ESG - Environmental,
Social, Governance
Duurzaamheid bij Rubix
ESG-missie en -doel
Wij streven ernaar ons doel op duurzame wijze
te bereiken door oplossingen te bieden die
de efficiëntie van de productieprocessen van
onze klanten verbeteren en de milieu-impact
van zowel onze eigen activiteiten als die van
onze klanten verminderen. Wij willen ervoor
zorgen dat ons bedrijfsmodel op een sociaal en
ecologisch verantwoorde manier waarde creëert
voor de belanghebbenden, waarbij in onze hele
waardeketen de hoogste ethische en zakelijke
normen gehanteerd worden.

ESG-praktijken (environmental, social, governance) vormen
een integraal onderdeel van ons bedrijfsmodel en onze
strategische groeiprioriteiten. Als Europaˇs grootste distributeur
van onderhouds-, reparatie- en revisieproducten en -diensten
(MRO, maintenance, repair en overhaul) kunnen wij via onze
activiteiten een aanzienlijke invloed uitoefenen op ESG-kwesties
en bevinden wij ons in een unieke positie om onze klanten en
leveranciers te ondersteunen bij hun ESG-doelstellingen.

Onze ESG-strategie is gericht op drie
hoofdgebieden
Klanten
Onze klanten ondersteunen op hun weg naar
duurzaamheid door efficiëntie te bevorderen via
ons product- en dienstenaanbod, waaronder
voorraadbeheer door leveranciers, Insite™ en
technische diensten zoals de vermindering van
luchtlekkage en conditiebewaking.
Zorg voor het milieu
Het zo efficiënt mogelijk leveren van de multispecialistische waardepropositie van Rubix om
de directe milieueffecten van onze activiteiten
te verminderen, evenals de indirecte effecten die
voortvloeien uit onze positie als de link tussen
duizenden leveranciers en honderdduizenden klanten.
Mensen
Het beschermen van het welzijn van onze medewerkers,
het investeren in en ondersteunen van hun professionele
ontwikkeling en het streven naar een inclusieve en
diverse organisatie.
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Duurzaamheid

ESG bij Rubix
In 2020 hebben wij een vijfjarig milieu-stappenplan opgesteld
met gedetailleerde acties om onze milieu-impact te verminderen en de transparantie te vergroten. Onze ambities
raken elk aspect van ons bedrijf, waaronder gezondheids- en
veiligheidspraktijken, het ondersteunen van voortdurende
educatie en het samenwerken met onze leveranciers
om innovatieve, op duurzaamheid gerichte oplossingen
te ontwikkelen om het ESG-traject van onze klanten te
vergemakkelijken.

Onze ESG-strategie wordt ondersteund door een sterke en transparante
bestuursstructuur, een kader voor naleving en beleid, en de Gedragscode
en Ethiek van de groep voor onze werknemers en zakenpartners. Wij hebben
KPIˇs ontwikkeld en blijven die verbeteren zodat we onze vooruitgang kunnen
blijven toetsen aan onze ESG-targets en -doelstellingen.
Onze focus op milieu-initiatieven omvat het terugdringen van de uitstoot
van broeikasgassen, het verminderen van ons gebruik van energie,
verpakkingsmateriaal, water en andere hulpbronnen, en het verminderen
van het afval dat wij produceren. Wij werken ook samen met onze klanten
om te begrijpen hoe wij met hen kunnen samenwerken en hen kunnen
ondersteunen bij het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Wij
willen deze inspanningen uitbreiden naar onze leveranciers om de uitstoot
van broeikasgassen in onze volledige toeleveringsketen te evalueren en te
verminderen.

EcoVadis
EcoVadis is een van ˇs werelds grootste leveranciers van duurzaamheidsratings,
die betrekking hebben op een breed scala aan niet-financiële ESG-criteria,
waaronder milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en aanbestedingsimpact.
De evaluaties van EcoVadis genereren bedrijfsscorecards en ratings (brons,
zilver, goud) op basis van materiële kwesties met betrekking tot de omvang,
de locatie en de branche van het bedrijf.
In 2020 wisten we onze zilveren rating van EcoVadis te behouden, waarmee
we in de top 30% van onze branche zitten. Ook hebben we onze score van
2019 weten te verbeteren.
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Onze klanten kunnen EcoVadis-scorecards integreren in hun bedrijfspraktijken
(zoals leveranciersregistratie, naleving, sourcing en leveranciersprestaties
en relatiebeheer), waardoor duurzame aanbestedingsbeslissingen
aangestuurd worden en handelspartners die op één lijn zitten met hun
duurzaamheidspraktijken positief gestimuleerd worden.
Wij zijn van plan om ons in 2022 aan te sluiten bij het EcoVadis-platform voor
bedrijfsoplossingen, waardoor wij onze ESG-strategie en -initiatieven kunnen
integreren met die van onze belangrijkste leveranciers.
Lees het volledig ESG rapport op: www.rubix-group.com/sustainability/

