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uit het bedrijfsleven - vie des entreprises

Duurzaamheidsprijs voor Duitse zuster- 
organisatie van Galva Power Groep 

Voigt & Schweitzer, het Duitse zuster-

tot de top van duurzaamste onderne-

mingen van Duitsland.

Voor de allereerste keer behaalt een 

bedrijf uit de thermische verzinkerij 

industrie een top 3 plaats bij de Duitse 

duurzaamheidsprijs 2015 zoals op 27 

november 2015 te Düsseldorf bekend 

werd gemaakt

Dat Voigt & Schweitzer, samen met 

Bosch en BASF in de categorie “Res-

sourceneffizienz” bij de eerste drie 

eindigt, is op zich al een uitstekend 

resultaat. Beslist opmerkelijk en bij-

zonder omdat in het achtjarig bestaan 

van deze belangrijke prijs nog nimmer 

een onderneming actief in de branche 

van thermisch verzinken hiervoor werd 

geselecteerd en genomineerd. Door 

het intensieve intern doorgevoerde 

duurzaamheidsprogramma: Planet 
® heeft ons Duitse zusterbedrijf 

Voigt & Schweitzer zich voor deze 

internationaal erkende belangrijke 

Duitse nominatie kunnen ontvangen.

De jury rechtvaardigt de positione-
® met de woorden: “de 

firma heeft binnen het initiatief Pla-

net ZINQ® omvangrijke maatregelen 

gebundeld binnen de waardeketen 

om kringlopen binnen het principe 

van Cradle to Cradle® te sluiten en 

zo de grondstoffen en energie-effi-

ciëntie in het bijzonder bij zink en 

gas te verhogen – volgens het motto 

zoveel als nodig, zo weinig moge-

lijk.”

Met de aan de onderneming verbon-

den duurzaamheidsaanpak “Planet 
®” heeft Voigt & Schweitzer zich 

voor de eerste keer kandidaat gesteld 

voor de gerenommeerde Duitse Duur-

zaamheidsprijs. Dr. Thomas Pinger, 

verantwoordelijk voor het aspect 

duurzaamheid bij Voigt & Schweitzer: 

“gezien het aantal en de kwaliteit van 

de kandidaten, was voor ons alleen al 

de nominatie feitelijk een uiteindelijke 

onderscheiding, waarover ik zeer ver-

heugd ben. En dat een externe jury 

ons werk met vakkundig onderlegde 

feedback waardeert, wordt door ons 

en externe specialisten beoordeeld als 

echte meerwaarde.”
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