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Duurzaamheidsstrategie  

Duidelijke focus gebaseerd op 3 pijlers 
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• In 2015 25% van de netto omzet uit innovatieve, milieuvriendelijke producten 

halen 

• De milieubelasting van verpakkingen met 20% verminderen 

• 250 miljoen nieuwe consumenten bereiken 

PRODUCTS 

• Nul bedrijfsongevallen 

• Sociaal betrokken programma's in alle gemeenschappen waar K-C actief is 

• Een toeleveringsketen die voor 100% voldoet aan de sociale normen en 

waarden van K-C 

PEOPLE 

• Reductie van 25% in waterverbruik + afvoerkwaliteit behouden 

• 100% gecertificeerde vezel 

• Uitstoot van broeikasgassen met 5% verminderen 

• 'Zero Waste to Landfill'. Oftewel: productie-afval wordt niet afgevoerd maar 

herbruikt 

PLANET 



Ondersteuningsmateriaal 

FSC & ISO Certificaten Video 

Levenscyclus &  

certificerings  

fact sheets 

Samenvatting van  

wereldwijd duurzaam- 

heidsrapport 

PR & reclame- 

campagne 

Microsite 

www.kcpreducetoday.com/nl  

Presentaties eindgebruiker  

en distributeur 

Op verzoek opvraagbaar 

http://www.kcpreducetoday.nl/
http://www.kcpreducetoday.nl/
http://www.kcpreducetoday.nl/


Onze levenscyclusbenadering  
voor duurzaamheid

Wij streven ernaar om minder grondstoffen  
te gebruiken, zodat er meer voor de  

toekomst overblijft.
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Productontwikkeling
Wij ontwikkelen producten die het 

verbruik gedurende de hele levenscyclus 
verminderen.

Gebruik
Onze sterk presterende producten en  
systemen zijn erop gericht om klanten  
te helpen hun gebruik te verminderen.
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Productie

Wij investeren in nieuwe technologie om 
het gebruik van natuurlijke bronnen en 

productieafval te verminderen.

4
Transport

Wij blijven efficiëntere manieren ontwikkelen 
voor het verpakken, opslaan en transporteren 

van onze producten om de invloed van hun 
distributie te beperken.

6
Grondstoffen

Wij verplichten onszelf tot een 
verantwoordelijk gebruik van grondstoffen en 
verzekeren de duurzaamheid van de vezels die 

we gebruiken.

2
Uiteindelijke afvalverwerking
Innovatieve producten in combinatie met 
betrouwbare uitgifte betekent dat u kunt 

beperken wat er wordt gebruikt, verspild en 
weggegooid.

www.kcpreducetoday.com



1. 2008 North American Frost and Sullivan Award voor productinnovatie. 2. Gegevens van Kimberly-Clark Europe. 3. Gegevens van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Europe. 4. Gegevens van Kimberly-Clark Global. 5. SCOTT® Rolhanddoeken 6667 en 6668. 
® en * Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2008 KCWW. Publikatie No.: 4542.03 NL
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Gebruik
•  SCOTT®  Xtra Handdoeken verminderen 

de hoeveelheid vezels die nodig is om de 
handen te drogen en daarmee daalt de 
weggegooide hoeveelheid “droge” vezel 
met 28%.

•  Vergeleken met gewone vloeibare zeep 
levert onze nieuwe schuimzeep tweemaal 
zoveel handwasbeurten per liter.

•  WYPALL* L Poetsdoeken zijn tweemaal 
zo absorberend als andere LDC 
(lichtgedroogde crèpe) poetsdoeken. Dit 
betekent dat u 15% minder gebruikt om 
dezelfde taak uit te voeren.
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Productie 
•  In 2008 hebben wij 1,3 miljoen m3 

water bespaard, wat gelijk is aan 520 
Olympische zwembaden.4

•  Onze Europese fabrieken zijn ISO 14001 en 
FSC gecertificeerd.

•  Het verwarmen van onze fabriek in 
Koblenz, Duitsland, wordt bereikt door 
het recyclen van de afvalwarmte die de 
fabriek genereert.

•  Wij hebben 1,2 miljoen ton afval 
hergebruikt in 2008 - dit is gelijk  
aan het afval dat geproduceerd  
wordt door 2,3 miljoen 
Europeanen in een jaar4.
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Transport
•  SCOTT®  Rolhanddoeken5 zijn 

gecomprimeerd, zodat er 50% meer in 
een doos past, er meer dozen in onze 
vrachtwagens kunnen worden geladen 
en er minder vrachtwagens de weg op 
hoeven.

•  Innovatief verpakkingsontwerp betekent 
dat we 2.000 KLEENGUARD* G10 Arctic 
Blue Handschoenen in elke doos kunnen 
verpakken, in plaats van de standaard 
1.000. Het resultaat is dat u het aantal 
benodigde leveringen tot 50% kunt 
verminderen.

•  Wij hebben 2.500 vrachtwagens van de 
weg gehaald dankzij de spoorlijn die 
we hebben hersteld naar onze fabriek in 
Koblenz, Duitsland.
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Grondstoffen
•  Wij streven ernaar dat onze grondstoffen 

duurzaam geproduceerd en 
verantwoordelijk gebruikt worden:

  -  100% van onze houtpulpleveranciers is 
gecertificeerd.2

  -  Onze papierproducten bestaan uit 
gemiddeld 80% gerecyclede vezels.3

•  Wij zijn lid van FSC International 
en nemen daardoor deel aan het 
controleproces voor de ontwikkeling van 
nieuwe FSC normen en beleidslijnen.

•  Ons AIRFLEX* Materiaal met unieke 
UCTAD technologie vermindert het 
vezelverbruik met 15% in vergelijking 
met standaard 
materiaal.
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Definitieve 
afvalverwerking
•  Onze Roll Control Dispenser in combinatie 

met onze WYPALL* L20 Poetsdoeken, 
helpt u dankzij de doek-voor-doek uitgifte 
te besparen op het verbruik (tot wel 
20%!). Met als resultaat: minder afval.

•  WYPALL* X Poetsdoeken wegen 5 keer 
minder dan textiele doeken. Dat betekent 
minder afval en minder kosten voor 
afvalverwerking.

•  Ons Gevouwen Toilettissue systeem 
bespaart tot wel 40% tissue 
in vergelijking met een 
jumborol, zodat u minder 
gebruikt, minder verspilt en 
minder weggooit.

1

Productontwikkeling
•  Ons ‘Design for Environment’ programma 

is gericht op duurzame innovatie, van 
ontwerp tot afvalverwerking.

•  Onze KIMTECH PURE* G3 & G5 
STERLING* Nitrile Cleanroom 
Handschoenen hebben beide 
productinnovatieprijzen gewonnen voor 
de reductie van verpakking 
en afval.1

Leidend in duurzaamheid
Wij hechten waarde aan Corporate Social Responsibility (CSR), de integratie van milieu-, sociale en economische 
overwegingen in dagelijkse bedrijfsbeslissingen.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is 
Kimberly-Clark op de eerste plaats geëindigd 
in de categorie Persoonlijke Producten van 
de Dow Jones Sustainability World Indexes, 
die de leidende bedrijven op het gebied van 
duurzaamheid in de verschillende bedrijfstakken 
vaststellen. Slechts ongeveer 10% van de 2500 
grootste bedrijven in de wereld is gekwalificeerd 
om mee te doen.

Sinds 2001 heeft Kimberly-Clark meer dan 3,8 
miljoen euro gedoneerd aan Unicef. Hiermee 
heeft Unicef levensreddende middelen, 
gezondheidszorg en onderwijs kunnen bieden 
aan meer dan 350.000 kinderen in 24 landen.



Bent u verplicht om gecertificeerde producten te gebruiken? Of er anderszins in geïnteresseerd? KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
heeft de producten die u zoekt. Wij hebben een aantal producten die het Ecolabel en/of het FSC logo mogen voeren. Wij informeren u 
graag over de certificeringsinstanties die we hebben gekozen om mee samen te werken, de redenen voor deze keuzes en de mogelijke 

voordelen die dit heeft voor u en uw bedrijf.

Uitleg bij de certificeringen:

Wat is FSC?
Forest Stewardship Council (FSC) is een organisatie met meerdere 
belanghebbenden, met leden uit milieubeschermingsgroepen, 
economische en sociale groepen, de houthandel en de bosbouw, 
lokale bosbouwgroepen en andere organisaties van over de 
hele wereld. FSC is opgericht om verantwoordelijk beheer van 
de bossen in de wereld te bevorderen. Het is een internationale 
organisatie zonder winstoogmerk, met als missie het bieden 
van een echt onafhankelijk, internationaal en geloofwaardig 
keurmerksysteem voor hout en andere bosbouwproducten.

De FSC heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:

•  Het instellen van normen

•  Het accrediteren van de certificeringsinstanties

Producten met het FSC label zijn onafhankelijk gecertificeerd, 
waardoor consumenten zeker weten dat ze afkomstig zijn uit 
bossen die zodanig beheerd worden dat ze tegemoetkomen aan de 
sociale, economische en ecologische behoeften van de huidige en 
toekomstige generaties.

FSC is ons voorkeurslabel voor onbewerkte 
materialen
Kimberly-Clark heeft als onderdeel van haar algemene 
bosbouwbeleid een voorkeur uitgesproken voor FSC. Dit volgt uit 
een onafhankelijk onderzoek naar de algemene levering van hout 
uit FSC gecertificeerde bossen. Momenteel is het nog niet mogelijk 
om uitsluitend met FSC gecertificeerde producten te werken, 
omdat nog niet genoeg bossen als zodanig gecertificeerd zijn.  
Uit het onderzoek is gebleken dat FSC volumes in de toekomst 
zullen toenemen.#

Kimberly-Clark is lid van FSC International en neemt daardoor deel 
in het controleproces door belanghebbenden voor de ontwikkeling 
van nieuwe FSC normen en beleidslijnen.

# Dit onderzoek is in te zien op  
www.kimberly-clark.com 

FSC Handelsketen (“Chain of 
Custody”) Certificering
FSC Handelsketen biedt een link tussen het bos 
waaruit de vezels afkomstig zijn, en het product dat 
ervan gemaakt is.

•  Wij volgen het bezit en transport van houtvezel uit een FSC 
gecertificeerd bos in elk productiestadium.

•  Wij zorgen ervoor dat niet door FSC gecertificeerd hout, niet uit 
omstreden bronnen afkomstig is.

•  Wij gebruiken gerecyclede materialen uit gecontroleerde 
bronnen. 

Alle Europese fabrieken van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
zijn gecertificeerd voor het produceren van FSC gelabelde 
producten.

Wat houdt dit voor u in?
Milieugroepen over de hele wereld steunen FSC als de beste 
certificering van duurzaam bosbeheer.

•  Geeft aan dat het hout afkomstig is uit duurzame, goedbeheerde 
bossen.

•  Helpt u tegemoet te komen aan de vraag van uw klanten door 
producten te selecteren met milieukeurmerken.

•  Helpt u bij het opbouwen en beschermen van uw merk door 
gedifferentieerde, sterk presterende producten aan te bieden die 
FSC gecertificeerd zijn.



# Een Environmental Management System (EMS) biedt u een kader voor het efficiënt beheren 
van milieuverantwoordelijkheden, op een manier die geïntegreerd is in uw algemene 
activiteiten.
® en * Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2010 KCWW.  
Publikatie No.: 4597.03 NL

Productassortiment met Europees Ecolabel, FSC en ISO:
Wij hebben nu een assortiment gecertificeerde producten, waaronder 
handdoeken, toilettissue, facial tissue en poetsdoeken uit de volgende 
topmerken:

Europees Ecolabel
Het Europese Ecolabel is een vrijwillig programma dat  
opgericht is in 1992, met als doel bedrijven aan te  
moedigen om producten en diensten op de markt te  
brengen die vriendelijker zijn voor het milieu. Producten  
die het Ecolabel toegekend hebben gekregen, mogen het bloemlogo 
dragen, waardoor ze makkelijk te herkennen en te selecteren zijn.   
 

Het Europese Ecolabel garandeert een 
verantwoordelijke productie van “begin  
tot eind”
De milieucriteria achter het Ecolabel zijn streng en producten 
worden beoordeeld op meerdere aspecten.  Ze worden gemeten en 
geanalyseerd op prestaties tegenover de gevolgen van het product voor 
het milieu gedurende zijn hele levensduur, beginnend bij de winning van 
grondstoffen in het preproductiestadium, tot de productie, distributie en 
afvalverwerking van het product. 
 
Alleen producten die voldoen aan deze strenge milieu-eisen mogen het 
Ecolabel gebruiken, waardoor consumenten een label krijgen dat ze echt 
kunnen vertrouwen. 

REDUCE TODAY, RESPECT TOMORROW* is de benadering van KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* met betrekking tot duurzaamheid. Door duurzaamheidsprincipes in de 
productinnovatieprocessen te verwerken en een levenscyclusbenadering te hanteren, 

levert KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* een bijdrage aan de vermindering van de 
hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die we gebruiken. Vermindering is de sleutel tot het 

terugbrengen van de impact die onze activiteiten en die van onze klanten op het milieu 
hebben. Ga voor meer informatie naar: www.kcpreducetoday.com.

Wat is ISO 14001?
ISO 14001 is een internationaal 
geaccepteerde norm waarin 
uiteengezet wordt hoe u een effectief 
milieubeheersysteem# kunt instellen.

ISO 14001 is ons voorkeurslabel voor 
verantwoorde productie
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft een milieu-, gezondheids- 
en veiligheidsbeheersysteem geïmplementeerd binnen al 
onze wereldwijde productielocaties. De doelstellingen van dit 
beheersysteem zijn het blijven bieden van een veilige werkomgeving 
voor onze werknemers en het verkleinen van onze impact op het 
milieu. Beide punten zijn belangrijke verplichtingen voor  
Kimberly-Clark als een verantwoordelijk bedrijf.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft de ISO 14001 norm voor 
milieubeheersystemen gekozen, omdat het de volgende doelen 
heeft:

•  Bouwen aan de eigen bestaande milieubeheersystemen en deze 
verder verbeteren.

•  Naleving van het milieubeleid van Kimberly-Clark aantonen.

•  Naleving van milieuwetgeving en voorschriften blijven garanderen.

•  Externe goedkeuring van onze milieubeheersystemen verkrijgen 
om te communiceren aan geïnteresseerde belanghebbenden. 

Wat houdt dit voor u in?
•  ISO 14001 vereist dat we de gevolgen voor het milieu van onze 

activiteiten begrijpen en beheren, dus u kunt erop vertrouwen dat 
de producten die u van ons koopt geproduceerd worden op een 
locatie met een cultuur van voortdurende milieuverbetering.

•  Aangezien ISO 14001 wereldwijd erkend is, helpt het label op onze 
producten om onze proactieve benadering van milieubeheer over 
te brengen.

•  Alle KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* fabrieken in Europa 
zijn ISO 14001 geaccrediteerd: nog een manier waarop we onze 
betrokkenheid bij het beschermen van het milieu laten zien.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft het Europese Ecolabel 
verkozen als voorkeurslabel. De criteria voor het meten van prestaties 
liggen sterk op één lijn met onze duurzaamheidsbenadering.  Wij streven 
ernaar om ervoor te zorgen dat onze producten doen wat ze moeten doen, 
terwijl we tevens naar manieren zoeken om de gevolgen voor het milieu in 
iedere fase van de levenscyclus van het product te beperken. 

Het Ecolabel analyseert de gevolgen van het product tijdens de hele 
levenscyclus. Dit weerspiegelt onze levenscyclusbenadering en daarmee 
sluit het Ecolabel uitermate goed aan op onze strategie.

En wat betekent dit nu voor u?
• Het Europese Ecolabel helpt u met het volste vertrouwen de juiste   
 producten voor uw bedrijf te selecteren.

• Duidelijke labeling maakt het makkelijker om milieuvriendelijke   
 producten te selecteren. 

• Het Europese Ecolabel helpt u om uw zaken uit te breiden en te   
 behouden door onderscheidende producten met sterke prestaties te   
 bieden die het Ecolabel dragen.



HANDDOEKEN 
 
Code Productomschrijving Inhoud/Collo

Gevouwen Handdoeken

6773 KLEENEX® Ultra Super Soft Handdoeken - Lang/Wit/3-laags 30 2 x 72 1 = 2.160 

6771 KLEENEX® Ultra Super Soft Handdoeken - Medium/Wit/3-laags 30 2 x 96 1 = 2.880 

6772 KLEENEX® Ultra Handdoeken - Lang/Wit/2-laags 30 2 x 94 1 = 2.820 Verschillende Bronnen   

6777 KLEENEX® Ultra Handdoeken - Medium/Wit/2-laags 30 2 x 124 1 = 3.720 Verschillende Bronnen

6685 KLEENEX® Xtra Handdoeken - Kort/Wit/2-laags  16 2 x 200 1 = 3.200 100% Gerecycleerde Vezels

6810 SCOTT® NATURA Handdoeken – Medium/Wit/2-laags 20 2 x 140 1 = 2.800

6811 SCOTT® NATURA Handdoeken – Kort/Wit/2-laags 20 2 x 180 1 = 3.600

6812 SCOTT® NATURA Handdoeken – Lang/Wit/2-laags 20 2 x 84 1 = 1.680

66051 SCOTT® Plus Handdoeken – Medium/Wit/1-laags 20 2 x 140 1 = 2.800 100% Gerecycleerde Vezels

6669 SCOTT® Xtra Handdoeken - Medium/Wit/1-laags 15 2 x 240 1 = 3.600 Verschillende Bronnen

6682 SCOTT® Xtra Handdoeken - Medium/Blauw/1-laags 15 2 x 240 1 = 3.600 Verschillende Bronnen

6663* SCOTT® Performance Handdoeken - Medium/Wit/1-laags 15 2 x 212 1 = 3.180 

6661 SCOTT® Performance Handdoeken - Medium/Wit/1-laags 15 2 x 180 1 = 2.700 

Rollhanddoeken

6765 KLEENEX® Ultra Handdoeken - Wit/2-laags 6 4 x 130m = 780m Verschillende Bronnen

6657 SCOTT® Slimroll Handdoeken - Wit/1-laags 6 4 x 165m = 990m 

6658 SCOTT® Slimroll Handdoeken - Blauw/1-laags 6 4 x 165m = 990m 

6667 SCOTT® Handdoeken - Wit/1-laags 6 4 x 304m = 1.824m 

6668 SCOTT® Handdoeken - Blauw/1-laags 6 4 x 304m = 1.824m 

Ecobundel Compressie

Als u interesse hebt in, of verplicht bent geaccrediteerde producten te gebruiken, heeft KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* de producten die 
u zoekt.  We hebben een aantal producten die het Europese Ecolabel mogen dragen en/of FSC gecertificeerd zijn.  Bovendien zijn een aantal 
van onze producten gecomprimeerd, waardoor we meer producten in een doos krijgen en minder vrachtwagens op de weg nodig hebben.

HANDREINIGERS 
 
Code Productomschrijving Inhoud/Collo

6333 KLEENEX® Handreiniger voor frequent gebruik 6   x 1L 

6342 KLEENEX® Luxe foam handreiniger voor veelvuldig gebruik 6   x 1L 

6345 KLEENEX® Luxe foam handreiniger voor veelvuldig gebruik 4   x 1.2L 

1Alleen verkrijgbaar in Nederland 
* Vanaf kwartaal 4 2011



Ecobundel Compressie

FACIAL TISSUE 
 
Code Productomschrijving Inhoud/Collo 

8834 KLEENEX® Facial Tissue - Kubus/Wit/2-laags 12  E x 90 1 = 1.080 100% Virgin Vezels 

8835 KLEENEX® Facial Tissue - Platte doos/Wit/2-laags 21 F x 100 1 = 2.100 Verschillende Bronnen 

8836 KLEENEX® Facial Tissue - Navulling/Wit/2-laags 24 C x 100 1 = 2.400 100% Gerecyclede Vezels

8837 SCOTT® Facial Tissue - Platte doos/Wit/2-laags 21 F x 100 1 = 2.100 100% Gerecyclede Vezels

8838 SCOTT® Facial Tissue - Navulling/Wit/2-laags 24 C x 100 1 = 2.400 100% Gerecyclede Vezels

POETSDOEKEN 
 
Code Productomschrijving Inhoud/Collo 

7265 WYPALL* L10 Poetsdoeken - Combirol/Blauw/1-laags 6  8 x 700 1  = 4.200 100% Gerecyclede Vezels 

7266 WYPALL* L10 Poetsdoeken - Combirol/Wit/1-laags 6  8 x 700 1 = 4.200 100% Gerecyclede Vezels 

7267 WYPALL* L20 Poetsdoeken - Combirol/Blauw/1-laags 6  8 x 400 1 = 2.400 100% Gerecyclede Vezels 

72682 WYPALL* L20 Poetsdoeken - Combirol/Wit/1-laags 6  8 x 400 1 = 2.400 Verschillende Bronnen

*Geregistreerd Handelsmerk of Handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc., of aanverwanten. ©2010 KCWW. ID4589.03 NL 11.11  © FSC 

1Alleen verkrijgbaar in Nederland
2Alleen verkrijgbaar in België

TOILET TISSUE 
 
Code Productomschrijving Inhoud/Collo 

Gevouwen Toilettissue

8408 KLEENEX® Ultra Toilettissue - Wit/2-laags 36 3 x 200 1 = 7.200 100% Gerecyclede Vezels

8508 SCOTT® Performance Toilettissue - Wit/2-laags 36 3 x 250 1 = 9.000 100% Gerecyclede Vezels

8509 SCOTT® Performance Toilettissue - Wit/2-laags 36 3 x 220 1 = 7.920 100% Gerecyclede Vezels

Jumborollen Toilettissue

8515 KLEENEX® Toilettissue - Midi Jumbo/Wit/2-laags 6 4 x  250 1 = 1.500 100% Gerecyclede Vezels

8501 SCOTT® Performance Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 6 4 x 400m = 2.400m 100% Gerecyclede Vezels

8511 SCOTT® Performance Toilettissue - Wit/2-laags 6 4 x 380m = 2.280m

85121 SCOTT® Performance Toilettissue - Wit/2-laags 12 4 x 200m = 2.400m

8522 SCOTT® Performance Toilettissue - Wit/2-laags 12 4 x 180m = 2.160m

Kleine Rollen Toilettissue

8440 KLEENEX® Premier Toilettissue Rollen - Wit/3-laags 6 x 6 4 x 350 1 = 12.600 100% Gerecyclede Vezels

8414 KLEENEX® Ultra Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 20 x 2 4 x 240 1 = 9.600 100% Virgin Vezels

8438 KLEENEX® Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 8 x 12 4 x 250 1 = 24.000 100% Gerecyclede Vezels

8442 KLEENEX® Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 8 x 8 4 x 350 1 = 22.400 100% Gerecyclede Vezels

8446 KLEENEX® Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 6 x 6 4 x 600 1  = 21.600 100% Gerecyclede Vezels

8518 SCOTT® Premium Toilettissue Rollen - Wit/3-laags 6 x 6 4 x 350 1 = 12.600 100% Gerecyclede Vezels

8517 SCOTT® Performance Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 6 x 6 4 x 600 1 = 21.600 100% Gerecyclede Vezels

8519 SCOTT® Performance Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 8 x 8 4 x 350 1 = 22.400 100% Gerecyclede Vezels

8550 SCOTT® Performance Toilettissue Rollen - Wit/2-laags 8 x 12 4 x 210 1 = 20.160 100% Gerecyclede Vezels
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