3M en WorldSkills Europe delen de visie van een duurzame
toekomst door innovatie en samenwerking

EuroSkills 2016 wil

duurzame
competitie op het gebied van
vakmanschap tot nu toe worden

Beperken

Hergebruiken

Recyclen

Regenereren

Opnieuw
geschikt maken

Deze ambitie berust op de volgende 5 processen

Minimale nadelige
gevolgen voor het milieu

Positieve bijdrage aan
gemeenschap en economie

Lokaal en nationaal
duurzaam positieve effecten

EuroSkills 2016 wordt een rolmodel en pionier op het gebied
van duurzame competitie van vakmanschap in de toekomst

M
3
n
a
v
n
e
l
e
o
d
n
e
n
e
t
a
t
l
u
s
e
Behaalde r
d
i
e
h
m
a
a
z
r
u
u
d
bij
3M streeft ernaar om hun bedrijf, de aarde en al het leven te
verbeteren. In 2015 heeft 3M het volgende bereikt...

Sinds 2005 een afname
van het energieverbruik
met bijna 30%*

Sinds 2010 een
beperking van organische
verbindingen van 31%*

Sinds 2005 een afname
van het watergebruik
met 42%*

*Geïndexeerd naar nettoverkopen

Duurzaamheidsdoelen voor 2025
Grondstoffen

Onderwijs en ontwikkeling

Water

Energie en klimaat

Duurzamere materialen
ontwikkelen en productieafval
met 10% beperken
Wereldwijd watergebruik
beperken met 10% en 100%
betrokkenheid van de waterarme
gemeenschappen

Gezondheid en veiligheid

Met geld en producten
investeren in onderwijs,
gemeenschap en milieu

Het aandeel hernieuwbare
energie met 25% vergroten en
broeikasgasemissies minstens
50% onder de ondergrens van
2002 brengen

5 miljoen mensen wereldwijd
trainingen geven over
werknemer- en patiëntveiligheid

www.euroskills2016.com - www.3m.com

3M en EuroSkills™ 2016 delen de visie van een duurzame
toekomst door innovatie en samenwerking

EuroSkills™ 2016 wil
de meest

duurzame

competitie op het gebied van
vakmanschap tot nu toe worden
Deze ambitie berust op de volgende 5 processen

Beperken

Hergebruiken

Recyclen

Regenereren

Opnieuw
geschikt
maken

EuroSkills™ 2016 wordt een rolmodel en pionier op het gebied
van duurzame competities van vakmanschap in de toekomst

Minimale nadelige
gevolgen voor het milieu

Lokaal en nationaal
duurzaam positieve
effecten

Positieve bijdrage aan
gemeenschap en economie
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3M streeft ernaar om hun bedrijf, de aarde en al het leven te
verbeteren. In 2015 heeft 3M het volgende bereikt...

Sinds 2005 een afname
van het energieverbruik
met bijna 30%*

Sinds 2010 een beperking
van organische verbindingen
van 31%*

Sinds 2005 een afname
van het watergebruik
met 42%*

*Geïndexeerd naar nettoverkopen

Duurzaamheidsdoelen voor 2025
Grondstoffen

Onderwijs en ontwikkeling

Water

Energie en klimaat

Duurzamere materialen
ontwikkelen en productieafval
met 10% beperken
Wereldwijd watergebruik
beperken met 10% en
100% betrokkenheid van de
waterarme gemeenschappen

Gezondheid en veiligheid

Met geld en producten
investeren in onderwijs,
gemeenschap en milieu

Het aandeel hernieuwbare
energie met 25% vergroten en
broeikasgasemissies minstens
50% onder de ondergrens
van 2002 brengen

5.000.000 miljoen mensen
wereldwijd trainingen
geven over werknemer- en
patiëntveiligheid

www.euroskills2016.com - www.3m.com

