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Onze MVO filosofie

Medline International B.V. heeft voor het vierde jaar op rij haar jaarlijkse duurzaamheidsrapport 
uitgebracht, waarin Medline's sociale, ecologische en economische activiteiten en impact (Mensen, Planeet 
en Welvaart) in Europa in 2020 beschreven worden. In de context van de Europese activiteiten van Medline, 
is duurzaam ondernemen synoniem met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De structuur en 
de inhoud van dit rapport zijn gebaseerd op de richtlijnen van het GRI (Global Reporting Initiative). 

Medline zal het duurzaamheidsrapport jaarlijks bijwerken en het rapport zal blijven dienen als een platform 
voor het bespreken van de betrokkenheid van Medline bij MVO-onderwerpen. 

Het volledige rapport (in het Engels) is beschikbaar op onze website, of bestel per e-mail een fysiek 
exemplaar via onze CSR Manager, Fadzai Munyaradzi op csr-europe@medline.com.

Onze MVO filosofie is gebaseerd op de visie dat bedrijven in de particuliere sector een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling wereldwijd, en dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor hun impact op de maatschappij. Deze filosofie wordt weerspiegeld in de materiële duurzaamheid-
onderwerpen die de hoofdinhoud van dit rapport vormen, evenals de prioriteitsgebieden in ons MVO 
programma. 

Zowel in- als na 2020 zullen wij onze MVO activiteiten verder in lijn brengen met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties, waarbij we voortbouwen op onze huidige inzet voor 
de Global Compact van de Verenigde Naties en haar 10 principes.

https://www.medline.eu/about-medline/social-responsibility
mailto:csr-europe%40medline.com?subject=


Hoogtepunten van onze duurzaamheidsprestaties in 2019

• Bevorderen van arbeids- en mensenrechten in onze productieketen door middel van ons WRAP 
certificeringsproject:

 » Doorgaan met ons meerjarig project waarin we eerstelijns leveranciers aanmoedigen om WRAP 
gecertificeerd te worden.

 » Een niveau goud WRAP certificering behalen voor onze steriele proceduretray (SPT) fabriek in 
Châteaubriant, Frankrijk. 

• Positieve resultaten in onze enquête voor werknemersbetrokkenheid 2019:
 » Verbetering in 12 van de 15 categorieën in de enquête, zonder significante verslechteringen in andere 
categorieën in vergelijking met de resultaten uit 2017.

 » Uitblinken in klantgerichtheid, diversiteit en inclusie, en kwaliteit. 

• Erkenning verkrijgen in Europa:
 » De CEPAIM Foundation‘s 2019 Diversiteit en Inclusie Prijs in Spanje.
 » Een hoge score van 87/100 op de 2019 Gender Equality Index van de Franse overheid. 
 » Een A++ op de CAHPP Environmental Index 2019 in Frankrijk. 

• Doorgaan met onze steun van gemeenschappen die dit nodig hebben: 
 » Doneren van €57.000 aan medische benodigdheden.
 » Doneren van €16.000 aan verschillende lokale goede doelen en organisaties via onze lokale 
donatiecomités.

 » Sponsoren van 4 werknemers op medische hulpreizen. 

• Voortzetting van onze trotste traditie van het vergroten van borstkankerbewustzijn door: 
 » Het organiseren van onze 2019 Pink Glove Fotowedstrijd met 180 ingezonden foto‘s uit 11 Europese 
landen.

 » De samenwerking met Keep A Breast Europe. 

• Doorgaan met ons herbebossingsproject, genaamd One Container, One Tree, in samenwerking met 
Reforest Action:

 » Planten van 2.500 extra bomen in Spanje in 2019.
 » Dit project onder de aandacht brengen voor onze interne Earth Day 2019 campagne.

Het leveren van hoogwaardige medische producten aan zorgverleners en eindgebruikers, 
het verbeteren van de patiëntenzorg en het verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen

• Toegewijd aan onze klanten, onze collega‘s en onze gemeenschappen
• Open voor nieuwe ideeën, tweerichtingscommunicatie en het uitdagen van de status quo
• Volhardend in het continu verbeteren van onze kwaliteit, service en resultaten en dit met 

integriteit doen
• Vastbesloten om te doen wat nodig is voor onze klanten

Onze
missie

Onze
waarden
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Bedrijfsoverzicht en bedrijfsethiek

Klantgerichtheid

Werknemer welzijn en diversiteit

Donaties

Groene initiatieven

US$ 13.9 miljard 
in verkopen wereldwijd 2 interne ethiek en 

compliance campagnes 
voor werknemers

53 jaar 
opeenvolgende  
groei wereldwijd

3 productiefaciliteiten 
en 7 distributiecentra 
in Europa

30% 
minder 
klachten 
van klanten

372 
nieuwe  
producten  
gelanceerd

1.088 
werknemers 
in Europa

40+
verschillende 
nationaliteiten 
vertegenwoordigd onder 
Medline‘s personeel

8 Europese donatie 
comités die aan 29 
lokale goede doelen 
hebben gedoneerd

2 medische 
hulpreis partners 

106.000 
likes voor de 
Pink Glove  
Fotowedstrijd  
2019

4.500 bomen
geplant als onderdeel 
van ons One Container, 
One Tree project sinds 
2018

12% 
minder CO2 uitstoot

3 ISO 14001 
gecertificeerde instellingen:
• Châteaubriant 
• Florence 
• Madrid

89%  van  
de werknemers deden 
mee aan tenminste één 
trainingssessie
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Onze inzet voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

De SDGs vormen de basis voor ons MVO programma en voor de structuur van dit jaarrapport.
De inhoud van het rapport wordt hieronder geïllustreerd.

Onze financiële 
prestaties en 
economische 
bijdrage

Respect voor 
arbeids- en 
mensenrech-
ten

Zaken doen  
met integriteit  
en ethiek

Het welzijn 
van onze 
medewerkers 
bevorderen

Onze impact 
op het milieu 
beperken

Ontwikkelen 
van geschikte 
producten en 
diensten voor 
onze klanten
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Ondersteunen 
van onze ge-
meenschappen

Andere 
informatie: 
2020 Moderne 
Slavernij en 
Transparantie 
Verklaring
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