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SAMEN BEWUST OMGAAN MET ONZE LEEFOMGEVING

MORE VALUE
LESS IMPACT



“MEER WAARDE, MINDER IMPACT”  
IS GEDEFINIEERD IN ZES 
STRATEGISCHE DOELEN

MEER WAARDE

MINDER IMPACT

ECONOMISCHE PRESTATIES

Ons succes heeft direct voordeel 
voor onze stakeholders. 

Doel: 
Bedrijfsresultaat (EBIT) boven 
10% van net sales.

ENERGIE

Wij beheren middelen en kosten 
zorgvuldig.

Doel: 
3% minder energieverbuik 
per  jaar.

DUURZAME OPLOSSINGEN 

Wij zijn leidend in de industrie 
en zijn pioneer op het gebied van 
duurzame producten, systemen 
en service. 

Doel: 
Alle nieuwe projecten worden 
uitgevoerd conform Sika’s Product 
Ontwikkelingsproces. 

WATERVERBRUIK

Wij verhogen de efficiency voor 
het verbruik van water en mate-
riaal. 

Doel: 
3% minder waterverbruik per jaar.

LOCALE GEMEENSCHAPPEN/
SAMENLEVING

Wij bouwen aan vertrouwen en 
creëren waarde voor onze klanten 
en de samenleving.

Doel: 
5% meer duurzame sponsor- 
projecten per jaar.

VEILIGHEID OP HET WERK

Wij zorgen voor een veilige en 
gezonde werkplek voor onze 
werknemers. Dat is topprioriteit.

Doel: 
5% minder ongelukken per jaar.
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“MEER WAARDE, MINDER IMPACT”  
IS GEDEFINIEERD IN ZES 
STRATEGISCHE DOELEN

MORE VALUE
LESS IMPACT
ONS COMMITMENT
“Meer waarde, minder impact” is de 
vertaling van het lange termijn perspectief 
van Sika  “More value, less impact” waarbij 
de focus ligt op ons commitment om 
maximale meerwaarde te creëren voor onze 
stakeholders terwijl de impact op het milieu 
en samenleving wordt gereduceerd. 

WERELDWIJDE UITDAGINGEN 
De wereld en de samenleving worden geconfronteerd met uitdagingen die we actief aan moeten 

pakken. Klimaatverandering, de bevolkingsgroei, de energiekosten, de grondstoffen en waterte-

korten: dit zijn enkele van de wereldwijde megatrends en uitdagingen die we de komende jaren en 

decennia moeten veranderen.

DUURZAAMHEID ALS INNOVATIE DRIVER
Tegelijkertijd zijn deze uitdagingen krachtige  drivers voor nieuwe technologieën en oplossingen. 

De markten zullen oplossingen voor nieuwe benaderingen van de bouw, infrastructuur en mobiliteit 

eisen. Voor gebouwen en industriële toepassingen wil Sika duurzaamheid, energie- en materiaal-

efficiëntie verhogen. Wij doen er alles aan om bij te dragen aan het verminderen van het verbruik 

van hulpbronnen, zowel binnen het bedrijf als voor partners.

TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE WAARDEKETEN 
Sika is toegewijd aan het creëren van duurzame toegevoegde waarde over de gehele waardeketen. 

Wij zijn vastbesloten om onze activiteiten en strategieën uit te voeren met universeel aanvaarde 

principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie 

(conform Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties).Duurzaamheid heeft altijd deel uitge-

maakt van onze identiteit. We zijn toegewijd aan het continu meten, verbeteren, rapporteren en 

communiceren over onze duurzame meerwaarde.

 

Laten we samen bewust werken aan een duurzame leefomgeving!

 

Piet Nieuwpoort

General Manager
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BEWEZEN 
DUURZAAM 
EN VEILIG
Sika onderhoudt banden met organisaties en 
overheden om programma’s en projecten die 
nodig zijn om aan duurzaamheid gerelateerde 
kansen te identificeren, te ontwikkelen en 
te implementeren. Door milieu-initiatieven, 
regionale samenwerkingsprogramma’s en 
partnerschappen, blijft Sika duurzame groei in de 
wereld  bevorderen.

Dutch Green Building Council (DGBC)

MVO Nederland

Duurzaam Gebouwd

Olympisch Netwerk Nederland

ICDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen)

World Business Council for sustainable development

Responsible Care

United Nations Global Compact

United Nations Environment Program (UNEP)

Carbon Disclosure Project

U.S. Green Building Council (USGBC)

Network Sustainable Construction

Transparency International

DUURZAME 
PARTNERS

DUURZAAM SIKA GEBOUW
Sika producten zijn toegepast in  het multifunctionele  Sika gebouw in 

Stuttgart conform de eisen van DGNB,  Green building. Het energieverbruik 

in het gebouw is 23% lager dan de Duitse eisen. Samen met partners;  

architect, planner en aannemer, was Sika betrokken bij de ontwikkeling 

van de DGNB richtlijnen

“Duurzaam bouwen” initiatieven en certificeringen, zoals  BREEAM of 

LEED beoordelen de duurzaamheid van bouwmaterialen alsook de algehele 

prestaties van een gebouw, waaronder energie-efficiëntie. Dergelijke 

initiatieven worden steeds belangrijker en invloedrijker op de bouwmarkten 

en hun producten.
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IN NEDERLAND HEEFT SIKA EEN EIGEN PRODUCTIEBEDRIJF MET EEN R&D AFDELING  VOOR (SPORT)VLOEREN. 
GEREALISEERDE DUURZAME INNOVATIES:
 De productie heeft laag energieverbruik
 Geen gebruik van zware metalen bij  de productie 
 Pigmenten en coatings  op waterbasis
 60% Van grondstoffen bestaat uit gerecycled materiaal
 Fabrieksafval 100% recyclebaar
 Stoffilterinstallatie voor schone uitstoot
 Actieve vermindering van energieverbruik
 Bij applicatie geen uitloging naar de bodem en beperkte emissie naar de lucht
 Aan het eind van de levenscyclus is de vloer normaal bedrijfsafval
 Pulastic® Combi vloeren (hout met Pulastic® systeem) met FSC keurmerk
 Bevat geen gevaarlijke, gezondheidsbelastende stoffen
 Natuurlijke en herwinbare grondstoffen
 Sportvloeren worden conform gewenste arbeidsomstandigheden gelegd
 Laag gebruik reinigingsmiddel en reinigingsmiddel op waterbasis
 Cradle to Cradle (C2C) sportvloer inmiddels succesvol toegepast in diverse accommodaties

Pulastic® sportvloeren met een Regupol ondermat  (90% recycling product) hebben een lange  levensduur,

voldoen aan Europees Bouwbesluit/EN 14904  en voldoen aan de eisen voor indoor air quality/emissie-eisen 

conform AgBB. Sportvloeren met een Regupol® ondermat worden beschouwd als ongevaarlijk afval (conform Europese 

afvalsleutel 07 02 99).

DUURZAME 
INNOVATIE
Duurzaamheid in de bouw heeft betrekking op zowel nieuwbouw 

als renovatie. Als wereldmarktleider in de bouwchemische industrie 

verbetert Sika het groeipotentieel door innovatie, kwaliteit en service.

In de bouw levert Sika oplossingen van hoge kwaliteit aan haar 

klantgroepen zoals aannemers, betonproducenten en professionele 

distributeurs. Sika is dankzij haar innovatieve geest en technische 

knowhow een kundige partner in elk stadium van het bouwproces.

Sika Industrie sluit zich bij belangrijke klanten en externe specialisten 

aan voor de ontwikkeling van wederzijds succes. 

VOORDUREND ONTWIKKELEN WIJ OM ONZE 
DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN TE REALISEREN IN ONZE 
TARGET MARKETS:
 Hulpstoffen
 Waterdichting
 Daksystemen
 Vloersystemen, industrieel en sport
 Afdichting & Verlijming
 Afbouw & Renovatie
 Industrie
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DUURZAAM
GECERTIFICEERD 
Al jaren is Sika Nederland bewezen duurzaam. We zijn één van de 
ongeveer 200 MVO gecertificeerde bedrijven in Nederland. 

SIKA NEDERLAND B.V.  IS 
GECERTIFICEERD CONFORM:
 MVO Prestatieladder, niveau 3
 CO2 Prestatieladder, niveau 3
 ISO 9001 en ISO 14001
 VCA**
  KIWA (NOC*NSF), gecertificeerde 

vloersystemen
 KIWA/FPC (Factory Production Control)
 CE normering
 OHSAS 18001

DUBOKEUR
De Sika/Sarnafil dakbedekkingen hebben 

DUBOkeur.

BREEAM/LEED
Sika oplossingen en producten 

worden toegepast in BREEAM/LEED 

gecertificeerde gebouwen. Zie hiervoor 

onze referenties en  certificaten.

GRI
Initiatieven en vorderingen met 

betrekking tot duurzaamheid van Sika 

zijn georganiseerd en vastgelegd in het 

“Global Reporting Initiative”(GRI 4). 

Lees meer hierover op:

www.sika.com

ECOLABELS
Diverse Sika en Pulastic® vloersystemen 
hebben de ecolabels:
 AgBB/DiBT
 M1 Classification
 LGA
 Eurofins
 FSC
 Ecospecifier

LCA’S
LCA’s van Sika en Pulastic® vloersystemen 

kunt u aanvragen bij uw Sika Account 

Manager.

> overhandiging MVO certificaat door Richard Krajicek aan Remo van der Wilt (oud-directeur)
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DEKRA Certification B.V.

2
drs. G.J. Zoetbrood

0
L.E. Theunissen

Directeur Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.

Dit MVO certificaat is geregistreerd op de website www.MVOPrestatieladder.nl

ISO 26000 is geen managementsysteem standaard. Deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden.

De MVO Prestatieladder is geschikt voor certificatie.

De MVO Prestatieladder, een praktische toepassing van ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

DEKRA Certification B.V.   Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem  Postbus 5185, 6802 ED  Arnhem, Nederland

T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Handelsregister 09085396

CERTIFICAAT
Nummer: 2143862

Het managementsysteem van:

Sika Nederland B.V.
Duurstedeweg 7
7418 CK  Deventer
KvK nr. 30062406

MVO managementsysteem voor het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op 
MVO indicatoren in samenspraak met stakeholders in de technical area Bouw

en de toepassing daarvan voldoen aan de voorwaarden gesteld in de:

MVO Prestatieladder Niveau 3
Versie december 2013

Voor het toepassingsgebied:
ontwikkeling en productie van systemen en producten voor lijmen, afdichten, demping, versterken en 
beschermen in de bouwsector en de auto-industrie

Dit certificaat is geldig tot: 1 april 2017
Dit certificaat is geldig vanaf: 2 April 2015
Gecertificeerd sinds: 1 juli 2011
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Switzerland

X. Edelmann, President SQS

Certificate

Swiss Association for Quality and 
Management Systems SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Issue date: November 10, 2014

This SQS Certifi cate is valid up to 
and including November 9, 2017
Scope numbers 12, 14, 18, 22
Registration number 31982 

R. Glauser, CEO SQS

SQS herewith certifi es that the company named below has a management system which meets the 
requirements of the standards specifi ed below.

Sika AG
6341 Baar
Switzerland

Certifi ed area

Sika Companies
According to appendix

Field of activity

Development, Manufacture and Distribution 
of Products for Construction and Industry

Standards

ISO 9001:2008 Quality Management System 

ISO 14001:2004 Environmental Management System 

OHSAS  Occupational Health and
18001:2007 Safety Management System

ISO 50001:2011 Energy Management System

Trusted Cert Swiss Made
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BOUWEN AAN 
DUURZAME 
PROJECTEN 

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE 
WWW.SIKA.NL 
WWW.PULASTIC.COM 
WWW.SIKA.COM/SUSTAINABILITY

LELY B.V., MAASSLUISKRAJICEK PLAYGROUND, DEN HAAG

G2 STRIJEN, OOSTERHOUT
DUURZAME OMBOUW  N261, 
WAALWIJK

BREEAM GEBOUW WATERCAMPUS, 
LEEUWARDENOLYMPIC OVAL, CANADAHAN, NIJMEGEN

HET DOK, OEGSTGEEST
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BOUWEN AAN 
DUURZAME 
PROJECTEN 

CRADLE TO CRADLE PROJECT,  ROTTERDAM

QUEEN OF SOUTH, ROTTERDAM

PARKEERGARAGE MARKTHAL, ROTTERDAM

TIMMERHUIS, ROTTERDAM

WORLD FORUM CONVENTION CENTER, DEN HAAG
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SOCIALE VOORUITGANG 
DOOR BETROKKENHEID

Sika draagt bij aan de sociale en economische 

vooruitgang in alle landen en gemeenschappen waar 

we actief zijn. Door de Romuald Burkard Foundation is 

Sika actief in het ondersteunen van maatschappelijke 

projecten in lokale gemeenschappen. Als lid van de 

UN Global Compact zetten we ons in voor mondiale 

duurzame ontwikkeling. Onze integriteit en  ethische 

normen zijn hoog. Sika’s “Code of Conduct” definieert 

de normen en gedragsregels voor het bedrijf en alle 

medewerkers. Sika zorgt goed voor de werknemers 

en de lokale gemeenschap en is betrokken bij 

maatschappelijke projecten.

INTERNATIONALE BETROKKENHEID 
Romuald Burkard Foundation, 30 projecten 
in 17 landen, zoals 
 Operation Smile, Vietnam 
  Universiteit Zurich, Zwitserland/ondersteuning van 

CHF 7 miljoen voor professoraat 
  Global Nature Fund, projecten in Burundi, Kenia, 

Colombia en Mongolië 

LOKALE BETROKKENHEID 
 Richard Krajicek Foundation 
 Esther Vergeer Foundation/Parastars 
 KIKA 
 Diverse sportevenementen 
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Wij erven de aarde niet van onze ouders, maar 
hebben haar in bruikleen van onze kinderen. 
Dat schept verplichtingen. En biedt grenzeloze 
mogelijkheden. Want juist het besef dat wij 
in het hier en nu verantwoordelijk zijn voor de 
generaties die na ons komen, daagt ons uit met 
duurzame oplossingen te komen.
 

SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN IS GEDEELD  SUCCES
Het succes van Sika is niet alleen afhankelijk van het nastreven van de 

juiste strategie, het is gebaseerd op vertrouwen, partnership met onze 

stakeholders en de onbegrensde inzet van alle medewerkers. De Sika reis 

naar wereldwijd leiderschap is gebaseerd op onze ondernemende filosofie  

en de Sika spirit. De Sika spirit is synoniem aan een sterke set van waarden 

en principes die het DNA van het bedrijf zijn. Deze vijf principes zijn de 

uiting van de bedrijfscultuur en vormen de basis van huidig en toekomstig 

duurzaam  succes.

SAMEN DE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR 
VOLGENDE GENERATIES.

WIJ GEVEN DE 
AARDE DOOR …

KLANTEN EERST

MOED VOOR INNOVATIE

DUURZAAMHEID EN INTEGRITEIT

ONTWIKKELEN KRACHT EN RESPECT

BEHEER VAN RESULTATEN 

MEER INFORMATIE OVER DUURZAAMHEID VAN SIKA: WWW.SIKA.NL EN WWW.PULASTIC.COM
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