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“Ideeën van collega’s 
om de werkvloer 
elke dag duurzamer 
te maken, draagt bij 
aan onze belofte om 
uiterlijk in 2027 CO2 
neutraal te zijn” 

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

Om nieuwe, duurzame ideeën te 
stimuleren, introduceerden we een 
duurzaamheidsboom in de centrale hal. 
Medewerkers kunnen ideeën in deze 
boom hangen. Hoe meer ideeën, hoe 
gezonder de boom, onze organisatie, 
patiënten en onze samenleving!

Duurzaamheidsboom



Healthy people
Healthy society
Healthy planet

“Onze medewerkers 
krijgen voortaan geen 
bloemen meer voor 
hun verjaardag, maar 
een bos!”

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

Het jaar 2022 is goed – en vooral duurzaam -  
begonnen. Voortaan ontvangen mede-
werkers van Boehringer Ingelheim 
Nederland geen bloemen meer voor hun 
verjaardag, maar een bos. Als kersverse 
bedrijfsbospartner van Trees for All, 
leveren we een tastbare bijdrage aan de 
wereld van morgen. Vanaf 2022 planten we 
2.500 bomen per jaar, zowel in Nederland 
als in het buitenland. Zo bouwen we samen 
met Trees For All en onze medewerkers aan 
een Boehringer Ingelheim-bos. Voor een 
groene en gezonde toekomst

Boehringer Ingelheim Nederland 
beschouwt dit initiatief als een belangrijke 
mijlpaal op weg naar onze wereldwijde 
More Green-bijdrage en onze ambitie om 
in 2030 CO2-neutraal te zijn. Ook onze 
verhuizing naar het energiepositieve 
kantoor EDGE Amsterdam West draagt 
hieraan bij. De More Green-pijler is onder-
deel van ons Sustainable Development - 
For Generations-programma.
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“Takeda Nederland wil 
een koploper zijn op het 
gebied van duurzaamheid 
en heeft daarom de 
Green Deal Duurzame 
zorg getekend en grote 
stappen gemaakt richting 
een  CO2-neutrale 
footprint in 2025.”

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

• Door de verhuizing naar het Pharos gebouw 
is er een reductie in energie gerelateerde 
CO2 uitstoot gerealiseerd van 80%

• Takeda Nederland heeft haar magazijn 
naar een centrale locatie in Nederland ver-
plaatst, hiermee daalt de gemiddelde af-
stand van magazijn naar klant met 175 km

• Takeda Nederland heeft een uitgebreid mo-
biliteitsplan onder de noemer #whatsyou-
rimpact. Dit stimuleert medewerkers duur-
zame keuzes te maken in reizen d.m.v. het 
aanbieden van elektrische auto’s, e-bikes en 
een OV kaart voor elke medewerker

Our ambition: Accelerating towards 
a sustainable Takeda Netherlands
Takeda aims to be a frontrunner on sustainability in the fi elds of Patient, People 
and Planet by creating a healthy environment through our patients. 

Our baseline

CO
2
 quickscan 2019

2022

What will we 
do?

2021

What are we 
doing?

Patient

• Personalized healthcare
• Prevention of medicine waste
• Clear communication

Planet

• Optimize logistics
• Smart mobility
• Reduce packaging
• Use Green energy
• Circular building

People

• Empowering employees
• Top down priority, 

bottom up initiatives
• Chain collaboration 

with suppliers, clients 
and partners

2025:
a fully 
CO

2
-neutral 

footprint

Goals

2040:
carbon zero in 
our operations

CO
2 2050:

a fully circular 
footprint in NL

direct 
emissions

electricity 

indirect 
emissions

66%

24%

10%

1.118 
tonnes of CO

2

56.000
trees

Top 4 impact

Mobility: 43%

Medicine Delivery: 18%

Medicine packaging: 17%

Energy: 17%

Total impact

Anticipated reduction of 

13% of CO
2

by moving to Pharos:

green electricity

vegetarian/vegan lunch

minimalization & extended 
lifespan of equipment 

wooden furniture

reduction on mobility

Further reduction of at least

12% of CO
2

optimalization for a greener supply chain

and reduce packaging

other green initiatives:

innovative collaborations

personalized healthcare

reducing water pollution

clear communication

implementation of Green mobility plan

Grote stappen richting een 
duurzaam Takeda Nederland: 
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Bij de diagnose kanker ligt de nadruk 
vooral op wat dit betekent voor de patiënt. 
Maar in het omgaan en leven met kanker 
zijn naasten van cruciaal belang en een 
onmisbare aanvulling op de reguliere 
zorg. Daarom hebben Stichting Optimale 
Ondersteuning bij Kanker (OOK) en Gilead 
Sciences op de Dag van de Mantelzorg 
2021 een gezamenlijke onlinecampagne 
gelanceerd waarin zij aandacht vragen 
voor naasten van mensen die leven met 
kanker.

“We vinden het 
belangrijk dat er meer 
erkenning komt voor 
het feit dat iemand met 
kanker zorg verdient 
die verder gaat dan de 
behandeling”

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

Dag van de Mantelzorg
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“In onze Ambitie Zero 
Carbon legde AstraZeneca 
in 2020 vast dat wij vanaf 
2026 CO2-neutraal willen 
opereren in de hele keten, 
en vanaf 2030 zelfs CO2-
negatief. Ook in Nederland 
zetten we belangrijke 
stappen.”

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

Zo draait onze fill & finish-locatie in 
Nijmegen al jaren op 100% windenergie en 
we gebruiken sinds 1 december 2021 biogas 
voor alle processen en het verwarmen van 
de gebouwen. Daardoor is vrijwel geen 
CO2-uitstoot meer. Bovendien verbruikt 
deze locatie sinds 2015 14% minder energie 
én onderzoeken we opties om bestaande 
apparatuur te retrofitten met koudemiddelen 
met een zo laag mogelijke Global Warming 
Potential (GWP). Bij de aanschaf van nieuwe 
apparaten is dat een voorwaarde, zoals de 
recente aanschaf van een koeling op propaan.
 
Ook in de kantooromgeving kunnen we stap-
pen zetten. Zo huist AstraZeneca Den Haag in 
het WTC in Den Haag. Bij de ontwikkeling van 
het gebouw is gekozen voor warmte-koude 
opslag en heeft het, door nog tal van andere 
energiebesparende maatregelen en duurzaam 
materiaalgebruik, een energielabel A. De 250 
collega’s in Den Haag rijden sinds dit jaar in 
een volledig elektrisch wagenpark. 

Op weg naar 0 CO2-uitstoot
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“Ons inzetten voor de 
maatschappij is een van 
onze kernwaarden. Een 
onderdeel hiervan is ons 
global programma AbbVie  
Gives Back, waarbij we 
hulp bieden aan kwets-
bare groepen in de 
samenleving.”

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

Elk jaar zetten we ons in om non-profit-
organisaties en goede doelen te steunen 
door vrijwilligerswerk te doen. Samen 
met onze vertrouwde partner NL Cares 
doen we impactvolle projecten die 
gericht zijn op het versterken van lokale 
gemeenschappen en uitbreiden van 
educatieve programma’s. Zo steken we 
de handen uit de mouwen om kinderen uit 
achterstandswijken, eenzame ouderen, 
mensen met een beperking en migranten 
een hart onder de riem te steken en verder 
op weg te helpen.

AbbVie Gives Back
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“We zetten ons samen in 
voor verduurzaming van 
de medicatieketen, zodat 
geneesmiddelen in de 
toekomst beschikbaar 
blijven voor iedereen, 
met minimale belasting 
voor het milieu en onze 
gezondheid.”

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

Een duurzame farmacieketen is alleen 
mogelijk door samenwerking tussen 
alle partijen die deel uitmaken van 
deze keten – van de ontwikkeling 
van geneesmiddelen, distributie, het 
voorschrijven, de verstrekking en het 
gebruik door patiënten , tot aan de 
afvalverwerking en waterzuivering.

De Vereniging Innovatieve Geneesmid-
delen, Bogin, Neprofarm, en de KNMP 
hebben ruim drie jaar geleden de Coa-
litie Duurzame Farmacie opgericht. Het 
doel:het nemen van onze gezamenlijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor het duurzaam produceren, distri-
bueren en inzetten van geneesmiddelen 
met de best denkbare effecten op de 
gezondheid.  De geneesmiddelensector 
zet zich in voor concrete doelstellingen 
in de verduurzaming van de medicijnke-
ten door de ondertekening van de Green 
Deal duurzame zorg, het branceplan 
duurzaam verpakken en Bestuurlijke af-
spraken om Medicijnresten in het water 
terug te dringen.

Gezamenlijke aanpak 
voor een duurzame 
medicijnketen

DUURZAME          FARMACIE



Healthy people
Healthy society
Healthy planet

“We vinden het 
belangrijk om het 
bewustzijn over 
duurzaamheid te 
vergroten en positieve 
verandering te 
stimuleren.”

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

De kijk van Novartis op gezondheid is 
holistisch: naast een gezond lichaam, is 
ook een gezonde leefomgeving van groot 
belang. We hebben ambitieuze wereldwijde 
doelstellingen en willen duurzaamheid 
ook verankeren in onze Nederlandse 
organisatie. Bewustzijn creëren doen we 
op verschillende manieren, waaronder via 
duurzame kunst in ons kantoor.
Sinds april hebben we via twee jonge 
Nederlandse kunstenaars kunstwerken met 
een verhaal: 1) werken van plastic afval uit 
zee, en 2) werken van papierpulp van afval 
rondom ons kantoor, verzameld door onze 
eigen medewerkers.



In Leiden bouwt Janssen ons 
groenste gebouw tot nu toe

Uitblinken in duurzaamheid
➀ Gebruik van gerecyclede materialen
➁ Geothermische energie en 

zonnepanelen 
➂ Verminderde koelbehoefte door het 

ontwerp en natuurlijke ventilatie
➃ Energieverbruik gehalveerd t.o.v. een 

normaal kantoorgebouw

100% 
zuinig
Met duurzaam 
opgewekte 
energie en door 
hergebruik van 
ons water.

CO₂ 
neutraal
Door beplanting 
in het gebouw, 
zonnepanelen en 
een ondergronds 
geothermisch 
energiesysteem.

Samen kan je meer 
dan je denkt

Janssen Biologics en Janssen Vaccines 
& Prevention B.V. werkten samen met 
innovatief vastgoed ontwikkelingsbedrijf 
RED Company, en architectenbureau 
Powerhouse Company, kenbaar door 
bewust en verantwoord design.

Een gezond 
werkklimaat

Er is aandacht voor het welzijn van 
medewerkers door focus op zowel 
een gezond binnenklimaat als een 
comfortabele en afwisselende 
werkomgeving. Er komt een ruim en licht 
atrium, een daktuin en een volwaardig 
bedrijfsrestaurant.

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

We dragen met dit project bij aan deze 
Sustainable Development Goals:

Met de nieuwe gedeelde kantoorruimtes 
stimuleren we onze collega’s en partners 
om samen te werken en zo innovaties te 
creëren. Zo kunnen we blijven voldoen 
aan de behoeften van patiënten, partners 
en klanten wereldwijd!”

Henri van Drunen 
General Manager, Janssen Biologics

Als gezondheidsbedrijf hebben we een verantwoordelijkheid 
richting patiënten en de maatschappij. We hebben verduurzaming 
geïntegreerd in onze bedrijfsstrategie. Dat uit zich onder andere in 
het bouwen en verbouwen van onze faciliteiten. 

Het nieuwe geavanceerde lab- en kantoorgebouw op het Leiden Bio Science Park  
is een mooi voorbeeld van geïntegreerde duurzaamheid. De kenmerken zorgen ervoor  
dat het gebouw meerdere certificaten zal behalen, waaronder de BREEAM Excellence  
voor duurzaamheid en de WELL Gold voor gezondheid en welzijn.



Als farmaceutisch bedrijf dragen wij bij aan een gezonde een 
duurzame samenleving via de ontwikkeling van medicijnen, 
maar ook door ons in te zetten in het onderwijs.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid in de brede zin van het 
woord. Wij kunnen als farmaceutisch bedrijf een belangrijke rol vervullen in de bredere 
samenleving. Onderwijs is een manier om een socio-economische cirkel te doorbreken  
en draagt daardoor bij aan gelijkheid in gezondheid. Daarom werken wij samen met 
partners zoals IMC Weekendschool.

Nu leren wat later is met  
IMC Weekendschool

Jongeren in de wereld  
van wetenschap
We brengen jongeren in contact met 
inspirerende professionals.
➀ Gast- en bijlessen
➁ Maatschappelijk kwetsbare kinderen 

➂  Groter bereik realiseren

3.110 
jongeren
volgden afgelopen 
schooljaar gast-
lessen, op die 
plekken waar IMC 
Weekendschool 
het hardst nodig is.

10-14 
jaar
Bijdragen aan het 
zelfvertrouwen,  
de motivatie en  
het toekomst-
perspectief van 
kinderen.

Samen kan je meer 
dan je denkt

Met financiële ondersteuning maken  
we voor IMC Weekendschool een  
groter bereik mogelijk. Samen maken  
we toekomst!

Gastlessen door 
experts

Onze collega’s geven gastlessen  
en bijlessen om de kinderen meer  
over de boeiende wereld van de  
Life Sciences te leren. 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

We dragen met dit project bij aan deze 
Sustainable Development Goals:

Als gezondheidsbedrijf hebben wij een 
verantwoordelijkheid tegenover de maat-
schappij. Ik ben er sterk van overtuigd 
dat educatie een sociaaleconomische 
cirkel kan doorbreken en zo bijdraagt  
aan gelijke gezondheidskansen.”

Eline Dekeyster 
SDG and Community Impact Lead the Netherlands
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“Een nieuwe interessante 
ontwikkeling is die van  
toiletblokjes die verschil-
lende soorten medicijn- 
resten kunnen binden,  
zodat deze niet in het riool 
terecht komen! Hoe mooi 
zou het zijn als we dit  
initiatief samen verder  
kunnen brengen!”
 

Hoe draagt de best-practice mee 
aan de value van de Code?

Geneesmiddelen zijn van enorme waarde 
voor onze samenleving en onmisbaar 
voor het dagelijks functioneren van veel 
mensen.
Als sector zijn we ons ook bewust van de 
impact die medicijnen kunnen hebben op 
ons milieu. Zo kunnen medicijnresten in 
het oppervlaktewater terechtkomen, wat 
schadelijke gevolgen kan hebben voor de 
leefomgeving en het ecosysteem.
De geneesmiddelensector zet zich met 
ketenpartners in voor het terugbrengen 
van medicijnresten in het water. Dit 
doen we door een duurzame productie 
van geneesmiddelen, stimuleren van 
verantwoord medicijngebruik en het 
zuiveren van afvalstromen.
 

Toiletblokje om 
medicijnresten te filteren


