
Hoe gaan bedrijven om met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid?
Om deze vraag te beantwoorden heeft het ratingbureau EcoVadis
wereldwijd meer dan 100.000 bedrijven onderzocht. Alleen de meest
duurzame 1% van deze bedrijven krijgen van EcoVadis het hoogste
Platinum certificaat. Jungheinrich heeft nu voor de tweede keer op rij deze
hoogste score voor duurzaamheid gekregen en behoort daarmee volgens
EcoVadis opnieuw tot de meest duurzame bedrijven ter wereld. 
Dr. Lars Brzoska, voorzitter van het bestuur van Jungheinrich AG, legt uit:
“Jungheinrich creëert duurzame waarde - zoals blijkt uit de herhaalde Platinum
onderscheiding van EcoVadis. Als familiebedrijf streven we ernaar om
innovatieve producten en economisch succes te combineren met ecologische en
sociale verantwoordelijkheid.”

EcoVadis prijst in het bijzonder de prestaties van Jungheinrich op het
gebied van milieubescherming en beoordeelt de inzet van de onderneming
op dit gebied als “uitstekend”. Jungheinrich streeft consequent naar
klimaatneutraliteit en heeft zich duidelijk geëngageerd voor de
klimaatdoelstelling van 1,5 graad in Parijs. Het gebruik van hernieuwbare
energie, bijvoorbeeld door zelf zonne-energie op te wekken via
fotovoltaïsche installaties, is ook opgenomen in de beoordeling van
EcoVadis. Bovendien heeft Jungheinrich jaren geleden een eigen codex
inzake arbeids- en mensenrechten ingevoerd, waaraan alle directe
verkoopfilialen in 41 landen wereldwijd zich hebben verbonden. Om een
duurzame inkoop te garanderen, evalueert Jungheinrich zijn leveranciers
systematisch op het gebied van mensenrechten, milieu en naleving. Dit
betreft momenteel meer dan 700 leveranciers, die meer dan 75% van het
wereldwijde inkoopvolume van Jungheinrich vertegenwoordigen.

De huidige Platina beoordeling is de vierde topcertificering voor
Jungheinrich door EcoVadis op rij. Jungheinrich kreeg in 2019 en 2020 goud
en in 2021 voor het eerst platina. Het bedrijf blijft zich consequent inzetten
voor duurzaamheid.

Voor de tweede keer op rij
ontvangt Jungheinrich 
het Platinum
duurzaamheidscertificaat van
EcoVadis. Daarmee behoort
de intralogistieke expert tot
de top 1% van bedrijven
wereldwijd op het gebied van
milieubescherming,
mensenrechten en duurzaam
inkopen.
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Als een van 's werelds toonaangevende instellingen voor het beoordelen
van maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft EcoVadis wereldwijd
meer dan 100.000 bedrijven beoordeeld. De methodologie is gebaseerd op
internationale normen voor duurzaamheid en houdt rekening met meer
dan 200 inkoopcategorieën en meer dan 175 landen. De beoordeling is
gebaseerd op 21 indicatoren op de vier thematische gebieden milieu,
arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.

Over Jungheinrich
Als één van 's werelds toonaangevende leveranciers van intralogistieke
oplossingen stimuleert Jungheinrich al bijna 70 jaar lang de ontwikkeling
van innovatieve en duurzame producten en oplossingen voor
goederenstromen. Jungheinrich, met hoofdzetel in Hamburg (Duitsland), is
een familiebedrijf en heeft zich als doel gesteld het magazijn van de
toekomst te ontwerpen. In 2021 realiseerde Jungheinrich met meer dan
19.000 medewerkers een omzet van € 4,24 miljard. Het wereldwijde
netwerk van het bedrijf omvat 13 productielocaties en 40 eigen
servicebedrijven en verkoopkantoren. Het Jungheinrich aandeel staat ook
genoteerd op de SDAX.

Voor meer informatie en inlichtingen 
kunt u contact opnemen met:
Kathy Vervaeke - Marketing Executive 
Tel. +32 495 58 50 66
kathy.vervaeke@jungheinrich.be 
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