
Beleidsverklaring
Het beleid van Endress+Hauser 
rond maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo) vormt een 
integraal deel van het totale 
ondernemingsbeleid. 
Endress+Hauser Consult AG, de 
moedermaatschappij van het 
Endress+Hauser concern, is 
medeondertekenaar van het ZVEI 
Code of Conduct, de internationale 
Corperate Social Responsibility 
(CSR) verklaring.

Deze verklaring heeft als doel dit 
beleidsonderdeel vanuit de optiek 
van het maatschappelijk verant-
woord ondernemen te omschrijven. 
De directie verklaart zich persoon-
lijk betrokken bij het onderne-
mingsbeleid ten aanzien van het 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en accepteert volledig 
de eindverantwoordelijkheid van dit 
beleid. Wij voeren een actief 
mvo-beleid, gericht op “people, 
planet  en profit”.
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People: de maatschappij 
Endress+Hauser voelt zich mede 
verantwoordelijk voor de samenleving. 
Daarom ligt onze focus op het welzijn 
van mensen, binnen en buiten ons 
bedrijf. Dit is o.a. vastgelegd in het 
algemene Endress+Hauser beleid 
wereldwijd en ook in een gedragscode. 
Deze gedragscode hoort bij het 
arbeidscontract dat door iedere 
medewerker van Endress+Hauser 
Nederland is ondertekend. In de 
gedragscode staat hoe zij in onze 
commerciële omgeving zich zullen 
gedragen ten aanzien van bijvoorbeeld 
de omgang met klanten, interne en 
externe relaties, concurrentie, 
integriteit, privacy, veiligheid en 
gezondheid, discriminatie, kinder-
arbeid, religie, intimidatie, e.d.

In een breder perspectief gezien 
doneert Endress+Hauser jaarlijks aan 
afwisselende maatschappelijke goede 
doelen zoals Kika, Cliniclowns, de 
lokale voedselbank, Alpe d’HuZes, 
KWF Kankerfonds. Ook geven wij 
incidenteel een bedrag aan internatio-
nale rampenfondsen zoals bijvoor-
beeld voor de tsunami in Japan.

Planet: de wereld om ons heen
In het beleid van Endress+Hauser 
staat de impact die wij op de aarde 
hebben centraal. De belangrijkste 
elementen daarvan zijn het verant-
woord gebruik, verbruik en hergebruik 
van grondstoffen en het mini-
maliseren van milieuschadelijke 
afvalstoffen. Bij onze productiecentra 
conformeren we ons niet alleen aan 
de wettelijke richtlijnen maar richten 
wij ons, uit verantwoordelijkheidsge-
voel naar onze klanten en de 
maatschappij, ook proactief op de 
preventie van negatieve invloeden op 
onze leefomgeving. 
Wij geven van de meeste producten en 
transportmethoden de CO2 footprint 
af. Alle Endress+Hauser productiecen-
tra hebben de ISO 9001, ISO 14001 en 
OHSAS 18001 certificaten. Daarnaast 
hebben de eerste bedrijven inmiddels 
ook het ISO 50001 certificaat.

Ter illustratie van hoe Endress+Hauser 
Nederland hierin haar positie ten 
opzichte van duurzaamheid heeft 
genomen: in 2011 heeft 
Endress+Hauser een nieuw kantoor 
gebouwd in Naarden. 
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huisvesting niet één op één met elkaar 
zijn te vergelijken is inmiddels wel 
zeker dat de energiekosten 20-30% 
per m2 lager zijn dan voorheen. 

Ook voldoen al onze bedrijfsauto’s aan 
de Euro5-norm. Het gebruik van meer 
energiezuinige auto’s, waaronder 
een aantal hybridevormen, draagt 
direct bij tot energiebesparingen en 
belangrijke CO2-emissiebeperkingen. 
Op deze wijze verbetert onze kosten-
efficiëntie in positieve zin, wat dus 
mede in verband staat met verant-
woorde winst. 

Bij de bouw is, zoveel als economisch 
verantwoord, gebruik gemaakt van 
duurzame materialen en bouwproces-
sen. Voor de klimaatbeheersing is het 
gebouw voorzien van warmtepompen 
en warmteterugwinunits. Verder heeft 
het gebouw een A+ energielabel 
gekregen en er wordt alleen groene 
stroom gebruikt. Bovendien nemen 
gecertificeerde afvalscheidings- en 
recyclebedrijven onze afvalstoffen in. 

Profit: verantwoorde winst
De producten en totaaloplossingen 
van Endress+Hauser behoren tot de 
allerbeste op de markt. Onze klanten 
passen ze in hun processen vrijwel 
allemaal toe bij beveiliging, regeling, 
kwaliteitscontrole en kwaliteitsborg-
ing. Daarnaast levert Endress+Hauser 
software en diensten, gericht op het 
optimaal laten functioneren en 
kostenefficiënt in stand houden van 
voornoemde producten en soortgelijke 
producten.

Bovendien levert Endress+Hauser 
totaaloplossingen voor energiemeting 
en -management, hiermee direct 
bijdragend aan de vermindering van 
de CO2 footprint van onze klanten.
De behaalde - en nog te behalen 
successen - van Endress+Hauser zijn 
ook direct in verband te brengen met 
meer veilige en verbeterde processen 
van onze klanten en dragen daarmee 
bij aan ons aller welzijn. 

Ook in de bedrijfsvoering van onze 
sales- en supportorganisatie in 
Naarden zoeken wij naar manieren 
om ons grondstoffen- en energie-
verbruik verder verantwoord te 
verlagen. De nieuwbouw van ons 
huidige kantoor was hierin een grote 
stap. Alhoewel de historische data van 
onze huidige en voormalige 

Maximaal energie besparen
Op ons huidige energieverbruiks-
niveau zijn de mogelijkheden voor
energiebesparing beperkt. Toch 
zal Endress+Hauser, wanneer het 
economisch verantwoord is, op alle 
fronten verdere optimalisering 
nastreven. 
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