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Samen duurzaam
Tweede duurzaamheidsverslag van Contargo nu ook in het
Engels verschenen
Mannheim, 22 maart 2017 – Het tweede
duurzaamheidsverslag van de Contargo-groep is in het
Engels vertaald en kan via de internetpagina van het
bedrijf worden gedownload. Verspreid over drie
hoofdstukken – ecologie, economie en sociale zaken –
informeert Contargo op basis van de internationale
richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI G4) over
zijn duurzame activiteiten in de jaren 2014 t/m 2016.
Aan het duurzaamheidsverslag hebben veel medewerkers van
Contargo en andere stakeholders meegewerkt. Het 63
pagina’s tellende verslag biedt informatie over de
duurzaamheidstrategie van Contargo en de stappen die gezet
zijn bij het verankeren van duurzaamheid binnen de groep.
“Ons tweede duurzaamheidsverslag is uitgebreider dan het
eerste”, aldus Kristin Kahl, Sustainable Solutions Manager bij
Contargo. “Deze nieuwe editie bevat de kerncijfers van vrijwel
alle onderdelen binnen de groep.”
Er is dan ook de afgelopen jaren veel gebeurd bij Contargo op
het gebied van duurzaamheid. “Na de publicatie van ons
eerste duurzaamheidsverslag in 2014 hebben we drie award
voor duurzaam engagement in de wacht gesleept”, zegt Kahl.
“Dit heeft binnen de hele organisatie stimulerend gewerkt. We
hebben een regelrechte duurzaamheids-outing beleefd.”
In woord en beeld
Daarom bevat het nieuwe duurzaamheidsverslag naast de
gebruikelijke kerncijfers ook veel statements van
medewerkers uit diverse gelederen van de organisatie. Van
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het management tot de vrachtwagenchauffeurs: iedereen
binnen Contargo is met duurzaamheid bezig. Zowel
medewerkers op de terminals als de marketingspecialisten
laten zien welke maatregelen zij al hebben omgezet, de
technische oplossingen die ze hierbij hebben toegepast en
welke plannen ze nog hebben. Behalve op de werkplek zijn
veel medewerkers van Contargo ook thuis met duurzaamheid
bezig.
Het duurzaamheidsverslag van Contargo verschijnt eens per
twee jaar en wordt – hoe kan het ook anders? – alleen digitaal
verspreid. De volledige PDF is te vinden op de website:
https://www.contargo.net/en/company/sustainability/

Over Contargo
Met een jaarlijks transportvolume van 2,3 miljoen TEU behoort
Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa.
Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke
zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland.
De onderneming beschikt in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en
Tsjechië over 24 containerterminals. Op nog eens zeven locaties in
Duitsland, Nederland en België is Contargo met een kantoor
vertegenwoordigd. Bovendien exploiteert de onderneming eigen
scheeps- en spoorlijnen. De 868 medewerkers realiseerden in 2016
een jaaromzet van 405 miljoen euro.
Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH
& Co. KG, Rheinkaistraße 2, 68159 Mannheim, tel.: +49 621 59007
184, hkerstgens@contargo.net
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