
GEEN ARBEIDSONGEVALLEN

•  WATER/AFVAL 
REDUCTIE VAN DE HOEVEELHEID AFVAL VAN 3 % 
JAARLIJKS PER TON EINDPRODUCT 
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Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema. Een thema dat wij niet alleen als belofte zien maar dat voor ons ook 
verantwoordelijkheid betekent. Wij geven invulling aan deze verantwoordelijkheid – met ambitieuze doelen, die wij 
enthousiast nastreven en doelgericht realiseren.  
 
»Denkt u bij het thema duurzaamheid: Geen woorden maar daden?«
»Wij ook«
 
Kijk zelf maar!
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Onze missie 

ONZE MISSIE

WIE ZIJN WIJ EN 
WAT DOEN WIJ

Wij ontwikkelen en produceren bouwchemische producten voor het verlijmen van keramiek  
en vloerbedekkingen voor de professionele vakman. 
SCHÖNOX-producten worden in meer dan 20 Europese landen en Noord-Amerika verkocht.  
De vestiging in Rosendahl heeft ca. 340 medewerkers in dienst.

ONS PRODUCTPORTFOLIO – ONZE COMPETENTIES 

SCHÖNOX GmbH is een dochtermaatschappij van SIKA AG  
en deel van Sika Area Germany. 

CEMENTAIRE PRODUCTEN

TEGELLIJMEN, VOEGMORTELS, 
VLOEREGALISEERMIDDELEN, AFDICHTINGEN,
WANDEGALISEERMIDDELEN

GIPSGEBASEERDE OPLOSSINGEN

ZELFVERLOPENDE EN STANDVASTE
VLOEREGALISEERMIDDELEN, 
WANDEGALISEERMIDDELEN

DISPERSIEGEBASEERDE PRODUCTEN

VLOERLIJMEN, GRONDERINGEN,
AFDICHTINGEN, TEGELLIJMEN,
WANDLIJMEN, SILICONENKITTEN

REACTIEVE SYSTEMEN

VOEGMORTELS, PARKETLIJMEN,
MONTAGELIJMEN, GRONDERINGEN, 
SILICONENKITTEN
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Onze missie

TEGELZETTERS

SCHILDERS

PARKETTEURS

VLOERLEGGERS

WAT WIJ BEOGEN:  
WIJ WILLEN UW DAGELIJKS 
WERK ELKE DAG EEN 
STUKJE VERBETEREN!

DAT BETEKENT:  
•  EENVOUDIGER
•  ECONOMISCHER
•  LICHTER
•  EFFICIËNTER
•  MINDER GEZONDHEIDSBELASTEND
•  ZUINIGER IN OMGANG MET  

RESOURCES 

ONZE KLANTEN
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Wat betekent Duurzaamheid voor ons 

EEN UITDAGING DIE WIJ ELKE DAG OPNIEUW AANNEMEN. DIT BETEKENT 
VOOR ONS CONCREET: 

•  HET ECONOMISCHE SUCCES VAN ONZE ORGANISATIE OP LANGE TERMIJN 
TE GARANDEREN,

•  DAARBIJ DE MILIEUBELASTING ZO GERING MOGELIJK TE HOUDEN,
•  HET WELZIJN VAN ONZE MEDEWERKSTERS EN MEDEWERKERS TE  

GARANDEREN EN ONS ALS DEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ SOCIAAL TE 
ENGAGEREN.”

Helmut Twilfer, Algemeen Directeur

“DUURZAAMHEID BETEKENT  
VOOR EEN ONDERNEMING, VOOR 
EEN EVENWICHT TUSSEN DE DRIE 
P’s ‘PEOPLE, PROFIT, PLANET’,  
DUS SOCIALE, ECONOMISCHE EN 
ECOLOGISCHE ASPECTEN, TE  
ZORGEN. EEN ONDERNEMING KAN 
ALLEEN DUURZAAM VOORTBESTAAN 
WANNEER GEEN VAN DEZE  
DIMENSIES VERWAARLOOSD 
WORDT. 

WAT BETEKENT 
DUURZAAMHEID 
VOOR ONS?

DUURZAAMHEID BIJ SCHÖNOX 
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Duurzaamheidsdoelen

WAT BETEKENT 
DUURZAAMHEID 
VOOR ONS?

DUURZAAMHEIDSDOELEN

In dialoog met externe en interne stakeholdergroepen hebben wij zes  
doelindicatoren vastgelegd, die economische, ecologische en sociale  
aspecten dekken. 

DUURZAME OPLOSSINGEN

ONS DOEL: 
VOORTDURENDE GROEI  
VAN HET AANTAL DUURZAME 
PRODUCTEN

ENERGIE

ONS DOEL: 
REDUCTIE VAN HET  
ENERGIEVERBRUIK VAN 3 % 
JAARLIJKS PER TON EINDPRODUCT

ECONOMISCHE PRESTATIE

ONS DOEL: 
BEREIKEN VAN EEN BEDRIJFS-
RESULTAAT (EBIT) VAN MEER  
DAN 10 % VAN DE OMZET

ARBEIDSVEILIGHEID

ONS DOEL: 
GEEN ARBEIDSONGEVALLEN

MENS EN GEMEENSCHAP
ONS DOEL: 
DOORGAAN MET DE  
ONDERSTEUNING VAN LOKALE 
PROJECTEN OP CULTUREEL, SPORT- 
EN SOCIAAL GEBIED

WATER/AFVAL

ONS DOEL: 
REDUCTIE VAN DE HOEVEELHEID 
AFVAL VAN 3 % JAARLIJKS PER 
TON EINDPRODUCT

MORE VALUE

LESS IMPACT



6
DUURZAAMHEID
Duurzame Oplossingen 

DUURZAME OPLOSSINGEN

INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIEËN 
MET ECOLOGISCHE 
CLAIM
Door de constante verdere ontwikkeling van onze kwaliteits-
producten, systemen en servicediensten reduceren wij de invloed 
van onze producten op het milieu over de gehele levenscyclus –  
in het belang van onze toekomst.

ONS DOEL: 

VOORTDURENDE  
GROEI VAN HET  
AANTAL DUURZAME 
PRODUCTEN

GEBRUIK VAN MILIEUVRIENDELIJKE GRONDSTOFFEN
Alle door ons gebruikte grondstoffen worden vooraf volgens 
intern vastgelegde procedés en criteria op hun gevaren-
potentieel en hun duurzame kenmerken beoordeeld. Wij 
hebben bv. een lijst met zogenaamde Banned Substances  
waarop de knock-out criteria voor onze grondstoffen vermeld 
staan. Daarbij gaan onze eisen veel verder dan de door de wet 
voorgeschreven criteria. Bij het geringste vermoeden van een 
eventueel gevarenpotentieel voor mens en milieu worden 
deze grondstoffen door andere, milieuvriendelijkere stoffen 
vervangen. Bij bindmiddelen en vulstoffen gebruiken wij zeer 
veel gerecycleerd of natuurlijk materiaal. Omdat bv. de 
productie van cement veel energie kost en daarbij CO2 

vrijkomt, hebben wij dit voor een groot deel succesvol door 
recyclingmateriaal, bv. speciaalgips, vervangen. 

“ONS LEIDMOTIEF VOOR DE NIEUWE EN VERDERE ONTWIKKELING VAN  
PRODUCTEN IS GEVORMD DOOR INNOVATIEVE EN DUURZAME OPLOSSINGEN,  
DIE EEN MEERWAARDE VOOR ONZE KLANTEN ZIJN.”
Wolfgang Börsting
R&D Manager Global Technology Center Rosendahl & Antony

•  96 % VAN DE PRODUCTEN  
ZIJN OP Z’N MINST EC1PLUS  
GECERTIFICEERD

•  MEER DAN 90 % VAN DE  
OMZET BEHALEN WIJ MET DEZE 
EMISSIEARME PRODUCTEN
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Duurzame Oplossingen

MEER EFFICIËNTIE OP DE BOUWPLAATS
Wij ontwikkelen producten die dankzij 
hun geringe verbruik en snelle verwerking 
meer efficiëntie op de bouwplaats 
brengen en daardoor tot een economische 
manier van werken bijdragen. Bovendien 
bieden wij onze klanten innovatieve 
oplossingen die de efficiëntie en de 
duurzaamheid van woninginrichtingen 
effectief ondersteunen. Op deze manier 
creëren wij economische en ecologische 
waarden.

GERINGERE BELASTING VAN DE BINNENLUCHT  
DOOR EMISSIEARME PRODUCTEN
Veel mensen brengen tegenwoordig meer dan 80 % van  
hun tijd binnenshuis door. Een zuivere binnenlucht is daarom 
absoluut noodzakelijk. Bij alle bouwstoffen komen vluchtige 
organische stoffen (VOC’s) in de omgeving vrij. Daarom letten 
wij bij de selectie van grondstoffen en bij de ontwikkeling van 
producten vooral op hun emissiegedrag. Als lid van de 
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe 
(GEV) bieden wij een groot assortiment emissiearme producten 
volgens EMICODE® aan. Met EC1 en EC1PLUS streven wij 
uitsluitend naar de meest veeleisende EMICODE® -Emissie-
categorie. Enkele producten voor de Duitse markt beschikken 
naast het keurmerk EMICODE® ook nog over de Blaue Engel, 
een keurmerk dat bij de privé-consument beter bekend is. 
Daarnaast beschikken enkele producten, die in heel Europe 
verkocht worden, over nationale emissiekeurmerken. Producten 
in Scandinavië worden nog extra volgens M1 gecertificeerd. In 
Frankrijk en België voldoen de producten aan de nationale 
VOC-criteria voor emissiearm gedrag. 

DUURZAAM BOUWEN
Wij zijn lid van de Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) en 
ondersteunen initiatieven en ontwikke-
lingen voor duurzame bouwprojecten in 
Duitsland. 

PRODUCTVOORBEELD: SCHÖNOX Q8
Het duurzaamheidsconcept van 
SCHÖNOX gaat verder dan het aandeel 
van circa 50 % duurzame grondstoffen 
in het product: door het gebruik van 
lichte toeslagstoffen bedraagt het 
gewicht per zak slechts 15 kg i.p.v. 25 kg, 
voor hetzelfde aantal vierkante meters 
oppervlakte. Dat zorgt voor meer 
draaggemak en geringere CO2-uitstoot 
tijdens het vervoer en resulteert samen 
met de snelle eenvoudige verwerking in 
alomvattende ecologische voordelen. 

ONTWIKKELING VAN  
ERGONOMISCHE SYSTEMEN  
Het staande aanbrengen en het gebruik 
van speciale gereedschappen van 
SCHÖNOX maken het werk een stuk 
eenvoudiger en reduceren de lichamelijke 
belasting van de vloerlegger tot een 
minimum. Een goed voorbeeld is 
hiervoor de rollijm SCHÖNOX iFLOOR®  
die heel eenvoudig staande met een rol 
wordt aangebracht. Daarnaast bieden 
wij een groot spectrum aan pompbare 
vloeregaliseermiddelen en spuitbare 
wandegaliseermiddelen aan.  

Quelle: „Agrob Buchtal“
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Energie 

ENERGIE

BESPARINGEN  
OVER DE GEHELE  
WAARDEKETEN

ONS DOEL: 

REDUCTIE VAN HET 
ENERGIEVERBRUIK VAN 
3 % JAARLIJKS PER TON 
EINDPRODUCT

“HET IS ONS DOEL, DOOR PRODUCTIE-GEÏNTEGREERDE 
MAATREGELEN DE GEBRUIKMAKING VAN RESOURCES  
TOT OP VOOR HET MILIEU OOK OP LANGE TERMIJN  
VERDRAAGBARE MATE TE REDUCEREN.” 

 
Thomas Nürenberg
Bedrijfsleider

GEBOUWEN-ENERGIEMANAGEMENT
Onze voornaamste energiedragers zijn gas en elektriciteit.  
Gas wordt voor het verwarmen van alle gebouwen en ook voor 
de proceswarmte bij de productie van vloerlijmen gebruikt. 
Besparingen bij de verwarmingsenergie zijn in de laatste jaren 
zowel o.a. door inbouw van de nieuwe luchtgordijntechniek  
en opblaasbare afsluitdichtingen aan de laaddeuren van  
ons logistiek centrum als ook door verbetering van de 
 verwarmingsregeling in onze productiehallen en magazijnen 
bereikt.
Het stroomverbruik van de gebouwentechniek hebben we 
door installatie van een intelligente koudwaterproductie-unit 
in de lijmproductie, verbetering van de verlichtings regeling in 
de productie- en magazijngebouwen en door het gerichte 
gebruik van energieefficiënte verlichtingsinstallaties kunnen 
reduceren. 

Sinds enkele jaren hebben wij een interdisciplinair Energieteam dat mogelijkheden 
tot energiebesparing identificeert en het uitvoeren van geplande acties begeleidt. 
Medewerkers, leveranciers en klanten worden betrokken bij het vinden van  
ideeën. Daardoor kunnen wij energieefficiëntie en een zuinigere omgang met 
resources garanderen.

werkelijk gasverbruik kWh/m3 ruimte

Gasverbruik in kWh per m3 ruimte 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Doel (2014 – 2018)

Reductie 3 % per jaar van

24,0 kWh/m3 naar 21,3 kWh/m3

werkelijk stroomverbruik  

kWh/t product

Stroomverbruik in kWh per t geproduceerd product

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Doel (2014 – 2018)

Reductie 3 % per jaar van

23,2 kWh/t naar 20,9 kWh/t

 



9
DUURZAAMHEID

Energie 

ENERGIEBESPAREND  
CONTROLESYSTEEM
Door de installatie van een meetnet  
met online registratie van energie-
verbruiksgegevens kunnen wij onze 
voornaamste energieverbruikers 
voortdurend controleren. Op deze manier 
kunnen afwijkingen worden opgespoord 
en kan verbeteringspotentieel op het 
gebied van verwarmingsenergie en 
stroomverbruik worden vastgesteld.  
We hebben het persluchtnet in een 
hogedruknet en lagedruknet gesplitst 
en hebben daardoor het stroomverbruik 
voor de persluchtproductie duidelijk  
en duurzaam kunnen reduceren. De 
dichtheid van de persluchtnetten wordt 
regelmatig gecontroleerd. Opgespoorde 
lekken worden door een onderhouds-  
en reparatieteam hersteld. Al deze 
maatregelen dragen bij tot een duidelijke 
reductie van ons totale stroomverbruik. 

ELEKTROAUTO VOOR HET  
BEDRIJFSVERKEER
Sinds 2013 beschikt het wagenpark  
van SCHÖNOX over een elektroauto. 
Daarnaast worden modernste auto-
series of auto’s met geringere motor-
prestatie ingezet, zodat ons gehele 
wagenpark met verminderde CO2- 
emissiewaarden rijdt.

CERTIFICAAT ISO 50001 VOOR  
ONS ENERGIEMANAGEMENT
Met de certificering van ons energie-
management wordt bevestigd dat 
onze inzet ten opzichte van energie-
besparingspotentieel door een  
onafhankelijke derde is goedgekeurd. 

VERBETERDE TRANSPORTWEGEN
Onze verkoopmagazijnen in het noorden 
van Europa bevoorraden wij sinds enkele 
jaren per gecombineerd transport. Voor 
grote goederenhoeveelheden op lange 
afstanden betekent deze meerledige 
transportketen een uitstekend middel, 
om de milieubelasting te reduceren en het 
transportwegen- en autosnelwegennet 
te ontlasten. Bij leveringen naar Frankrijk 
gebruiken wij speciale lichtgewicht 
volumentrailers. Door hun lichte 
aluminiumconstructie is het mogelijk, 
deze trailers met veel meer lading te 
vullen en zo het aantal vrachtwagen-
transporten per jaar te reduceren. 
Enkele basisproducten laten we ter 
plaatse volgens onze eigen receptuur 
door dienstverleners produceren: dat 
bespaart ook weer dure transportwegen. 
In de afgelopen jaren hebben we 
bovendien een serie producten met een 
geoptimaliseerd verbruik op de markt 
gebracht, die lichte vulstoffen bevatten. 
Met deze producten kan hetzelfde aantal 
vierkante meters met 30 % minder 
productvolume worden verwerkt – dat 
betekent naast een zuinigere omgang 
met resources ook 30 % minder 
transportvolume. 
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Economische Prestatie 

ECONOMISCHE PRESTATIE

ECONOMISCHE
STABILITEIT ALS
FUNDAMENT
De rentabiliteit is van doorslaggevende betekenis voor de groei van de  
onderneming. Alleen zo zijn innovaties, investeringen en het garanderen  
van de werkplekken mogelijk. 

“HET LIGT ONS NA AAN HET HART EEN GOEDE LEVENSKWALITEIT VOOR  
VOLGENDE GENERATIES TE GARANDEREN. MET GERICHTE INVESTERINGEN TEN 
BEHOEVE VAN MENS EN NATUUR ALS OOK IN DE GEHELE WAARDEKETEN VAN 
ONZE PRODUCTEN LEVEREN WIJ ALS ONDERNEMING UIT DE CHEMISCHE INDUSTRIE 
EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE.” 

Joachim Straub
Algemeen Directeur SCHÖNOX GmbH/Sika Deutschland GmbH

ONS DOEL:  

BEREIKEN VAN EEN  
BEDRIJFSRESULTAAT 
(EBIT) VAN MEER DAN 
10 % VAN DE OMZET

CIRCA 15 % VAN DE  
OMZET WORDT  
REGELMATIG DOOR  
INNOVATIES BEREIKT

INNOVATIE MOED
Sika is wereldleider in de bouwchemische industrie. SCHÖNOX 
GmbH profiteert met haar producten van het groeipotentieel 
in de sector afdichtings- en lijmproducten. Hier groeit de vraag, 
omdat steeds meer energieefficiënte gebouwomhulsels 
worden verlangd en de verscheidenheid aan bouwmaterialen 
steeds toeneemt. Daarom willen wij onze succeslijn door 
doelgericht handelen voortzetten en onze marktpositie verder 
uitbreiden. 
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Economische Prestatie

NIEUW TECHNOLOGIECENTRUM 
BRENGT ONS DICHTER BIJ DE KLANT 
Innovatie kan alleen door intensieve 
uitwisseling met onze belangengroepen 
ontstaan. Geheel volgens ons onderne-
mingsmotto “Beter door relaties” 
zoeken wij de dialoog met onze klanten 
en denken zoals zij denken. Met ons 
nieuwe technologiecentrum met zijn 
grote theorie- en praktijkruimtes 
ontstaat een communicatie- en 
innovatiecentrum voor scholing en 
verdere ontwikkeling van onze klanten. 
Theorie en praktijk komen hier perfect 
samen. Daarnaast bieden wij onze 
klanten en partners ook onderweg 
individuele scholings- en communicatie-
concepten met ons Mobiel Trainings-
center (MTC) aan, bv. bij een Live-on-
Tour event of een ontbijt voor de 
vakman. 

KWALITEITSMANAGEMENT ALS 
BASIS VOOR SUCCES
Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
SCHÖNOX GmbH is al sinds 1995 volgens 
ISO 9001 gecertificeerd. De transparante 
kwaliteitsorganisatie en procesoriëntatie 
dragen tot de kwaliteitswaarborg van 
onze producten bij. 

BALANCED SCORECARD (BSC) ALS 
BESTURINGSINSTRUMENT
Met jaarlijks vastgelegde ondernemings-
doelen, die wij met behulp van BSC 
beogen, besturen wij onze onderneming 
strategiegericht en concentreren wij ons 
op onze kernpunten en kerncompetenties. 
Kortstondig denken wordt daardoor 
verhinderd. 

PRESENT OP INTERNATIONALE 
MARKTEN  
Als premiemerk ontwikkelt SCHÖNOX 
zowel internationale als ook nationale 
oplossingen en begeleidt klanten vooral 
in Europa en Noord-Amerika. De roots 
van het merk liggen in Duitsland en 
blijven hier ook. “Made in Germany” is 
voor veel klanten over de hele wereld 
een belangrijk kwaliteitskenmerk.  
Als gevolg van de globalisering en om 
onnodige en milieubelastende trans-
porten te vermijden, worden recepturen, 
die in Rosendahl ontwikkeld zijn, steeds 
vaker in andere vestigingen van de 
ondernemingsgroep geproduceerd. 
Talloze uitdagende en bekende projecten, 
zoals de renovatie van het kinderzieken-
huis in Cincinnati (USA) of de bouw van 
20 zwembaden in de “Aqua-World” in 
Boedapest (Hongarije) benadrukken de 
internationale betekenis van het merk 
SCHÖNOX. 
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Mens en Gemeenschap 

MENS EN GEMEENSCHAP

BETER DOOR 
RELATIES
Onze medewerkers mogen er trots op zijn dat ze in een 
succesvolle onderneming werken, waar duurzaamheid  
één van de belangrijkste doelen is. Volgens het door  
ons geleefde motto „Beter door relaties“ willen wij een  
actieve en duurzame rol in lokale en internationale 
 gemeenschappen spelen. 

“IK WERK AL SINDS MEER DAN 30 JAAR BIJ SCHÖNOX EN VIND HET GOED  
DAT IK ALS LID VAN DE VRIJWILLIGE BRANDWEER OOK TIJDENS WERKTIJD  
ALS BRANDWEERMAN KAN WORDEN INGEZET EN AAN OPLEIDINGS-  
EN VERVOLGCURSUSSEN TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMEENHEID KAN  
DEELNEMEN.”

Berthold Becker
Gereed Product Magazijn

ONS DOEL:  

DOORGAAN MET DE 
ONDERSTEUNING VAN 
LOKALE PROJECTEN  
OP CULTUREEL, SPORT-  
EN SOCIAAL GEBIED

ONDERSTEUNING VAN SCHOOLPROJECTEN
Wij ondersteunen individuele schoolprojecten en projecten 
van algemeen nut beogende instellingen, zoals bv. het 
preventieprogramma voor kinderen “Mein Körper gehört mir” 
(Nederlands: mijn lichaam is van mij) van de Sebastian-Basis-
school in Rosendahl. 

BEVORDERING VAN CULTUUR EN SPORT 
De gemeente Rosendahl ontvangt van SCHÖNOX jaarlijks  
een financiële bijdrage voor de cultuurkaart en culturele 
evenementen. Ook de activiteiten van de lokale sport-
verenigingen worden door regelmatige subsidies gesponsord.

Quelle: „AZ Coesfeld“
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Mens en Gemeenschap

GEMEENSCHAPPELIJKE SAMEN-
WERKING MET DE BRANDWEER
Wij zijn blij met het partnerschap met 
de lokale brandweer in Rosendahl, 
waarvan beide partijen profiteren. Een 
professionele, snelle en dichtstbijzijnde 
paraatheid van de vrijwillige brandweer 
is daardoor gegarandeerd. Ertegenover  
sponsort SCHÖNOX GmbH uitrusting 
voor de brandweer, bv. beschermings-
pakken tegen gevaarlijke zuren. Enkele 
medewerkers zijn zelf lid van de 
vrijwillige brandweer Rosendahl zodat 
het contact blijft bestaan. 

ONDERSTEUNING VAN ALGEMEEN 
NUT BEOGENDE PROJECTEN 
Samen met de fabrikant van vloerbe-
dekkingsproducten Amtico International 
hebben wij de vereniging “Stern im 
Norden”, die zich voor kinderen, jongeren 
en gezinnen inzet, bij het leggen van  
een nieuwe vloerbedekking in de 
bewegingsruimte ondersteund. 

BOOMPLANTACTIE 
Naar aanleiding van het 120jarige 
bedrijfsjubileum hebben de SCHÖNOX 
medewerkers bomen voor de gemeente 
Rosendahl geplant. “Met deze boom-
plantactie brengen we iets duurzaams 
tot stand”, aldus Algemeen Directeur 
Helmut Twilfer. “Bomen staan voor 
duurzaamheid, groei en natuur – dat 
past bij onze strategie”. 

MEDEWERKERS ERBIJ BETREKKEN
Gekwalificeerde, enthousiaste en 
gezonde medewerkers zijn het 
 fundament voor succes op lange termijn. 
Daarom wordt bij ons een medewerker-
vriendelijk personeelsbeleid gehand-
haafd. De gemiddelde duur van het 
dienstverband van onze medewerkers 
ligt bij 13 jaar: dat spreekt voor ons en  
is een groot bewijs van vertrouwen.  
Wij waarderen onze medewerkers en 
hun potentieel en bieden individuele 
ontwikkelingsmaatregelen. Medewerkers 
kunnen met hun ideeën actief aan de 
verdere ontwikkeling van de onderneming 
bijdragen en verantwoordelijkheid op 
zich nemen. 
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ARBEIDSVEILIGHEID 

MEDEWERKERS 
VERLATEN 
HUN WERKPLEK 
GEZOND
Wij garanderen in alle ondernemingsafdelingen hoogste veiligheid 
voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en bedrijfsvreemde 
firma’s en zorgen met preventieve maatregelen voor sensibilisering 
op het gebied van arbeids- en gezondheidsbescherming.

“ARBEIDSVEILIGHEID IS VOOR ONS ZEER BELANGRIJK. NIEMAND 
MAG BIJ HET WERK GEWOND RAKEN. DAAROM WERKEN WIJ 
VOORTDUREND AAN DE VERBETERING VAN HET GEZONDHEIDS-
BEWUSTZIJN.” 

Svenja Wünsch 
Arbeidsveiligheid

ONS DOEL: 

GEEN  
ARBEIDSONGEVALLEN

VEILIG GEDRAG MET VOS
“GEDRAGSGERICHTE VEILIGHEID”
Een veilige en ergonomische werkomgeving is van essentieel 
 belang voor de gezondheid en motivatie van onze medewerkers. 
Dankzij de ingevoerde veiligheidscultuur “VOS” hebben wij  
de veiligheid in ons bedrijf kunnen verhogen en het aantal 
ongevallen reduceren. Het VOS-concept heeft tot doel risicorijke 
gedragswijzen op de werkplek consequent door veilige 
gedragswijzen te vervangen. Geschoolde VOS-teamleden 
letten op de werkwijze van medewerkers, maken ze op 
potentiële gevarenpunten attent en bespreken veilige 
arbeidsprocessen en veiligheidsgedrag. 

“GEDRACHSGERICHTE VEILIGHEID“ (VERHALTENS-
ORIENTIERTE SICHERHEIT –VOS) IN CIJFERS 
(SINDS INVOERING VAN VOS IN 2009) 

84 % 
VAN DE MEDEWERKERS VAN DE BETROKKEN  
AFDELINGEN ZIJN TOT VOS-BEGELEIDER OPGELEID

8.500 
UITGEVOERDE VOS-BEGELEIDINGEN TER PLAATSE

62.000 
GEDRAGSWIJZEN/SITUATIES GEZIEN EN BEOORDEELD
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INITIATIEF “BASISREGELS
ARBEIDSVEILIGHEID – GAS”
De basisregels van de arbeidsveiligheid 
hebben betrekking op negen belangrijke
speerpunten resp. verhoogde risico’s.
Ze gelden voor iedere medewerker. 

ACTIEDAGEN OM MEDEWERKERS  
TE SENSIBILISEREN
Door middel van diverse acties worden 
de medewerkers actief bij het thema 
“Arbeidsveiligheid” betrokken. Een 
bijzonder highlight is bv. de jaarlijkse 
veiligheids- en gezondheidsdag - een 
levendig en veelzijdig programma dat 
tot doel heeft, dat medewerkers de 
veiligheids- en gezondheidsthema’s  
ook na werktijd privé realiseren.

Voorbeelden van acties tot nu toe:
•  Brandblusoefening
•  EHBO-maatregelen
•  Wetenswaardigheden m.b.t. 

 rookdetectors
•  Tips voor bescherming tegen diefstal 
•  Veilig autorijden
•  Huidbescherming
•  Voedingstips
•  Gezondheidscheck 

ONLINE SCHOLINGSSYSTEEM
Voor medewerkers en bedrijfsvreemde 
firma’s gebruiken we een elektronisch 
scholingssysteem. Hier worden de 
belangrijkste kernpunten m.b.t. “Arbeids-
veiligheid” gethematiseerd en overhoord. 
Speciaal voor bedrijfsvreemde firma’s is 
deze tool nog uitgebreid. Voor betreden 
van het fabrieksterrein kunnen de 
veiligheidsvoorschriften via twee 
terminals worden opgevraagd. 

PERMIT

P T

DE GOUDEN REGEL
Het werk onderbreken wanneer 

door werkomstandigheden of een 
bepaald gedrag de veiligheid niet 
meer gegarandeerd kan worden. 
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WATER/AFVAL 

EFFICIËNTIE VAN  
RESOURCES EN 
MATERIAAL 
Wij willen water besparen en zowel het afval als ook de impact  
van onze producten en verpakkingen op het milieu tot een minimum 
terugbrengen – in het belang van onze klanten en het milieu. 

“DE OUTPUT VAN AFVAL EN AFVALWATER ZO GERING MOGELIJK TE 
HOUDEN: DAT STAAT BIJ ONS AL SINDS VELE JAREN CENTRAAL. WE 
PROBEREN STEEDS WEER MET NIEUWE IDEEËN DE HOEVEELHEID 
AFVAL TE REDUCEREN OF VOOR EEN NUTTIG HERGEBRUIK TE 
ZORGEN.” 

Doris Dartsch 
Kwaliteits-/Milieumanagement/Hoofd Kwaliteitsveiligheid

ONS DOEL:  

REDUCTIE VAN DE 
HOEVEELHEID AFVAL 
VAN 3 % JAARLIJKS PER 
TON EINDPRODUCT

VERPAKKINGSRECYCLING
Wij gebruiken voor 100 % recyclebaar verpakkingsmateriaal.  
In al onze markten werken wij voor de terugname en recycling 
van verpakkingen samen met lokale systeemaanbieders.  
Op deze manier voldoen wij o.a. aan de lokale voorschriften. 
Door het compleet leegmaken van de verpakking kunnen ook 
onze klanten hun steentje tot een vereenvoudiging van de 
verpakkingsverwerking bijdragen. 

CERTIFICAAT VOLGENS ISO 14001
VOOR ONS MILIEUMANAGEMENT
Het voldoen aan wettelijke voorschriften 
m.b.t. het milieu is voor ons vanzelf- 
sprekend. Daarnaast waarborgen wij 
door ons milieumanagement een 
voortdurende verbetering van onze 
milieuprestatie.
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AFVALMANAGEMENT
Het complete vrijkomende afval gaat 
naar het interne afvalverwerkings-
centrum en wordt hier in gescheiden 
fracties verzameld. Daarna wordt het 
naar een gecertificeerd afvalverwerkings-
bedrijf geleid. Alles wordt stoffelijk of 
thermisch verwerkt. Om invloed op het 
afvalvolume te kunnen nemen, vervolgen 
wij intern de grootste afvalfracties 
terug tot op de plek waar het afval 
vrijkomt. Daardoor is het mogelijk, 
reductiepotentieel op te sporen en 
resultaten te meten. 
Wij stellen elk jaar veeleisende doelen 
op en leggen maatregelen vast om deze 
doelen te realiseren. Wij hebben bv. door 
verbetering van de productievolgorde  
en verandering van de grootte van de 
grondstofverpakkingen een bijdrage tot 
het reduceren van de hoeveelheid afval 
per ton eindproduct kunnen leveren. 

RECYCLING VAN RESTSTOFFEN  
UIT DE PRODUCTIE
Zowel producten die niet aan onze  
hoge kwaliteitseisen voldoen, als ook 
reststoffen bv. uit afzuiginstallaties 
worden gericht direct weer naar het 
productieproces teruggevoerd en 
verwerkt. Dat betekent zuinigere 
omgang met de resources. 

AFVALWATER REDUCEREN
Onze zeer emissiearme water-gebaseerde 
lijmen, gronderingen en afdichtingen 
stellen hoge eisen aan de hygiëne. Wij 
gebruiken voor de reiniging uitsluitend 
water, om de impact van hygiënemaat-
regelen op het milieu zo gering mogelijk 
te houden. Door de verbetering van de 
productievolgorde en een regelmatige 
controle op effectiviteit van de reinigings-
processen kunnen we deze impact tot 
op een noodzakelijk minimum beperken, 
zonder daarbij de waarborg van een 
optimale productkwaliteit uit het oog  
te verliezen. 
Het reinigingswater wordt verzameld  
en via een externe dienstverlener in een 
chemisch-fysische zuiveringsinstallatie 
gereinigd. Daarna kan het water weer 
naar de waterkringloop teruggevoerd 
worden. 



SIKA SUSTAINABILITY 
WATER/AFVAL  

SIKA BEDRIJFSPROFIEL
Sika AG is een onderneming werkzaam in de speciale chemie branche met een vooraanstaande positie in  
de ontwikkeling en productie van systemen en producten voor het verlijmen, afdichten, dempen, versterken 
en beschermen voor de bouw- en autoindustrie. Sika is wereldwijd present met dochterondernemingen in 
90 landen en meer dan 160 productievestigingen. Zij bereikten in 2014 met ca. 17.000 medewerkers  een 
jaaromzet van CHF 5,6 Mrd. 
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