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Perspectiefverandering tot de derde macht 

Contargo publiceert derde duurzaamheidsverslag 

Mannheim, 27 februari 2019 – De Contargo-groep heeft haar derde 

duurzaamheidsverslag gepubliceerd. De Engelstalige versie is te 

downloaden vanaf de website van het bedrijf. Centraal staat de 

perspectiefverandering die noodzakelijk is om de 

duurzaamheidsambitie te realiseren. Het verslag is gemaakt op 

basis van de internationale richtlijnen van het Global Reporting 

Initiative (GRI Standards) en verstrekt informatie over de 

duurzame activiteiten van Contargo in 2016/2017. 

Op in totaal 112 pagina’s behandelt Contargo belangrijke 

duurzaamheidsaspecten vanuit ecologisch, economisch en sociaal 

oogpunt, om deze vervolgens samen te voegen tot één geheel. Nieuw 

is het zogenoemde „inzoomen“, waarbij globale ontwikkelingen worden 

terugvertaald naar bedrijfsniveau. In een derde stap toont Contargo 

wat er in de organisatie gebeurt, welke initiatieven en projecten door 

de diverse vestigingen worden omgezet en hoe zelfs individuele 

medewerkers een bijdrage leveren aan duurzaamheid. 

„Het bijzondere aan dit verslag is dat we echt de diepte in gaan en veel 

achtergrondinformatie verstrekken”, zegt Sandra Hollweg, Sustainable 

Solutions bij Contargo. “We willen onze medewerkers, klanten en 

partners laten zien waarom we duurzaamheid bij Contargo zo 

belangrijk vinden. We doen zelfs meer op dit vlak dan strikt 

noodzakelijk is.” 

Naast de gebruikelijke en sectorrelevante kerncijfers, waaronder Co2-

berekeningen, omvat het duurzaamheidsverslag diverse statements 

van Contargo-medewerkers uit alle gelederen van de organisatie. 
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Bij het opstellen van het verslag werd Contargo geholpen door 

medewerkers, vestigingen en opleidingsinstituten. 

 „In samenwerking met hogescholen hebben we projecten rond diverse 

thema’s uitgewerkt. Dit leidde tot nieuwe perspectieven, waardoor we 

niet in een cirkeltje blijven draaien”, aldus Sandra Hollweg. 

Het duurzaamheidsverslag van Contargo verschijnt om de twee jaar en 

is – duurzaam! – alleen in digitale vorm beschikbaar. U kunt het als 

PDF downloaden vanaf de website: 

https://www.contargo.net/en/company/sustainability/ 

 
 
Over Contargo 
Met een jaarlijks transportvolume van 2 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 
heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 24 containerterminals en 
zeven vestigingen in Duitsland, Nederland en België. Ze heeft eigen 
scheeps- en spoordiensten. De 1133 medewerkers realiseerden in 
2018 een jaaromzet van 534 miljoen euro: www.contargo.net. 

 

Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH 
& Co. KG, Rheinkaistraße 2, 68159 Mannheim, Tel.: +49 621 17825 
276,hkerstgens@contargo.net 
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