Duurzame innovatie voor
de volgende generatie
Als familiebedrijf zit het in onze genen om te investeren in
innovatie en duurzaamheid. Op het gebied van producten,
bedrijfsvoering, proces en transport houden we rekening met
mens en milieu. Dat heeft ons in 2016 als eerste chemiebedrijf ter
wereld een B Corp certificaat opgeleverd. Ook zijn we voor het
derde jaar op rij benoemd tot ‘Best For The World’ in de categorie
‘milieu’. Dat betekent dat wij ons wereldwijd tot de top 10%
van alle gecertificeerde B Corps in de categorie ‘milieu’ mogen
rekenen.
Kom meer te weten over onze duurzame ambities en
initiatieven en lees ons manifest waarin we de verfsector
oproepen om te verduurzamen via wijzijn.nu

Een aantal van onze duurzame initiatieven

Hergebruik van spoelwater
Jaarlijks komt een grote hoeveelheid spoelwater vrij. Dit ontstaat door het reinigen
van leidingen, uitvulmachines en containers waar verf in is opgeslagen. Dit spoelwater
reinigen we dankzij flocculatie. Dit houdt in dat verfbestanddelen zich scheiden van het
water. Hierdoor blijft er schoon spoelwater over dat we hergebruiken.

Verwarming en koeling uit de aarde
Onze aarde zit vol energie. Met een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie kun je
deze energie gebruiken om een gebouw te verwarmen of te koelen. Al onze locaties
zijn voorzien van zo’n installatie. Door gebruik te maken van aardwarmte in plaats van
aardgas verminderen we de uitstoot van CO2 met wel 99.560 kg per jaar!

Vrachtverkeer
Wij kiezen bewust voor innovatieve en duurzame leveranciers die verder kijken dan
financieel gewin. Bijvoorbeeld voor het vervoeren van onze verf. Zo is onze transporteur
aangesloten bij Lean and Green. Hiervoor heeft zij aangetoond dat ze in 5 jaar tijd 20%
CO2 reductie heeft behaald.

Kijk voor meer informatie over al onze
duurzame intitiatieven op www.wijzijn.nu

Onze keurmerken

Best For
The World
2019 Environment
2018
2017

Honoree

Gecertificeerde B Corp bedrijven voldoen aan de hoogste normen voor sociale- en
milieuprestaties, publieke transparantie en wettelijke verantwoording om winst en doel in evenwicht
te houden. B Corps versnellen een wereldwijde cultuuromslag om succes in het bedrijfsleven
opnieuw te definiëren en een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen.
De milieu-footprint van een product is de impact van het product op het milieu doordat je
bijvoorbeeld materialen en energie verbruikt. Hierin nemen we ook de footprint van de grondstoffen
mee, die worden opgegeven door onze leveranciers. Deze footprint bepalen we voor al onze
producten met de Levens Cyclus Analyse (LCA) aanpak van Ecochain. Daarmee hebben we goed
zicht op waar de belangrijkste milieu impacts plaatsvinden en kunnen we continu onze footprint
verbeteren.
Het wereldwijde initiatief Coatings Care streeft naar voortdurende verbetering op het gebied
van veiligheid, gezondheid en milieu en het geven van informatie hierover. Voor de verf- en
drukinktindustrie (VVVF) in Nederland is het een belangrijk instrument om invulling te geven aan
duurzaam ondernemen.
Breeam is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen, een
code voor een duurzaam gebouwde omgeving. Alle Wijzonol verven voldoen aan de in Breeam
gehanteerde HEA 9 criteria-eis. De producten kunnen ingezet worden bij duurzame bouw en
beheer van gebouwen.
Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem van Koninklijke van Wijhe Verf voldoet aan de
Internationale standaarden ISO 9001 en ISO 14001.
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