
Duurzaamheid resultaten 
2021 Nederland

Trots op nummer 1 positie Dow Jones Sustainability Index!



SLIMMER 
Ontwikkelen van innovatieve 
producten en oplossingen die 
bijdragen aan een duurzame 

energietransitie.

LICHTER
Nastreven van CO2-reductie door 

efficiënt en duurzaam gebruik 
van energie en natuurlijke 

hulpbronnen.

STERKER
Bijdragen aan de samenleving, 

bevordering van ethisch gedrag, 
bescherming van arbeidsrechten  

en diversiteit.
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Bijdragen aan een  
duurzamere wereld,
zo doen wij dat!
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Constante levering van 100 % recyclebare P-Laser voor de 
Nederlandse markt. Meer dan 2.100 km sinds 2015.

Levering ecoversies van installatiedraad, installatiekabel en 
laagspanningsgrondkabel aan Ecovillage Boekel in Brabant.

Klaar voor gebruik van 49% gerecyclede PE-buitenmantel  
voor MV-kabel. 

Typekeuring Delft 1x4000 mm2 Aluminium 400 kV kabel 
geslaagd; completering van het assortiment aluminium 
geleiders als alternatief voor koper voor (E)HV-kabels.

Levering Ecoslim kabels met 50% lagere CO2 voetafdruk voor 
KPN-netwerk voor 11.000 huishoudens in Gouda.

Slimmer

Volledige integratie 
van de lifecycle design 
strategy principes in de 
productontwikkeling.

We blijven onze producten vernieuwen. Toegespitst op 
verduurzamen en dat begint op de ‘tekentafel’. Lifecycle-
bestendig en gericht op vermindering van de CO2 voetafdruk.  
Zo passen we steeds vaker onze 100% recyclebare P-laser kabels 
toe. En we zetten nadrukkelijk in op maximaal gebruik van
ons Ecoslim kabelconcept waarmee we reductie van  
50% CO2 realiseren. 



100% dekking van elektriciteit met Garanties van Oorsprong 
ter compensatie van CO2 uitstoot.

Delft ISO 50001 gecertificeerd.

Start tender project voor afvalverwerking met 
ciculariteitseisen.

Afvalrecyclingspercentage voor Nederland: meer dan 65%.

Lichter

We zetten maximaal 
in op CO2 reductie.

CO2 reductie is actueler dan ooit. Prysmian Group gaat 
verantwoord om met elektriciteit en weet waar het vandaan 
komt. Ook afvalverwerking en -reductie is een belangrijk 
aandachtspunt waarin concrete resultaten worden behaald.
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Alle leden van het managementteam in Nederland en 
direct betrokken medewerkers hadden een persoonlijke 
duurzaamheidsdoelstelling.

Aantal vrouwelijke operators in Delft, Emmen en  
Nieuw-Bergen neemt toe naar meer dan 15fte.

3 stageplekken voor bevordering duurzaamheid ingevuld.

Gastcolleges over duurzaamheid.

Sponsoring Ocean Clean Up.

Sterker

Een significante stijging 
van het aantal vrouwelijke 
operators past bij onze 
diversiteitsdoelstellingen.

We zijn ons ervan bewust dat we moeten bijdragen aan een 
verantwoorde samenleving, op het werk en daarbuiten. Met een 
eigen verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsdoelstellingen 
voor onze medewerkers. We streven naar een goede verdeling 
tussen mannen een vrouwen in verschillende functies.
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Sustainability Indexes resultaten

2021 Rank: 87/100 ELQ #1 
2020 Rank: 87/100 world
2019 Rank: 84/100 world

2021 Score: B/B World
2020 Score: B/C World) 
2019 Score: B (World)

2021 Score: 73/100 (Gold)
2020 Score: 76/100 (Platinum)
2019 Score: 73/100 (Gold)

Focus 2022

Wij zijn de enige kabelproducent 
ter wereld met goedgekeurde 
SBTi* doelstellingen. 
(*Science Based Targets)

CO2 Reductie
We hebben in 2021 al veel bereikt op het gebied van CO2 
reductie maar we zetten ook in 2022 fors in op een verbe-
tering van onze CO2 voetafdruk. Zowel door productont-
wikkeling en innovatie alsmede door het verduurzamen 
van onze processen op onze productielocaties. 

Verduurzamen transport
Ook wordt het wagenpark verder verbeterd door vervoer 
op fossiele brandstoffen te vervangen door elektrisch 
aangedreven vervoersmiddelen. Dit geldt voor zowel 
personenauto’s als vrachtwagens.

Energiebesparing
We gaan meer energiebesparing realiseren door uitbrei-
ding van LED verlichting en energie-efficiënte machines. 
Ook spelen we in op meer bewustwording om zuinig om te 
gaan met energie.

Afvalrecycling
In 2021 realiseerden we 65% afvalrecycling. Voor 2022 
scherpen we doelstelling verder aan naar 70%.

Implementatie Ecocable label
In 2022 zal de Prysmian Group als eerste kabelfabrikant 
in Nederland het eigen Ecocable label introduceren. Een 
eigen milieukeurmerk voor onze producten die daarmee 
voldoen aan hoge milieunormen gedurende de hele 
levenscyclus.
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PRYSMIAN Netherlands B.V.
Schieweg 9, 2627 AN Delft, Nederland
T 088 808 4444
info.nl@prysmiangroup.com
nl.prysmiangroup.com

Een praktische aanpak
Dagelijks maken 7,9 miljard mensen 
wereldwijd gebruik van producten 
en diensten waar data en energie 
voor nodig is. Deze enorme omvang 
brengt een grote verantwoordelijk-
heid met zich mee. Prysmian Group 
is daarom continu op zoek naar 
oplossingen om bij te dragen aan de 
duurzame ontwikkeling van mensen 

en gemeenschappen, goederen en 
diensten en het mogelijk maken van 
duurzame energie. 

Wij hanteren hierbij een praktische 
aanpak. Slimmer, lichter en sterker 
noemen we dat. Deze overkoepelen-
de thema’s zijn afgeleid van de UN 
Sustainable Development Goals  

(SDG’s), die als referentiekader 
gebruikt worden om onze doelen te 
definiëren. In dit overzicht delen wij 
graag de behaalde resultaten van 
Prysmian Group Nederland in 2021.

Make cities and human 
settlements inclusive, 

safe, resilient and 
sustainable

Ensure access to 
affordable, reliable, 

sustainable and modern 
energy for all

Regulate emissions 
and promote the 
development of 

renewable energy

Achieve gender equality 
and empower all woman 

and girls

Ensure sustainable 
consumption and 

production patterns

Onze UN Sustainable Development hoofddoelen

prysmiangroup-duurzaam.nl

gedrukt op gerecycled papier
met bloemrijk bermgras uit bij-vriendelijke bermen


