
Ecologische Duurzaamheid

Janssen zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk bestanddelen van de producten in het
milieu terechtkomen. Het bedrijf zet alles op alles voor een duurzame transitie op
het vlak van energie, afval, grondstoffen, water, emissies en biodiversiteit.
Heel wat indicatoren wijzen positieve vooruitgang aan, maar ook opportuniteiten
waaraan het bedrijf verder wil werken. De verschillende afdelingen koesteren de
duurzame ambitie om de Healthy Future-doelstelling te halen tegen 2015. 

Daarbij staan verschillende groene initiatieven centraal, die dankzij de
gezamenlijke inspanningen voor ecologische duurzaamheid vaak tot groene
erkenningen leiden. 

Janssen in België onderschrijft de Healthy Future 2015-doelstellingen van het
moederbedrijf Johnson & Johnson en streeft naar een kleinere voetafdruk op
ecologisch vlak. De globale doelstellingen beogen: 

DUURZAME ENERGIE
Het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen.

AFVAL
De afvalberg met 10% te verminderen ten opzichte van 2010.

WATERVERBRUIK
Het waterverbruik met 10% te verminderen ten opzichte van 2010.

EMISSIES
Tegen 2020 20% minder CO  uit te stoten.

PRODUCTEN

Janssen past alle Johnson & Johnson wereldwijde beleids- en richtijnen toe
waaronder deze die betrekking hebben op het milieu:

Policies and Guidelines 

EHS² policies (Environment, Health, Safety and Sustainability) – Milieu,
Gezondheid, veiligheid en Duurzaamheid) 

Environmental ISO14001 and Occupational Safety OHSAS18001
Certifications 

Janssen gee  om het milieu en de leefomgeving. Milieuzorg is een cruciale pijler in het duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf hee  immers grote
hoeveelheden grondstoffen, energie en water nodig om het verschil te kunnen maken voor de gezondheid van ons allemaal. Janssen investeert
continu in meer milieuvriendelijke producten en productieprocessen en neemt zijn verantwoordelijkheid voor het milieu in de gehele
waardeketen, van de ontdekking van een geneesmiddel tot de aflevering ervan aan de patiënt.
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PRODUCTEN
De duurzaamheid te verbeteren van onze geneesmiddelen en verpakkingen door
10 Earthwards®-erkenningen te bekomen.

EHS Standards & Assessments 

Environmental Compliance 

Climate Change

Environmental performance 

Healthy Future 2015 Goals 

Green Building 

LEED certifications 

Product Stewardship 

Environmental Impact of Products and Pharmaceuticals in the Environment 

Packaging 

Earthwards™ 

Earthwards™ -Recognised Products
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