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Duurzaamheid bevindt zich in het hart van
wij doen
● Mondi wil verpakkingen en papier maken met
duurzame ontwerpen
● The Mondi Way verbindt onze 26.000 collega’s
in de hele wereld, en koppelt onze strategie en
cultuur aan onze gedeelde zin tot slagen.
● De voorbije 10 jaar heeft ons succesvolle model
van verantwoord groeien onze benadering van
duurzaamheid gestuurd. We kunnen trots zijn op
wat we hebben gerealiseerd.
● Het Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) bevat de
acties die we in de loop van de 10 volgende jaren
moeten ondernemen om onze ambitieuze
beloften voor duurzaamheid tegen 2030 waar te
maken.
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Dit is MAP2030, ons plan om bij te dragen aan een betere wereld
The basics
● De ontwikkeling van MAP2030
was een stevig tweejarig
proces waarbij collega’s uit de
hele business werden
betrokken
● Wij geloven dat door ons te
concentreren op oplossingen
i.o.m. de circulaire economie,
gecreëerd door competente
mensen, klimaatacties de
meeste impact zullen hebben.
● Wij zijn vastberaden om een
verschil te maken, zelfs al
beschikken we nog niet over
alle antwoorden.
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Onze 3 actieterreinen
Engagementen en doelstellingen
Bijdragen aan de SDG’s van de Verenigde Naties

Oplossingen i.o.m. de circulaire economie
Innovatieve verpakkings- en papieroplossingen die grondstoffen in omloop houden en afval
vermijden
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Engagementen

Doelstellingen

Onze verpakkings- en papieroplossingen
herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar
maken

o

100% van onze producten zijn herbruikbaar, recycleerbaar of
composteerbaar tegen 2025

Afval vermijden door grondstoffen in omloop te
houden

o

Vermijden om afval van onze productieprocessen te storten

Samenwerken met anderen om niet-duurzame
verpakkingen te elimineren

o

Jaar na jaar vooruitgang geboekt dankzij partnerships en de
inzet van stakeholders

Gericht op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties

Gecreëerd door competente mensen
Een competent en inclusief team dat bijdraagt aan een betere wereld
Engagementen

Doelstellingen

Vaardigheden opbouwen die
langetermijninzetbaarheid ondersteunen

o

Onze medewerkers de mogelijkheid bieden om deel te nemen
aan bijscholingsprogramma’s

o
o
o

90% functietevredenheidsscore halen in onze personeelsenquête
90% inclusiviteitsscore halen in onze personeelsenquête
30% vrouwen in het Mondi personeelsbestand

o
o
o

Nul dodelijke ongevallen en levensveranderende verwondingen
15% daling van ons totaal aantal registreerbare incidenten
Onze medewerkers ondersteunen in hun streven naar een
werk-privé-ervaring die hun welzijn vergroot
Onze fabrieken verhogen het bewustzijn en nemen maatregelen
om de gezondheid en het mentale welzijn te verbeteren

Een doelgerichte baan vinden voor ons allemaal
in een diverse en inclusieve werkplek

Een omgeving creëren die een positieve werkprivé-ervaring mogelijk maakt, met voldoende
ruimte voor onze veiligheid, gezondheid en
mentaal welzijn
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o

Gericht op SDG’s van de Verenigde Naties

Actie ondernemen voor het klimaat
Klimaatveerkracht dankzij onze bossen en acties voor de toekomst van onze planeet
Engagementen

Doelstellingen
o

Onze broeikasemissies reduceren in lijn met
wetenschappelijke doelstellingen

o
o

Behoud van nulontbossing bij onze
houtbevoorrading, leveringen uit gezonde
en veerkrachtige bossen

o
o
o
o

Veiligstellen van biodiversiteit en water in onze
fabrieken en elders
o
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Onze emissies van groep 1 en groep 2 reduceren met 34% per ton
brutoproductie tegen 2025 en met 72% tegen 2050 (2014=100)
Onze broeikasgasemissies van groep 2 verminderen met 39% per MWh tegen
2025 en met 86% tegen 2050 (2014=100)
Een op wetenschappelijke argumenten gebaseerde reductiedoelstelling van
groep 3 tegen 2025
Behoud van 100% FSC®-certificering in onze eigen bosexploitaties
100% verantwoord ontgonnen vezel met 75% gecertificeerde
FSC®-PEFC™-vezel tegen 2025 en voor het overige gecontroleerd hout
Invoering van richtinggevende bosbouwmaatregelen voor productieve,
gezonde en veerkrachtige bossen
Waterbeheersbeoordelingen doorvoeren in onze fabrieken en bosexploitaties
tegen 2025, en de vereiste acties doorvoeren om de bevindingen ervan aan te
pakken tegen 2030
Biodiversiteitsbeoordelingen doorvoeren in onze fabrieken en bosexploitaties,
incl. biodiversiteitsmaatregelen waar nodig tegen 2025

Gericht op SDG’s van de Verenigde Naties

Verantwoorde
ondernemerspraktijken
Engagementen en doelstellingen

Bedrijfsethiek en governance

Engagementen

Doelstellingen

Een herzien SD-trainings- en auditschema
wordt geïntroduceerd ter preventie van
inbreuken

o
o

Invoering van een Governance Operating Standard tegen 2021
Opleiding van auditors tegen 2022

Compliance-audits in al onze papierfabrieken
tegen 2025 en in onze verwerkende fabrieken
tegen 2030

o
o
o

Compliance-audits in al onze papierfabrieken doorvoeren tegen 2025
Compliance-audits in al onze verwerkende fabrieken doorvoeren tegen 2030
Managementbespreking en maatregelen ter verbetering van auditscores tegen
2022, vervolgens doorlopend proces

o
o

Opleidingsbehoeften geïdentificeerd tegen 2022
Relevante opleidingen ontwikkeld en geïmplementeerd als een constant
proces

o

Relevante parameters identificeren (bijv. broeikasgasemissies,
stortplaatsafval, water)
Processen implementeren ter integratie in investeringsbeslissingsprocessen

Medewerkers zullen worden opgeleid over
relevante duurzaamheidsthema’s
Criteria voor duurzaamheidsevaluatie
ontwikkelen tegen 2021, toe te passen in 100%
van onze kapitaalinvesteringen > 500.000 euro
vanaf 2022
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o

Gericht op SDG’s van de Verenigde Naties

Mensenrechten

Engagement

Doelstellingen

Governancesysteem versterken ter preventie
van de schending van mensenrechten en
eventuele inbreuken herstellen
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o

Ontwikkeling van de methodologie voor evaluatie en begeleiding van due
diligence en risicobeoordeling met steun van het Deense Instituut voor
Mensenrechten (DIHR) tegen eind 2021

o

In 100% van de fabrieken evaluatie afgewerkt van mensenrechten due
dilligence & risicobeoordeling, en actieplan ingevoerd om de bevindingen te
verwerken tegen 2025

o

100% van de fabrieken hebben hun impact op de mensenrechten bestudeerd
(onderzoek, preventie van toekomstige voorvallen en eventuele inbreuken
herstellen) tegen 2030

Gericht op SDG’s van de Verenigde Naties

Gemeenschappen

Engagement

Doelstelling

Jaarlijks minstens 1% van de winst vóór
belastingen investeren in sociale investeringen,
met een focus op STEM-onderwijs (Science,
Technology, Engineering, Mathematics),
milieubescherming, ondersteuning van het
bedrijfsleven en scheppen van werkgelegenheid
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o

Groepsbesteding als een jaarlijks percentage van de winst vóór belastingen, in
de genoemde strategische categorieën (doelstelling: >1% jaarlijks voor de
groep)

Gericht op SDG’s van de Verenigde Naties

Inkoop
Engagementen

Doelstellingen
o

We beperken risico’s en zorgen voor meer
transparantie in onze leverketens met ons
verantwoorde inkoopproces

Garanderen dat de totaliteit van onze houtvezels
(rondhout, houtchips en marktpulp) uitsluitend
wordt betrokken uit geloofwaardige
houtbronnen
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We zullen het leveranciersrisico elk jaar verminderen

Leveranciersrisico =

totaal aantal overblijvende hoogrisicoleveranciers
totaal aantal gescreende leveranciers

o

100% van de houtvezels conform houden met geloofwaardige standaarden
(FSC, PEFC, of gecontroleerd hout)

o

100% FSC-gecertificeerd hout blijven gebruiken uit hoogrisicolanden
uitz.: landen waar Mondi beschikt over lokale fabrieken en expertise (Rusland
en Bulgarije)

o

100% PEFC- of FSC-gecertificeerde marktpulp

o

100% PEFC- of FSC-controleketencertificatie voor onze pulp- en
papierfabrieken

o

Wij blijven werken met certificatie-instituten om de geloofwaardigheid van de
certificatie en de gecontroleerde houtsystemen te garanderen

Gericht op SDG’s van de Verenigde Naties

Milieu-impact

Engagement

Doelstellingen

Wij blijven werken aan de verbetering van de
milieuprestaties van onze fabrieken om de
milieu-impact te minimaliseren
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o

Specifiek stortplaatsafval reduceren met 20% tegen 2025 (2020=100)

o

100% van onze fabrieken zullen worden gecertificeerd i.o.m. internationaal
geaccepteerde milieustandaarden equivalent met ISO 14001 tegen 2025

o

Specifieke NOx-emissies uit onze pulp- en papierfabrieken verminderen met
5% tegen 2025 (2020=100)

o

Specifieke afvalwaterbelasting op het milieu (chemisch zuurstofverbruik)
verminderen met 5% tegen 2025 (2020=100)

o

Specifiek oppervlaktewaterverbruik van onze pulp- en papierfabrieken
verminderen in waterarme gebieden met 5% tegen 2025 (2020=100)

Gericht op SDG’s van de Verenigde Naties

www.mondigroup.com/sustainability

