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Duurzaamheidspolitiek volgens Werner & Mertz: 
ontwikkelingsrichtlijnen green care

© Dr. Brakemeier

* Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling – 1987 - Gerechtigheid

Wat duurzaamheid
voor ons als onderneming betekent:

Ecologie
• Continu optimaliseren van productieprocessen om zo

milieuvriendelijk mogelijk te produceren:
vermindering van bijproducten, verontreinigende stof-
fen en reststoffen, en van energie- en waterverbruik.

• Ontwikkeling van sterk geconcentreerde, efficiënte
formules.

• Opzetten van gesloten materiaalcycli: gebruik van
hernieuwbare energie en grondstoffen stimuleren 
(vervanging van fossiele brandstoffen).

(Eco)Toxicologie
• Vermijden van gevaarlijke ingrediënten

(R20, R21, R 50/53, R 51/53 grondstoffen).
• Uitsluiten van bepaalde grondstoffen

("negatieve lijst").
• Geur- en kleurstoffen conform de criteria

van het Europees Ecolabel.
• Volledige biologische afbreekbaarheid van

reinigingsactieve ingrediënten (aëroob >
70% en bij voorkeur ook anaëroob > 60%).

• Permanente verbetering van het (eco)tox-
profiel van een product

• Gebruik van milde bewaarstoffen (enkel in-
dien nodig).

Sociale aspecten
• Maatschappelijk verantwoord 

produceren: 
Prestatie-gerelateerd loon, passende 
arbeidsomstandigheden, veilige
werkplek, voortdurende scholing.

• Zorgvuldige afweging van het nut en
de risico’s van een product.

• Keuze voor duurzaam werkende 
leveranciers.

• Transparantie: Totale product-
informatie, uitgebreide / complete 
ingrediënten-declaratie.

Prestatie
• Uitgebalanceerde, marktconforme 

productprestaties.
• Geen concessies aan de vereiste

producteigenschappen.
• Constante kwaliteit.
• Extern bewijs van deugdelijke

kwaliteit (verslagen en certificaten).
• Continu optimaliseren van de 

productprestaties.

Economie
• Redelijk rendement.
• Realistische 

prijs-prestatieverhouding.
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Zeer geachte klanten,

Wij zijn allemaal onderdeel van een prachtige planeet. We hebben ieder afzonderlijk dagelijks

de mogelijkheid om mee te beslissen, hoe we onze gemeenschappelijke wereld vorm geven

- hoe we met elkaar omspringen, welke levensmiddelen we eten, met welke auto we rijden

en zeker ook, met welke producten we schoonmaken. Vroeger was het op het gebied van

de professionele reiniging slechts met afzien van prestaties mogelijk, in het bijzonder eco-

logische producten te ontwikkelen. We hebben er hard aan gewerkt om een nieuwe generatie

zogenaamd duurzame producten te onderzoeken – we zijn nieuwe wegen ingegaan.

Maar wat betekent duurzaamheid eigenlijk?

Oorspronkelijk komt het begrip duurzaamheid uit de bosbouw en het zegt, dat er slechts

zoveel omgehakt mag worden als er weer bijgroeit – het beschrijft dus een kringloop. 

Duurzaam betekent daarmee ook eindeloos houdbaar. Voor ons als onderneming heeft dit

bijvoorbeeld tot gevolg, dat we bij de ontwikkeling van onze producten niet op fossiele 

energiebronnen (aardolie, kolen enz.) wedden, maar regenererende grondstoffen (bv. 

suikertensio-actieve stof) of hernieuwbare energie gebruiken.

Duurzame ontwikkeling betekent, toekomstgericht handelen, zodat ook toekomstige gene-

raties zonder beperking van hun behoeften op de aarde kunnen leven*. Alle handelingen en

strategieën op lange termijn moeten gelijktijdig en gelijkwaardig met betrekking tot hun 

gevolgen op rentabiliteit, milieuverdraagzaamheid en sociale verdraagzaamheid beschouwd

en uitgebalanceerd worden (3-zuilentheorie).

We zijn er trots op, om u vandaag producten te kunnen aanbieden, die

een groot prestatievermogen hebben en tegelijk medewerkers en het

milieu ontzien. Op de bladzijden hieronder willen we u graag laten zien,

hoe veelzijdig en uitgesproken onze betrokkenheid is.

Vertrouwt u op ons en onze producten en vergezelt u ons op de weg

van de toekomst!

Eric Van Raemdonck (General Manager)



Tana –
Geleefd duurzaamheidsbeheer





1989/90: Biologisch afbreekbaar! Als eerste 
fabrikant op het gebied van de industriële reiniging
formuleren we producten met in het bijzonder 
goed afbreekbare tensioactieve stoffen – en stellen 
daarmee een mijlpaal. De Groene Serie‘ ontstaat en 
voorziet in de behoeften van veel gebieden van de 
onderhoudsreiniging. Zoals bv. glasreiniging, reiniging 
van sanitair, bodemreiniging enz.…

1995: Gemeenschappelijk met een leverancier van 
 essen en jerrycans wordt een fabrieksinstallatie 
op ons fabrieksterrein geïnstalleerd. Hierdoor kan 
de natuur jaar op jaar met ongeveer 1.200.000 
vrachtauto-autoweg-kilometers ontlast worden. Of 
anders uitgedrukt: We sparen ieder jaar meer dan 
1.100 ton CO2 en hebben spoedig meer dan 20.000 
ton CO2 bezuinigd !

2001: Gecerti  ceerde kwaliteit! Onze producten 
evenals de fabricage worden permanent gecontro-
leerd. Daarvoor zorgt de invoering van een stelsel 
van kwaliteitsbeheer en onze certi  catieprocedure 
overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2000.

2002: Milieubeheersysteem: De onderneming werd 
voor de eerste keer gecerti  ceerd overeenkomstig 
DIN EN ISO 14001 en EMAS (Afbeelding: DIN 14001 
en EMAS-beeldmerken). De ISO 14001 is daarbij 
de wereldwijde norm, EMAS, de strenge, Europese 
norm, die ook de verdere ontwikkeling en 
verbetering van de milieuprestatie van een 
onderneming beoordeelt.

Het merk green care staat vanaf nu voor 
uitstekende ecologische producten.

2005: implementatie van duurzaamheidsrichtlijnen 
en deelneming aan het A.I.S.E.-charter voor 
duurzaam wassen en reinigen.

Als eerste aanbieder van professionele producten 
biedt Tana een reiniger aan, gecerti  ceerd met het 
Ecolabel van de EU.

2007: Opdracht van het bestuur voor de verdere 
ontwikkeling van het milieubeheersysteem tot een 
duurzaamheidssysteem voor het gehele Werner & 
Mertz concern. Vaststelling van de duurzame 
ontwikkelingsrichtlijnen. Tussen 2005 en 2007 
worden verder producten ontwikkeld en met het 
Europese milieukeurmerk gecerti  ceerd.

Volledige transparantie: Verdere ontwikkeling van 
de technische inlichtingenbladen voor de ‚NI – 
duurzaamheidsinlichting‘ met inbegrip van het 
openbaarmaking van alle ingrediënten, CO2-
balansen enz... Geen tweede aanbieder biedt een 
vergelijkbare transparantie.

Het duurzaam ontwikkelde green care FLOOR 
SYSTEM komt op de markt. Het garandeert een 
uitstekende productopbrengst met milieuveilige 
grondstoffen.

2008: Maakt u zich een voorstelling van ons: Publi-
catie van het eerste duurzaamheidsverslag van de 
Werner & Mertz Groep met opgave van in- en 
outputbalansen, energieverbruik, CO2-emissie, 
water/afvalwater en veel meer.

Omschakeling van het wagenpark van de  rma 
op CO2-zuinigere voertuigen Deelneming van alle 
medewerkers aan een trainingsprogramma voor 
verbruikssparend rijden.

2009: Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid zich 
onmiddellijk omvattend over onze duurzaam-
heidsbetrokkenheid op de hoogte te stellen op het 
Internet: (www.green-care.eu).

In Italië werden de green care producten met de‚ 
Clean Green A  damp-Award‘ onderscheidden. Een 
onderscheiding voor Ecologische producten met 
voortreffelijk reinigingsvermogen.

Geweten, hoe! Onze nieuw geschapen toepassings-
deskundige Tanina licht op een gratis DVD in over de 
toepassingsmethode in de professionele reiniging en 
de betrouwbare omgang met onze producten.

Ondersteuning voor helpers: Tana apprecieert 
de betrokkenheid van de tafelen, welke 
levensmiddelenschenkingen onder behoeftigen 
uitdelen. De honoraire medewerkers krijgen gratis 
trainingen over het thema ‚HACCP - hygiëne bij de 
omgang met levensmiddelen en reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen. Een betrokkenheid voor 
meer dan 200.000 Euro !

Recycling! Als eerste fabrikant gebruiken we voor 
onze producten PET-  essen, waarvan het 
recyclageaandeel bij >50% ligt.

green care STRIPPER en FLOOR POLISH werden 
Nordic Swan gecerti  ceerd.  De Nordic Swan is 
bovendien zoals de Ecobloem een label, dat voor 
een overeenkomstig strenge richtlijnen ontwikkeld 
product verleend wordt. Het Ecobloemlabel bevat 
bovendien de gebieden grondige reinigingsmiddelen 
en coatings.

2010: Verantwoordelijkheid leven! Miljoenen 
mensen zijn na een aardbeving op Haïti getroffen. 
De hygiënische verhoudingen zijn catastrofaal en 
Tana heeft besloten om mee te helpen. 
Handontsmettingsmiddelen ter waarde van 400.000 
Euro helpen infecties te voorkomen en voorkomen 
besmettelijke ziekten. 

Op de toekomst bouwen: Het Werner & 
Mertzhoofdkantoor wordt nieuw opgetrokken. 
Windmolens op het dak en aardwarmte zorgen 
ervoor, dat zelfs meer energie verwekt wordt dan 
voor het eigenlijke bedrijf nodig is.

Revolutie in de keuken:
Tana brengt als eerste 
fabrikant een serie 
reinigingsmiddelen, 
welke boven het gemiddelde 
liggende prestatie zonder 
twijfelachtige complex-
vormers zoals NTA of 
EDTA bieden. 
De nieuwe E3-serie.
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Onze filosofie van duurzaam handelen 
heeft een lange, succesvolle traditie

Als milieupionier is het merk Froggy van onze moedermaatschappij 
Werner&Mertz al sedert 1986 met haar unieke positie in de reinigings-
middelenmarkt succesvol en heeft als bekroning voor haar langjarige,
uitstekende milieubetrokkenheid in 2009 de Duitse duurzaamheidsprijs
ontvangen.

Op deze ecologische fundering heeft ook Tana het merk “green care” 
opgebouwd en consequent aan de behoeften van industriële gebruikers
aangepast.

Wij leven duurzaamheid langs de gehele keten van de schepping van waarde
van onze producten en in al onze ondernemingsactiviteiten.

Wij optimaliseren sedert decennia alle producten en processen –
in alle bedrijfsonderdelen – naar een inplanting in zijn totaliteit.

www.wmprof.com
www.green-care.eu

Wat ons met betrekking tot
duurzaamheid onderscheidt!

Alle redenen tot duurzaamheid.
Wat maakt ons echter uniek 

in onze betrekking voor een duurzame ontwikkeling?

• Duurzaam handelen is bij ons geen modeverschijnsel,
maar heeft een lange, succesvolle traditie.

• We laten ons ook extern toetsen en beschikken over de
belangrijkste certificaten en prijzen.

• We voeren onafgebroken onze milieuprestatie op en
tonen dit in ons duurzaamheidsverslag!

• We stellen onze eigen ontwikkelingsrichtlijnen – en
vervullen daarmee ruimschoots alle wettelijke eisen.

• We onderzoeken altijd verder - met de green care E3
producten bereiken we al de derde green care generatie!

• Onze onderneming toont met verschillende projecten,
bijvoorbeeld voor de tabellen, sociale en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid.

• Ons nieuwe energie-plus-administratiegebouw is een
adhesiebetuiging voor hernieuwbare hulpbronnen!


