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“Perfecte oprechtheid en transparantie zijn een groot element 
van schoonheid, zoals bij dauwdruppels, meren en diamanten” 

(Henry David Thoreau) 

Elegante versmelting van vorm en substantie. Het samenvloeien van wetenschap en goede 
smaak. Harmonie van product, mens en natuur. Kalos en Agathos, het mooie en het goede – voor 
Davines definiëren ze Duurzame Schoonheid. Alleen als er volledig respect is voor mens en milieu 
kunnen wij zorgen voor de wereld waarin wij leven en werken, kan ware schoonheid bestaan, 
kan schoonheid ontkiemen en tot bloei komen. Gepassioneerd besteden wij aandacht en zorg 
aan elk van onze keuzes, elk van onze creaties. Dat is ons commitment, maar belangrijker nog, 
onze plicht. Een plicht die geldt voor ons allemaal. Onze kleine dagelijkse keuzes dragen bij aan 
de toekomst van deze planeet, de toekomst van onze kinderen, de toekomst van de mensheid: wij 
zijn de omgeving waarin wij leven. Als we daar niet bijzonder zorgvuldig mee omgaan, kunnen 
we onszelf niet redden, kunnen we schoonheid niet redden. “De mooiste vorm van kunst is 
volgens mij land bezitten en het niet vernietigen”, zei Andy Warhol. Daarom vragen we ons altijd 
af of we doen wat het beste is, of we harmonieuzer, respectvoller kunnen zijn en toch dezelfde 
resultaten kunnen bereiken. Door onszelf precies die vragen te stellen hebben we de wereld om 
ons heen getransformeerd. Wij hebben vraagtekens gezet bij onze keuzes, onze processen, de 
regels, en de gevestigde manier van dingen doen. En die enorme inspanning resulteerde voor 
ons in 2016 in de B Corp-certificering. Wij zijn trots op deze erkenning, omdat het een beloning 
is voor ons werk – maar het liet ons tegelijk zien wat onze volgende stappen moesten zijn. We 
bekeken onszelf door een nieuwe bril, legden onszelf bloot, en zagen de kern van wat wij zijn en 
waar wij voor willen staan. Wij realiseerden ons dat het niveau van duurzaamheid dat wij hadden 
bereikt niet voldoende was, dat het nog verder geperfectioneerd kon worden, dat elke beslissing 
een stukje is van de puzzel, deel van het grotere geheel. En dat dit het doel was dat we wilden 
bereiken. Dit nieuwe bewustzijn deed ons inzien dat als we wilden groeien, het nodig en alleen 
maar natuurlijk was om dit streven naar perfectie objectief en transparant te communiceren, om 
onze stakeholders te vertellen over wat we doen, waar we van dromen, welke resultaten we 
hebben behaald, waar we hebben gefaald, en welke impact onze productie heeft op het milieu. 
Want na elke stap die we hebben gezet, na elke ontdekking die we hebben gedaan, waren we 
ervan overtuigd dat er van duurzaamheid geen sprake kan zijn zonder transparantie. En zonder 
transparantie geen schoonheid.

TRANSPARANTIE: 
DE HOEKSTEEN VAN DUURZAME SCHOONHEID
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De nauwe wederzijdse afhankelijkheid tussen het particuliere en het professionele domein, tussen 
samenleving en planeet heeft verstrekkende gevolgen. Voor Davines vormt dit een diepgaand inzicht dat 
leidend is voor alle keuzes die het bedrijf dagelijks maakt. 
Concrete bewijzen hiervan zijn Davines als een B Corp, Davines Village zelf, en onze botanische onderzoekstuin 
die in 2019 werd geopend en nog in de kinderschoenen staat.
In het verlengde van dit inzicht wil Davines dagelijks werken aan zowel de details als aan het universele, 
zowel kijken door de microscoop als door de telescoop.
Wij proberen de grens van duurzaamheid en de werkzaamheid van onze cosmetica steeds weer te verleggen. 
En dat kan zelfs nog beter, omdat dit is waar wij in geloven, omdat er meer capaciteit tot vernieuwing is 
dankzij de cultuur van doen die wij hebben gevoed. En dat moeten we met onze hele community versterken. 
De groeiende ecologische en maatschappelijke crises (mogelijkheden) die ons op mondiaal niveau staan te 
wachten in de nabije toekomst hebben onderwerpen als geluk (eudaimonia) en welzijn in de wereld nog 
fundamenteler gemaakt voor ons werk.
Voor de groei en ontwikkeling van Davines zijn wij dus niet meer uitsluitend geïnteresseerd in het ‘hoeveel’. 
Onze aandacht wordt steeds meer gegrepen door het ‘hoe’. Het ‘hoeveel’ is voor Davines altijd ondergeschikt 
aan het ‘hoe’. 
Veel leesplezier.

Voorzitter van de Davines Groep 
Davide Bollati

ONZE
PURPOSE

VRIJHEID, VERANTWOORDELIJKHEID, TRANSPARANTIE
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Vier jaar geleden besloten wij dat het onze taak was om verantwoordelijkheid te nemen voor de 
duurzaamheidsprestatie van ons bedrijf. Sindsdien hebben we door ervaring en onderzoek veel geleerd. 
Door ervaring realiseren we ons hoeveel inspanning nodig is om voortdurend de lat voor duurzaamheid 
hoger te leggen, zowel voor het bedrijf zelf als voor onze bedrijfssector in het algemeen. Ervaring laat 
ons ook zien dat deze weg een lastige is, opgebouwd uit stappen voorwaarts, maar ook vol obstakels en 
fouten – wat ons alleen maar vastberadener maakt om ze te overwinnen. 
Anderzijds kan onderzoek ons helpen dingen te ontdekken waarvan we het bestaan niet eens kenden, of 
dingen die we op de een of andere manier vooral niet wilden zien.
In het dagelijks leven overkomt het ons allemaal. 
Waarom? Soms is de informatie niet of moeilijk beschikbaar omdat degenen die over de informatie beschikken 
hun uiterste best doen deze verborgen te houden. Om te zorgen dat het leven niet té ongemakkelijk wordt, 
houden we soms liever de ogen gesloten.
Het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd en de ervaring die we hebben opgedaan, hebben ons geïnspireerd 
om onze ogen wijd open te houden. En dat heeft ons doen inzien hoeveel werk er nog te doen is. Het 
belangrijkste is dat we aan onszelf moeten werken, maar tegelijk willen we samenwerken met degenen 
die voor ons het belangrijkste zijn: onze klanten, en iedereen die samen met ons deze weg wil bewandelen.
Deze inzichten hebben ertoe geleid dat wij niet accepteren wat gemeengoed is voor ons bedrijf of voor onze 
bedrijfssector, en om verder te gaan in het begrijpen wat onze werkelijke impact is op dat wat ons omringt.
Het resultaat is dat wij erkennen hoe belangrijk het is om de impact van onze acties te meten aan de hand 
van objectieve criteria. Vervolgens hebben wij geavanceerde en uitgebreide instrumenten toegepast om 
onze inzichten voortdurend te verrijken.
Zo wisten wij bijvoorbeeld dat onze ingrediënten zowel veilig als effectief zijn, maar door objectieve criteria 
toe te passen leerden we dat wij niet voldoende wisten over de herkomst van onze ingrediënten.
Een ander voorbeeld is dat wij ontdekten dat het mogelijk is om tijdens de productiefase plastic te gebruiken 
met een veel lagere milieu-impact. 
Ook moesten we toegeven dat we niet wisten in hoeverre ons afval daadwerkelijk werd gerecycled of 
herwonnen.
En weer een andere ontdekking was dat de algemeen erkende criteria voor het definiëren van ‘natuurlijkheid’ 
niet volledig transparant zijn en absoluut ruimte voor verbetering bieden.
Transparantie. Het sleutelwoord dat steeds belangrijker werd naarmate we dit pad verder bewandelden.  
En zo bereikten we een punt waarop wij begrepen dat het niet mogelijk is de lat voor duurzaamheid hoger 
te leggen zonder ook de transparantie te vergroten. Daarom presenteren wij met zowel trots als nederigheid 
dit rapport als bewijs van ons geloof in transparantie.

CEO en Managing Director 
Paolo Braguzzi

HET BESTE 
VOOR DE WERELD ZIJN,
ZORGEN VOOR EEN GOED 
LEVEN VOOR IEDEREEN, 

DOOR MIDDEL VAN 
SCHOONHEID, ETHIEK  
EN DUURZAAMHEID.
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They are treated 
honestly and fairly, 
and play a fundamental 
role in the propagation 
of excellence and 
good life

Benefits 
from the positive 

impact our work has

Considers Davines 
an exemplary model of 

sustainability

Proud of the 
company’s performance, 
both tangible and intangible, 
and of its sustainability

Working in 
Davines is an 

opportunity for 
self-fulfilment

They believe Davines 
adds to the success 

of their business and 
is a source of 

satisfaction. For us 
they are a community 

of traveling companions, 
our allies in creating a 

better life for our 
final clients 

Our products and 
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Bij Davines werken wij dagelijks aan de 
‘duurzame ontwikkeling’ van het bedrijf, via 
een concreet commitment aan iedereen die direct 
of indirect betrokken is bij de activiteiten van 
het bedrijf – onze stakeholders.
Het ‘Stakeholderskompas’ geeft een overzicht 
van ons commitment aan onze stakeholders.

DUURZAME  
ONTWIKKELING

Onze commitments

Onze stakeholders

DE DAVINES GROEP  
HET ‘STAKEHOLDERSKOMPAS’
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(1) ‘Carta Etica’
Wij staan volledig achter de fundamentele 
waarden die onze medewerkers hebben 
geformuleerd voor het best mogelijke 
evenwicht tussen werk en privé.

(2) ‘Manifest Duurzame Schoonheid’
Door schoonheid duurzaam te creëren willen 
we mensen aanmoedigen zorg te dragen 
voor zichzelf, de wereld waarin zij leven en 
de dingen waar ze van houden. 

(3)[ comfort zone ] een integrale aanpak  
en formulefilosofie
Wij creëren wetenschappelijk geavanceerde 
oplossingen zodat producten, behandelingen 
en advies voor levensstijl elkaar volledig 
aanvullen. Het is onze prioriteit om ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong te gebruiken en 
innovatieve dragersystemen te bieden. 

DE DAVINES GROEP
MIJLPALEN

2019
Opening van de tuinen in Davines 
Village.
De ‘World Wide Hair Tour’ 2019 is het 
eerste CO2-neutrale event van Davines.
‘a single shampoo’ wordt geheel  
CO2-neutraal gelanceerd. Dit project  
staat symbool voor onze toewijding. 

2018
Opening van Davines Village. 
De lijn /skin regimen/ wordt een 
onafhankelijk merk. 
Davines ‘Carta Etica’, de wederopbloei 
wordt gepresenteerd
Al onze productverpakkingen worden 
CO2-neutraal.

2017
Matteo Thun ontwerpt de stand van Davines.
Kantoor in Parma en productiefaciliteiten 
worden CO2-neutraal. 

2016
Opening van het hoofdkantoor in Hongkong.
De bouw van Davines Village gaat van  
start.
De groep wordt gecertificeerd als een B  
Corporation.

2015
[ comfort zone ] gaat werken volgens de 
nieuwe formulefilosofie ‘Science Based 
Conscious Formulas TM’(3). 
Matteo Thun ontwerpt Davines Village.

2014
“I Sustain Beauty” - eerste editie. 
De samenwerking met de Slow Food 
organisatie gaat van start. 

2013
Opening van het hoofdkantoor in 
Nederland, Duitsland en België.

2012
De [ comfort zone ] Scientific Committee 
wordt geboren.
Publicatie van het boek Skin Regimen. 
Health, Beauty, and Longevity.

2011
Het ‘Charter for Packaging Research’ 
wordt opgesteld. 

2009
Het ‘Charter for Sustainable Research’ 
wordt opgesteld. 
‘Sustainable Beauty Day’ – eerste editie. 

2008
Shigeru Ban ontwerpt de stand van Davines.

2007
Opening van de hoofdkantoren in  
Mexico-stad en Londen
Het Sustainable Beauty Manifesto(2) wordt 
opgesteld 

2006
Opening van het hoofdkantoor in Parijs.
Het hoofdkantoor in Parma gebruikt 
elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare 
energiebronnen.
Het eerste project voor CO2-compensatie 
(CO2e) wordt gestart.

2005
De ‘Carta Etica’(1) wordt opgesteld 

2004
Opening van het hoofdkantoor in New York.

2003
Herzog & De Meuron ontwerpen de 
stand van Davines. 

1996
Het merk [ comfort zone ] is geboren.

1994
Eerste internationale distributie.

1992
Het bedrijf besluit zich te concentreren op 
het produceren en distribueren onder het 
merk Davines.

1983
De familie Bollati opent een cosmetisch 
laboratorium om formules te creëren en 
te produceren voor derden. 
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DE DAVINES GROEP 
ONZE MERKEN 

Wij zien het als onze missie om schoonheid te 
koesteren in onszelf en om ons heen, en om een 
bewuste levensstijl te bevorderen. 
Wij verbeteren huid, lichaam en geest via 
duurzame, wetenschappelijke oplossingen en 
unieke ervaringen, terwijl we zorg dragen voor 
mens en planeet.

/skin regimen/ geeft de kracht om de beste 
versie van jezelf te ontdekken in de wereld van 
vandaag, via schone plantaardige producten, 
professionele expertise en wetenschappelijk 
geïnspireerde wellness.

Bij Davines, een merk gericht op de markt voor 
professionele haarverzorging, geloven wij dat 
het leven de balans tussen schoonheid en 
duurzaamheid is. Wat wij ‘Duurzame Schoonheid’ 
noemen, kan ons leven en de wereld om ons 
heen verbeteren.
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ONS COMMITMENT
WIJ DRAGEN BIJ AAN SDG’s
In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een gezamenlijk ontwikkelingsplan 
voor duurzaamheid opgesteld, de Agenda 2030. Dit plan bestaat uit 17 doelen, de zogeheten 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die in 2030 bereikt moeten zijn door de inzet van 
overheden, het bedrijfsleven en burgers. In 2016 besloot de Davines Groep zich hierbij aan 
te sluiten. Sindsdien heeft Davines de concrete resultaten van zijn bijdragen gepresenteerd 
in zijn jaarlijkse ‘Rapport Duurzaamheid’.
In 2018 stelde het bedrijf zichzelf een moeilijkere uitdaging om zich niet alleen in te zetten 
voor het bereiken van de SDG’s, maar deze ook te delen met collega’s en stakeholders. 
De publicatie van het boek, De beste handleiding voor een betere wereld, een verzameling van 
124 ideeën die de toepassing van SDG’s in haarsalons stimuleren, biedt concrete handvaten 

voor iedereen die de wereld wil verbeteren via zijn werk. Om het belang van SDG’s nog 
verder te onderstrepen organiseerde het bedrijf interne workshops voor collega’s en externe 
workshops voor B Corp-bedrijven. 
De Davines Groep heeft zichzelf altijd uitgedaagd om nieuwe manieren te vinden de SDG’s 
grafisch weer te geven om gedachten en discussie te stimuleren. Onderstaande figuur* 
is geïnspireerd op Oosterse filosofieën en biedt een manier om holistisch te reflecteren op 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Wij zijn gefascineerd door de ideologie van de 
regering van Bhutan wat betreft het Bruto Nationaal Geluk, en wij beschouwen geluk graag 
als de balans tussen drie factoren: de harmonie van mensen onderling, van mensen en natuur, 
en van mensen en het spirituele*. 

Davines SDG-doelstellingen en -resultaten voor 2018

SDG-doelstellingen Davines 2019 SPIRITUALITEIT 

ECOLOGIE

MENS

*CREDITS: ‘Happiness SDG Pyramid’ United In Diversity 
Creative Campus @Kura Kura Bali. Alle rechten voorbehouden.
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SDG- PROJECTEN
3 ‘WELL-FAIR’ IN HET BEDRIJF 

Geïntegreerde diensten garanderen die zich richten op het algemeen welzijn voor alle 
collega’s in Parma en in buitenlandse hoofdkantoren: gezondheid, evenwicht tussen werk 
en leven, werkplek en persoonlijke/professionele ontwikkeling. 

5 LEIDERSCHAPSKANSEN
Inclusie en gelijke kansen voor vrouwen en mannen garanderen op elk niveau binnen het 
bedrijf, zodat beide geslachten goed vertegenwoordigd zijn onder managers, zowel in het 
kantoor in Parma als in de buitenlandse hoofdkantoren. 

8 EXTERNE SOCIALE COÖPERATIES VERPAKKEN ONZE PRODUCTEN
Geleidelijk het aandeel contractarbeid dat wordt uitbesteed aan sociale coöperaties 
vergroten, om werkgelegenheid te garanderen voor kansarme bevolkingsgroepen. 

10 INCLUSIVITEITSTRAINING
Gestaag meer mensen binnen het bedrijf een inclusiviteitstraining aanbieden om een 
werkomgeving te garanderen zonder vooroordelen.

11 GEMEENSCHAPSPROJECTEN
Onze inzet versterken om cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen, zowel internationaal 
als lokaal, met projecten zoals ‘I Sustain Beauty’, ‘Parma io ci sto’, en de ‘Km Verde’.

12 AFVALMANAGEMENT 
Best practices ontwikkelen binnen Davines Village om de hoeveelheid afval te verminderen, 
en recycling en hergebruik te verbeteren. 

12 GEBRUIK VAN PLASTIC VERMINDEREN
Gestaag de hoeveelheid plastic in verpakkingen van het bedrijf verminderen door 
voortdurend de op dat moment gebruikte verpakking te analyseren, in lijn met ons 
‘Charter for Packaging Research’.

12 ANALYSES VAN LCA EN SLCA
De impact van onze producten in de gehele waardeketen analyseren, zowel wat betreft 
kwaliteit als kwantiteit.

SDG- PROJECTEN
13 CO2-NEUTRALE PRODUCTIEFACILITEITEN

Onze productiefaciliteit CO2-neutraal maken door mitigatie van CO2-emissies (CO2e), 
waarmee we toezeggen om de emissies bij de bron te verminderen en de resterende CO2e 
te compenseren.

13 VERPAKKINGGERELATEERDE CO2e-UITSTOOT COMPENSEREN
Uitstoot compenseren die wordt veroorzaakt door de productie van al onze verpakkingen, 
voor alle merken van de Davines Groep.

14 DE ZEE BESCHERMEN 
Projecten en initiatieven promoten die gericht zijn op het beschermen en opruimen van 
de oceaan.

15 DE VORMING VAN SLOW FOOD-PRESIDIA ONDERSTEUNEN 
Grondstoffen gebruiken met Slow Food-certificaat, en nieuwe presidia vormen die 
biodiversiteit beschermen en ingrediënten leveren om in onze formules te gebruiken. 

17 LEVERANCIERS AANMOEDIGEN DUURZAAM TE WERKEN 
Goede praktijken op het gebied van maatschappij en milieu verspreiden onder onze 
leveranciers, en meer samenwerken met degenen die dit doen. Met name focussen op 
hernieuwbare energie en B Corp-certificering.

12 13  
14 15

EEN PRODUCT ONTWIKKELEN DAT DUURZAAMHEID SYMBOLISEERT 
Een product ontwikkelen dat extreem duurzaam is, zowel wat betreft natuurlijke 
ingrediënten als wat betreft lage milieu-impact van de verpakking.

3 11  
13 17

EEN GROENE BARRIÈRE CREËREN TEGEN VERVUILING
Openbare instellingen en bedrijven die in Parma land bezitten langs de snelweg Autostrada 
del Sole, stimuleren om de ‘Km Verde’ te realiseren. Dit is een brede strook bos die de stad 
beschermt tegen vervuiling door fijne deeltjes afkomstig van passerende voertuigen.

EEN AANTAL VAN ONZE ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT SDG’s:

11



ONS COMMITMENT
HET LEVEN IN DAVINES VILLAGE
Davines Village werd in juli 2018 officieel in gebruik genomen en is meer dan alleen een nieuw hoofdkantoor voor het bedrijf: het is een brandpunt van leven waar je kunt werken,  
leren, je laten inspireren, experimenteren en degenen verwelkomen die de plek komen bezoeken. Schoonheid vormde de inspiratie voor dit architectonische project, evenals  
duurzaamheid en welzijn. Deze schoonheid wordt uitgedragen via iedereen die werkt in de Village, en is tegelijk een bron van inspiratie voor hun gedachten en relaties. In Davines  
Village worden ideeën geboren, ontstaan de dromen die de basis zijn van onze projecten – dit is waar wij onze vaardigheden ontwikkelen, waar die speciale interacties tussen 
mensen plaatsvinden, waar diezelfde mensen gezamenlijk een oorspronkelijke omgeving creëren, 
en waar wij graag willen dat iedereen zich thuisvoelt. 

WERKEN IN DAVINES VILLAGE
Davines Village is ontworpen om middelen te sparen en het gebruik ervan te optimaliseren. Om het duurzaamheidspotentieel 
van Davines Village het beste tot uitdrukking te laten komen, moeten de aanwezige mensen er dagelijks bij betrokken 
worden. Daarom hebben wij de ‘Gids naar duurzaamheid’ ontwikkeld: een handleiding die getuigt van het commitment 
van het bedrijf naar zijn stakeholders. De gids is met name een commitment richting interne stakeholders, maar tegelijk 
is het streven om onze collega’s te betrekken en ze te stimuleren zodat zij de belangrijkste actoren voor verandering 
worden. Door een richtlijn te bieden bij dagelijkse keuzes en acties, streeft deze handleiding ernaar de werkplek te 
veranderen in een podium voor de beste praktijken op milieugebied. 

LEREN IN DAVINES VILLAGE
Davines Village is een plek voor discussie, voor de totstandkoming van nieuwe ideeën: elke dag wordt het bezocht 
door middelbare scholieren en universiteitsstudenten, evenals door haarstylisten en huidverzorgingsspecialisten die 
de Academy volgen om zich te ontwikkelen op professioneel vlak. Bij Davines worden trainingen samengesteld om 
inspirerende, unieke en gepersonaliseerde ervaringen te bieden, met bijzondere mogelijkheden voor opkomende stylisten. 
[ comfort zone ] focust met training juist op een integrale benadering van geest, lichaam en ziel die de technische 
aspecten verenigt met de persoonlijke ontwikkeling van de schoonheidsspecialiste – wat resulteert in projecten zoals 
‘Beauty Reloaded’, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor empathie bij de behandeling van kankerpatiënten. 

12



BEZOEK DE DAVINES VILLAGE
Sinds de Davines Village in 2018 zijn deuren opende, is het bezocht door meer dan 10.500 mensen uit ruim 71 landen 
van over de hele wereld: klanten, maar ook studenten, familieleden van collega’s, particulieren, bedrijven en lokale 
verenigingen. Elke bezoeker geeft ons de mogelijkheid om transparant te laten zien en opnieuw te bevestigen wie wij 
zijn, hoe wij werken, en waarom wij dit doen. Er zijn drie verschillende routes waar we bezoekers langs kunnen voeren. 
Een daarvan is ‘Romance in Parma’, met onder andere een bezoek aan de Davines Village en deelname aan regionale 
en educatieve activiteiten. Het doel is niet alleen om onze bedrijfswaarden te delen, maar ook de ziel van de regio waar 
we wonen en werken te presenteren.

INSPIRATIE VOELEN IN DE DAVINES VILLAGE
Binnen onze bedrijfscultuur geloven wij in openheid tegenover anderen, communicatie, en het koesteren van ideeën 
die ons verrijken. De Davines Village is de plek waar deze visie tot leven komt. Het hele jaar door organiseert het 
hoofdkantoor in Parma conferenties, diners, feesten, open dagen in de fabriek en workshops. De onderwerpen zetten 
aan tot reflectie, aangevoerd door gasten variërend van de vertegenwoordiger van het Bhutan Study Centre, die vertelt 
over ‘bruto nationaal geluk’, tot de filosoof van Patagonia, die illustreert wat het bedrijf doet om de wereld te redden, 
en de CEO van Google Italië, die uitlegt hoe kunstmatige intelligentie invloed heeft op ons leven. 

EXPERIMENTEREN IN DE DAVINES VILLAGE
De 36.000 m2 grote tuin in Davines Village is een openluchtlaboratorium waar onderzoekers monsters verzamelen 
om natuurlijke ingrediënten voor formules te testen. In de wetenschapstuin staan ongeveer 6.000 planten, waaronder 
aromatische kruiden, medicinale kruiden, geurplanten, en planten voor kleurstoffen. In de kas heerst een klimaat waarvan 
de temperatuur en de luchtvochtigheid geregeld worden, zodat er ook botanische soorten kunnen gedijen die normaal 
groeien in gematigde, vochtig tropische en droog tropische zones. Ons arboretum is een eerbetoon aan hoe wij de 
multiculturele wereld zien: hier staan bomen die kenmerkend zijn voor de landen waar wij onze producten distribueren. 
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De verzameling projecten die we hieronder vermelden, getuigt van wat er gebeurt als je nieuwsgierig bent, de wens hebt om betrokken te zijn, een reis te maken, en verrijkt terug te 
keren door de ervaringen die je hebt gedeeld met anderen. Tegenwoordig is duurzame ontwikkeling onderdeel van ons dagelijks leven. Onze uitdaging nu is om de beste te worden 
‘voor’ de wereld. De selectie projecten die we hieronder vermelden, getuigt van wat er gebeurt als we nieuwsgierig zijn, de wens hebben om betrokken te zijn, een reis te maken, 
en verrijkt terug te keren door de ervaringen die we hebben gedeeld met anderen. Want van duurzame ontwikkeling kan uiteindelijk alleen sprake zijn als we het samen doen. 

ETHIOTREES
Stakeholders
Distributeurs en professionele klanten.

Resultaten
Verbeterde biodiversiteit en plantenbedekking op het Noord-Ethiopische plateau.
Indirecte impact op 13.600 inwoners in de betrokken gemeenschappen.
10.000 gecertificeerde CO2-credits gegenereerd, gelijk aan 10.000 ton CO2 (CO2e) opgeslagen.
Emissies gecompenseerd van:

• 100% van de productverpakkingen van de Groep;
• Productielocatie, kantoor in Parma, en hoofdkantoren die nu CO2-neutraal zijn geworden;
• Complete productlevenscyclus, als eerste met ‘a single shampoo’;
• Bedrijfsevent: ‘World Wide Hair Tour 2019’.

Om zijn CO2e-emissies te compenseren, besloot de Davines Groep steun te verlenen aan de 
non-profitorganisatie EthioTrees voor een project om Ethiopische bodem en bossen te herstellen 
en lokale boerengemeenschappen te helpen toegang te krijgen tot drinkwater. Dit project is 
exclusief voor de Davines Groep en leidt tot belangrijke positieve effecten: het herstelt het 
ecosysteem van het bos, verbetert het behoud van watervoorzieningen, verbetert de landbouw 
en versterkt de lokale economie door bijenteelt en de winning van wierook te ondersteunen. 
De Davines Groep besloot mee te werken aan een project in dit deel van de wereld dat wordt 
bedreigd door woestijnvorming, omdat het een enorm potentieel heeft om het ecosysteem te 
herstellen en maatschappelijke ontwikkeling te verbeteren. Uiteindelijk komt dat ten goede aan 
de hele wereld. 

ONS COMMITMENT
DE WAARDE VAN EEN B CORP ZIJN
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A SINGLE SHAMPOO
Stakeholders 
Professionele klanten en eindklanten.

Resultaten
95% ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong, berekend volgens de Davines-
methode – veel strenger dan de methode 
die normaal wordt gehanteerd. 
98,2% biologisch afbreekbare ingrediënten.
100% natuurlijke actieve ingrediënten. 
100% natuurlijke geur, gecreëerd met 
essentiële oliën.
100% CO2-neutraal: de CO2-uitstoot 
(CO2e) van de totale productlevenscyclus 
wordt gecompenseerd.
Biobased plastic verpakking gecreëerd om minder plastic te gebruiken dan het 
marktgemiddelde.

‘a single shampoo’ komt voort vanuit het besef dat het niet meer voldoende is 
‘ons best te doen’ voor duurzaamheid. Daarom besloot Davines in 2015 om de lat 
wederom hoger te leggen en nieuwe duurzaamheidsmaatstaven te formuleren 
binnen de beautyindustrie door de meest duurzame shampoo ooit te creëren: 
‘a single shampoo’. Dit resultaat van vier jaar onderzoek en 262 verschillende 
formules is constant in ontwikkeling en kan nog steeds worden geperfectioneerd. 
Deze shampoo is gecreëerd om professionele kwaliteit te bieden en tegelijk te 
voldoen aan de principes van de ‘Sustainable Life Cycle Assessment’. SLCA is 
een instrument dat wordt toegepast om objectief en transparant te meten welke 
impact een product gedurende zijn levenscyclus heeft op natuurlijke bronnen, 
het milieu en de samenleving. Tot nu toe is ‘a single shampoo’ het product dat 
de waarden en het onderzoek van Davines het beste vertegenwoordigt. 

DO WE WANT PLASTIC FROM THE 
MEDITERRANEAN ON OUR PLATES? 
Stakeholders 
Community van Italiaanse B Corps.

Resultaten
29 gecertificeerde B Corp-bedrijven 
betrokken.
13 bedrijfssectoren betrokken.
53 deelnemers al aan rondetafel- 
bijeenkomsten.

ONS COMMITMENT 
DE WAARDE VAN EEN B CORP ZIJN

De Davines Groep won de wedstrijd ‘B Corp Italy 2019 Impact Project’, die 
de B Corps in Italië uitdaagde om een project met een substantiële impact 
op te zetten waar ze allemaal samen aan zouden kunnen werken. ‘Do we 
want plastic from the Mediterranean on our plates?’ werd voorgesteld door 
Davines en gaat in 2019 van start. Doel is om de gezondheid van de zee en 
van onszelf te beschermen door zoveel mogelijk plastic te verwijderen uit een 
of meer drijvende hotspots met zwerfvuil in de Middellandse Zee. Dit project 
is ambitieus en symbolisch: het is het eerste ter wereld waarbij de gehele B 
Corp-community van een heel land betrokken is. Activiteiten worden geleid door 
Davines en begonnen met rondetafelbijeenkomsten over de cruciale factoren 
om dit project op de rit te krijgen. 
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I SUSTAIN BEAUTY
Stakeholders 
Distributeurs, professionele klanten, 
eindklanten.

Resultaten
Wereldwijd 240 projecten gestart sinds 
2014 met als doel het ondersteunen en 
verspreiden van schoonheid.

SUSTAINABLE SALON PROGRAMME
Stakeholders 
Professionele klanten.

Resultaten
Ontwikkelen van een duurzaamheids- 
certificaat voor haarsalons dat door een 
externe organisatie wordt geaccrediteerd.

SUSTAINABLE
SALON

‘I Sustain Beauty’ is de campagne van de Davines Groep die in 2014 werd 
gelanceerd om schoonheid te ondersteunen: het is een commitment en een 
uitnodiging om projecten te ontwikkelen in het maatschappelijke, artistieke en 
ecologische domein. Nu deze campagne inmiddels het vierde jaar loopt, heeft 
Davines onder de titel ‘Adopt a Place’ aan de hele samenleving een duidelijke 
oproep voor ideeën gelanceerd. Dit project nodigt elk land uit om een plek te 
redden, het te herstellen in zijn oorspronkelijke glorie, of het nu gaat om een 
fysiek landschap, een plaats van bezieling, of een plek in het collectief geheugen. 
De projecten die zijn gestart, zullen een herstel betekenen van een deel van het 
fysieke erfgoed, het culturele erfgoed, de tradities van het land, of de natuurlijke 
hulpbronnen behouden. ‘I Sustain Beauty’ is een aanmoediging om de eigen 
positieve impact te presenteren aan de wereld, waarbij ieder dat doet volgens 
zijn persoonlijke mogelijkheden en gevoeligheden, volgens een aanpak die 
onderling verbonden en wederkerig is, perfect in lijn met de waarden van B Corp.

De ‘Sustainable Salon Programme’-certificering werd ontwikkeld voor haarsalons 
die hun ecologische en maatschappelijke duurzaamheid willen verbeteren. 
Dit internationale project werd in 2019 door Davines gelanceerd en biedt 
haarstylisten de mogelijkheid om hun duurzaamheid te meten, zich bewust te 
worden van hun sterke punten en verbeterpunten, en hun acties daarop af te 
stemmen. Het programma is specifiek ontworpen voor haarsalons en het doel 
is om accreditatie te krijgen, wat ze bereiken bij een minimale score van 50 van 
100. Davines ondersteunt leden bij het bereiken van deze drempel door het 
aanbieden van speciale webinars en cursussen, en organiseert een jaarlijkse 
awardceremonie als erkenning voor de beste salons.
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THE NIGHT OF THE THIRD DAY 
Stakeholders 
Distributeurs, professionele klanten, 
eindklanten, particulieren, particuliere 
organisaties en publieke instellingen.

Resultaten
30.000 deelnemers, waaronder 1.500 
gasten en collega’s van Davines. 
€ 43.500 geïnvesteerd door de Davines 
Groep.
Meer dan 1000 bezoekers aan de 
tentoonstelling ‘The Third Day’.
Eén avond vol evenementen gedoneerd 
aan de stad Parma.

PARMA 2020: CULTURE SETS 
THE BEAT 
Voorstel voor een aanvullend strategisch plan 
voor het kandidaatschap Parma 2020

Stakeholders
Particulieren, particuliere organisaties 
en publieke instellingen, distributeurs, 
professionele klanten, eindklanten.

Resultaten
Parma een jaar lang ‘Italiaanse culturele 
hoofdstad’.

ONS COMMITMENT 
DE WAARDE VAN EEN B CORP ZIJN

 
De tentoonstelling ‘The Third Day’, gewijd aan de relatie tussen mens en natuur, 
werd op magische wijze geïnterpreteerd tijdens een avondvullend evenement dat 
op 26 mei 2018 overal in de stad Parma plaatsvond. Dit evenement, ‘The Night 
of the Third Day’, was een geschenk van de Davines Groep aan de inwoners en 
bezoekers van de stad en werd samen met de gemeente gecoördineerd. Het 
was een feestelijke avond vol evenementen verspreid over het centrum van de 
stad, als een visuele en droomachtige route met optredens, filmvertoningen 
en concerten. Het stadscentrum veranderde in een natuurlijk podium waar het 
publiek de kans had om bijzondere plekken te bezoeken die normaal gesloten 
zijn. De schoonheid van de stad werd op allerlei niveaus uitgedrukt via culturele 
activiteiten, muziek, optredens, het bedrijfsleven, en gelegenheden om te genieten 
van een hapje eten en wijn. 

Dankzij deze opmerkelijke samenwerking van publieke en private initiatieven 
werd Parma verkozen tot ‘Italiaanse culturele hoofdstad’ voor 2020. De Davines 
Groep was actief berokken bij dit programma en zal bijdragen aan de lancering 
van een internationale top die zich verdiept in de noodsituaties met betrekking 
tot klimaat en milieu. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de noodzaak worden 
belicht om af te stappen van het BNP als enige maatstaf voor groei. Daarnaast 
zal Davines de hoofdrol spelen voor twee officiële oproepen aan de burger. Een 
daarvan is ‘Open Companies’, dat zich richt op het herontdekken van het belang 
van de chemische en farmaceutische sectoren in de regio via archiefonderzoek, 
publicaties, en het creëren van een ongebruikelijke toeristische route. Het andere 
project wordt momenteel ontwikkeld en heet ‘Creative Driven Companies’. Dit 
heeft als doel ondernemerschap promoten dat wordt gedreven door creativiteit.
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A TREE OF YOU
Stakeholders
Webgebruikers.

Resultaten
500 granaatappelbomen geplant op Sicilië.
1.250+ gebruikers betrokken.

TUTELIAMO IL MARE
Stakeholders 
Professionele klanten, collega’s en 
eindklanten.

Resultaten
1.587 salons betrokken.
€ 33.946 gedoneerd aan de organisatie 
Legambiente voor ‘TARTALOVE’.
33.946 eindklanten werden bewust 
gemaakt van het belang om de Middellandse 
Zee en zeeschildpadden te beschermen.
124 deelnemers, bestaande uit collega’s 
van Davines, familieleden, en leveranciers 
die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk op 
het eiland Palmaria (SP) en in de bedding van de rivier de Parma.‘A Tree of You’ is een project van Davines dat zich richt op het milieu, maar ook 

maatschappelijke implicaties heeft. Dit project transformeert een virtuele game 
in concrete acties die het erfgoed van onze bossen beschermen. Gebruikers 
kunnen hun eigen gepersonaliseerde virtuele boom creëren op de website 
atreeofyou.com; de boom wordt vervolgens in de echte wereld geplant dankzij 
de samenwerking met Treedom. De virtuele bomen die sinds september 2018 
zijn gegenereerd, laten nu hun wortels groeien op Sicilië en zullen groeien met de 
hulp van de Carpe Diem Association – Together for Autism Charity. Het planten 
van de bomen bevordert contacten onder jonge mensen met een diagnose 
binnen het autistisch spectrum.

Het project ‘TuteliAMO il mare’ van Davines zag in 2018 het licht en richt zich 
op het indammen van oceaanvervuiling en het promoten van bewustzijn. Samen 
met Legambiente zal actie worden ondernomen op drie verschillende fronten. 
Als eerste zullen collega’s van Davines twee dagen vrijwilligerswerk doen om 
stranden en waterwegen op te ruimen; als tweede worden salons en hun klanten 
uitgenodigd om deel te nemen aan dagen in het kader van ‘Clean Beaches and 
the Seabed’; en als derde is er de ‘TARTALOVE’ geldinzamelingsactie voor de 
bescherming van zeeschildpadden. In 2019 zal ‘TuteliAMO il Mare’ focussen 
op het belang van rivieren, die als een soort transportbanden afval naar de zee 
voeren. Hiervoor ondersteunt ‘TuteliAMO il Mare’ een experimenteel project vol 
vernieuwende content genaamd ‘Il Po d’AMare’. Dit project wordt gepromoot 
door de Sustainable Development Foundation, Castalia en Corepla, en wordt 
institutioneel gecoördineerd door de Po River Basin Authority.

TuteliAMO il mare: Liefde en zorg voor de zee – TARTALOVE: Liefde voor schildpadden – Il Po d’Amare: Liefde 
voor de rivier de Po 19



FOOD FOR CHANGE
Stakeholders
Professionele klanten en eindklanten.

Resultaten
20.000 Put Biodiversity on the Table-
kookboeken gedistribueerd. 
€ 10.000 gedoneerd aan de Slow Food 
Foundation for Biodiversity.

NOORS PARTNERPROJECT 
WAVE OF CHANGE
Stakeholders
Distributeur Noorwegen, professionele 
klanten en eindklanten.

Resultaten
€ 4.300 gedoneerd aan Nordic Ocean 
Watch om oceaanvervuiling in Scandinavië 
te bestrijden. 
50 salons betrokken.

Klimaatverandering kan ook op tafel worden bestreden. Daarom ontwikkelde 
Davines het project ‘Food for Change’ samen met de non-profit Slow Food 
Association. Dit project promoot bewustzijn op het gebied van voedsel en biedt 
concrete oplossingen via een kookboek dat is gebaseerd op vier eenvoudige 
principes: eet voedsel van het seizoen, eet minder vlees, koop lokaal geteeld 
voedsel, en verminder voedselverspilling door het verwerken van kliekjes. In 
maart 2019 presenteerden deelnemende haarsalons het kookboek aan de klanten 
die wilden bijdragen aan de campagne voor de bescherming van biodiversiteit. 

‘Wave of Change’ werd geboren vanuit een idee van de Noorse Davines-
distributeur om bewustzijn van B Corp-waarden te creëren en aandacht te 
vestigen op oceaanvervuiling. Het project werd ontwikkeld in samenwerking met 
Nordic Ocean Watch, een milieucollectief dat zich met concrete acties inzet voor 
de oceaan. Sinds november 2018 waren deelnemende salons en hun klanten 
op twee verschillende manieren betrokken: ze doneerden voor het opruimen 
van de oceaan, en ze organiseerden concreet werk om op stranden, in parken 
en in steden zwerfvuil te verzamelen.

ONS COMMITMENT 
DE WAARDE VAN EEN B CORP ZIJN
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ZWEEDS PARTNERPROJECT
BEE THE CHANGE
Stakeholders 
Distributeur Zweden, professionele klanten en eindklanten.

Resultaten
150 salons betrokken.
€ 16.000 gedoneerd aan de Beeurban Association voor het planten van bloemen die ideaal 
zijn als bijenvoeding.
Meer dan 1.000 eindklanten bewust gemaakt van het belang van bijen op aarde.

Onze Davines-distributeur in Zweden is B Corp-gecertificeerd en werd in 2017 geïnspireerd 
door het project ‘I Sustain Beauty’ om een partnerschap te starten met de non-profitorganisatie 
Beeurban. Deze organisatie zet zich in voor de bescherming van biodiversiteit in stedelijke 
gebieden en wil het bewustzijn vergroten over het belang van bijen voor bestuiving en de 
noodzaak om het evenwicht van de planeet te behouden. Dankzij de inzet van de haarsalons 
in Zweden konden twee verschillende geldinzamelingsprojecten worden gelanceerd. 
De eerste bood klanten in deelnemende salons de mogelijkheid om ‘bloemenbommen’ te 
kopen: als deze biologisch afbreekbare bollen op de grond worden gegooid, komen zaden 
vrij waar vooral bijen gek op zijn. Het tweede project gaf klanten de kans een kookboek te 
kopen vol smakelijke recepten op basis van honing. De volledige opbrengst werd gedoneerd 
aan Beeurban.
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ONZE PRESTATIE
MENS, PLANEET, SAMENLEVING

MENS PLANEET SAMENLEVING

23



doel behaald /
project binnen de gestelde termijn afgerond

doel niet behaald /
project niet binnen de gestelde termijn afgerond gegevens van de Davines Groep

+31,8% BETAALDE WERKUREN VOOR 
WERKNEMERS VRIJWILLIGERSWERK

De doelstelling van 2018 om 20% meer betaalde arbeidsuren 
voor vrijwilligerswerk vanuit het bedrijf te realiseren, werd met een 
grote marge overtroffen dankzij de invoering van een groot aantal 
interne en externe vrijwilligersinitiatieven. Voor vrijwilligerswerk 
buiten het bedrijf konden Davines-collega’s kiezen uit milieu- of 
maatschappelijke activiteiten, of kiezen voor de nieuwe categorie 
van 2018, culturele activiteiten – door te helpen bij de tentoonstelling 
‘The Third Day’ in het Palazzo del Governatore in Parma. Binnen 
het bedrijf konden collega’s deelnemen aan ‘Solidalmente’ door de 
lancering van geldinzamelingsacties en initiatieven om verzamelde 
producten met een klein foutje te gebruiken. 
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BETAALDE WERKUREN VOOR WERKNEMERS 
VRIJWILLIGERSWERK 

gegevens van het kantoor in Parma 

ONZE PRESTATIE  
MENS

Onze activiteiten zijn gericht op het stimuleren van een positieve maatschappelijke omgeving, speciaal voor onze collega’s over de hele wereld.

RESULTATEN 2018

63,2% VAN DE LEIDINGGEVENDEN OP 
HET HOOFDKANTOOR IN PARMA 
EN TOPMANAGERS OP DE OVERIGE 
HOOFDKANTOREN HEEFT OP 
DUURZAAMHEID GEBASEERDE 
DOELSTELLINGEN

De doelstelling van 60% werd bereikt als gevolg van het definiëren 
van een duurzaamheidsgerelateerd gemeenschappelijk doel voor 
een deel van het topmanagement van het bedrijf, zowel op het 
hoofdkantoor in Parma als op de buitenlandse hoofdkantoren. Deze 
keuze moest waarborgen dat de besluitvormers in het bedrijf ten volle 
begrijpen dat duurzaamheid een belangrijke indicator is die moet 
worden gemeten, net zo belangrijk als omzet en winst. 
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LEVENSKWALITEIT OP HET WERK VERBETEREN VOOR AL 
ONZE COLLEGA’S DOOR DIENSTEN AAN TE BIEDEN DIE HUN 
WELZIJN ONDERSTEUNEN 

Toen Davines Village in 2018 werd geopend, lanceerde Davines tal 
van diensten die bedoeld zijn om het welzijn van onze collega’s in het 
bedrijf te verbeteren. 
Tot de belangrijkste behoren: het bedrijfsrestaurant, dat gratis 
gezonde maaltijden aanbiedt die met hoogwaardige ingrediënten 
worden bereid; het sluiten van nieuwe overeenkomsten met verleners 
van persoonlijke diensten om het beheer van persoonlijke behoeften 
voor onze collega’s te vereenvoudigen, zoals het laten leveren van 
medicijnen aan kantoor, of biologische lokale producten laten leveren 
door de biologische boerderij Stuard; en de mogelijkheid om binnen 
het bedrijf sportlessen te volgen voor een gezonde balans tussen 
lichaam en geest.

TOT VIER ‘SMART’ WERKDAGEN PER MAAND VOOR ALLE 
COLLEGA’S DIE DEZE WILLEN OPNEMEN EN DIE EEN FUNCTIE 
HEBBEN WAARBIJ DAT MOGELIJK IS 

Sinds Davines Village in juli 2018 werd geopend, kunnen alle collega’s 
met functies die het mogelijk maken om thuis te werken per maand 
vier ‘smart working’-dagen opnemen. Dit betekent dat ze op een plek 
naar keuze kunnen werken, zolang ze beschikken over een goede 
internetverbinding om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk en 
zolang het mogelijk is om effectief samen te werken met hun collega’s. 
‘smart working’ werd geïmplementeerd als onderdeel van de waarden 
van ‘Davines ‘Carta Etica’, the New Blooming. Het bedrijf investeert 
hiermee in een groter vertrouwen in de eigen medewerkers door hen 
in staat te stellen meer verantwoordelijkheid te nemen. Een jaar na 
de implementatie hiervan ontdekten we dat de resultaten voor zowel 
het bedrijf als voor de collega’s meer dan positief zijn wat betreft het 
verminderen van CO2-emissies (CO2e), hogere kwaliteit van werken, 
en een betere balans tussen werk en privé. 
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2018: OVERIGE FEITEN EN CIJFERS 

WIE ONZE 648 COLLEGA’S ZIJN

62%
VROUWEN

38%
MANNEN

201 VAN NIET-ITALIAANSE 
NATIONALITEIT

40 GEMIDDELDE 
LEEFTIJD 

3 GEMIDDELD AANTAL 
JAREN IN DIENST

HOE WIJ ONZE WAARDEN OMZETTEN NAAR DE PRAKTIJK

98% COLLEGA’S IN NIET-
LEIDINGGEVENDE FUNCTIES 
DIE PRESTATIEAFHANKELIJKE 
BONUSSEN HEBBEN 
ONTVANGEN

75% COLLEGA’S DIE TOEGANG 
HEBBEN TOT ONS WELZIJNS- 
PLATFORM ‘DAVINES CARE’ 

44% LEIDINGGEVENDE FUNCTIES 
BEKLEED DOOR VROUWEN

DOELSTELLINGEN VOOR 2019

80% VAN DE LEIDINGGEVENDEN OP HET 
HOOFDKANTOOR IN PARMA EN HET 
TOPMANAGEMENT VAN DE OVERIGE 
HOOFDKANTOREN HEEFT OP DUURZAAMHEID 
GEBASEERDE DOELSTELLINGEN 

100% VERHOGING VAN DE FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING TIJDENS HET OPTIONELE 
ZWANGERSCHAPSVERLOF EN VAN HET AANTAL 
DAGEN VADERSCHAPSVERLOF (NAAST HET 
WETTELIJK VASTGELEGDE VERLOF) 

30% VAN NIEUWE ‘NIET VAN INSTROOM- 
NIVEAU’ VACATURES VERVULD DOOR 
INTERNE MEDEWERKERS DANKZIJ JOBROTATIE

AFSCHAFFEN VAN PRIKKLOK VOOR 
PRODUCTIE- EN INPAKMEDEWERKERS –  
HET BEDRIJF IS NU VRIJ VAN KLOKKAARTEN

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN 
VOOR DIT GEBIED 

16,8 GEMIDDELD AANTAL UREN 
SCHOLING PER JAAR PER 
COLLEGA EEN 360°-EVALUATIE INTRODUCEREN VOOR 

LEIDINGGEVENDEN OP HET HOOFDKANTOOR 
IN PARMA EN HET TOPMANAGEMENT OP  
DE HOOFDKANTOREN 

360°
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Reduce, Reuse, Recycle project 
doel behaald /
project binnen de gestelde termijn afgerond

doel niet behaald /
project niet binnen de gestelde termijn afgerond gegevens van de Davines Groep gegevens van het kantoor in Parma 

EEN PROJECT LANCEREN VOOR HET BESCHERMEN VAN 
WATERVOORZIENINGEN, MET NAME DE ZEE 100% VAN OMZET WORDT BEHAALD MET 

PRODUCTEN MET CO2 -GECOMPENSEERD 
VERPAKKINGSMATERIAAL

Met trots maken wij bekend dat wij deze doelstelling volledig hebben 
gerealiseerd. Sinds 2018 kan de Davines Groep met trots zeggen dat 
de CO2-uitstoot voor alle verpakkingen van de producten, voor alle 
merken, 100% wordt gecompenseerd.. Het succes is het resultaat 
van een langetermijntoezegging uit 2006 met de Essential Haircare-
lijn, die in 2016 werd versterkt met het besluit van het bedrijf om 
verpakkingen te compenseren voor een groter aantal productlijnen. 
Inmiddels verschijnen er voor de Davines Groep nieuwe uitdagingen 
aan de horizon om de impact te compenseren. 

91,9% VAN VASTE AFVALSTOFFEN WORDT 
GERECYCLED OF TERUGGEWONNEN, 
ONDER MEER DOOR TOEPASSING VAN HET 
EFFECTIEVE ’WASTE-TO-ENERGY’-PROCES

De doelstelling van 95% is in 2018 niet bereikt omdat onze verhuizing 
naar de nieuwe locatie resulteerde in het wegwerpen van een 
uitzonderlijke hoeveelheid van bepaalde soorten afval die, helaas, 
niet gerecycled konden worden of via het waste-to-energy-proces 
konden worden verwerkt. Deze situatie was een leermoment voor de 
Davines Groep en heeft onze intentie gevoed dat we in de toekomst 
dit soort afval niet meer willen genereren.

% VAN DE OMZET BEHAALD MET PRODUCTEN 
IN CO2-GECOMPENSEERD VERPAKKINGSMATERIAAL

CO2e-GECOMPENSEERD VERPAKKINGSMATERIAAL

NIET CO2e-GECOMPENSEERD VERPAKKINGSMATERIAAL
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60,4
72,4

ONZE PRESTATIE  
PLANEET

Wij meten onze impact voor het totale productieproces – het is ons doel om producten te creëren met een positieve impact op het milieu.

RESULTATEN VOOR 2018

Wij hebben onze doelstelling bereikt door twee projecten te starten. 
‘TuteliAMO il mare’ is het project van Davines Italië dat 33.946 
eindklanten bewust heeft gemaakt van het belang om de Middellandse 
Zee én zeeschildpadden te beschermen. “Do we want plastic from 
the Mediterranean on our plates?” luidde de oproep tot actie die werd 
gelanceerd door de Davines Groep tijdens de Italian B Corp Summit. 
Het werd verkozen tot het beste project met een positieve impact op 
de samenleving en zal in 2019 worden gelanceerd. Het doel van dit 
project is om een of meer hotspots met plastic afval te verwijderen uit 
de Middellandse Zee.

GEEN WEGWERPPLASTIC IN DAVINES VILLAGE 

In de Davines Village is er geen wegwerpplastic. Plastic glazen, 
bestek en waterflessen zijn vervangen door glas, porselein en staal, 
en alle collega’s hebben waterflessen gekregen die ze kunnen vullen 
met gefilterd kraanwater. Daarnaast heeft Davines geprobeerd alle 
andere indirecte bronnen die wegwerpplastic genereren te elimineren: 
de verkoopautomaten zijn vervangen door verse snacks zonder 
verpakking, en er zijn geen wegwerpcapsules voor thee, koffie of 
andere dranken.

2018

100

2018

91,9
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% PRODUCTEN (OP BASIS VAN OMZET) WAARVOOR 
SLCA* ANALYSE IS UITGEVOERD 

51,2
75

SLCA-ANALYSE UITGEVOERD

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN 
VOOR DIT GEBIED 

2018: OVERIGE FEITEN EN CIJFERS 

DE OBJECTIEVE IMPACT VAN ONZE PRODUCTEN

Davines heeft ervoor gekozen de duurzaamheid van zijn producten te meten in elke fase van de levenscyclus met behulp van 
twee verschillende beoordelingsmethoden: de Strategic Life Cycle Assessment (SLCA) en de Life Cycle Assessment (LCA). 
SLCA-analyse wordt gebruikt om de duurzaamheid van een product kwalitatief te beoordelen door te kijken naar de impact 
op vier principes van duurzaamheid: extractie van natuurlijke stoffen, productie van stoffen door de mens, afbraak van de 
natuur met fysieke middelen en het creëren van barrières om te voorkomen dat mensen hun behoeften vervullen.
LCA-analyse gebruikt daarentegen specifieke wetenschappelijke normen om de impact van een product op specifieke 
impactcategorieën te kwantificeren. Voorbeelden zijn de hoeveelheid CO2-emissies (CO2e) in de atmosfeer, en de verzuring 
van water als gevolg van elke fase van de productlevenscyclus. 

2018

SLCA LCA

16,2% PRODUCTEN (OP BASIS  
VAN OMZET) WAARVOOR  
LCA* IS UITGEVOERD

75,3

Geïnspireerd door duurzaamheid en transparantie besloot de Davines Groep in 
2018 om zijn eigen criteria te ontwikkelen voor het classificeren van natuurlijke 
ingrediënten. De nieuwe criteria specificeren dat grondstoffen geen enkel aandeel 
mogen bevatten, hoe klein ook, dat synthetisch van aard is. Bovendien moet bij 
eventuele omvorming van de grondstof de verwerking duurzaam verlopen. 
De classificatiecriteria van de Davines Groep zijn daarom strenger dan ISO 16128, 
omdat ze eisen dat een ingrediënt van natuurlijke oorsprong alleen als zodanig kan 
worden gedefinieerd als zijn moleculaire structuur 100% van natuurlijke oorsprong 
is. De ISO-criteria nemen daarentegen genoegen met een moleculaire structuur van 
‘minimaal 50%’ van natuurlijke oorsprong om een stof als natuurlijk te classificeren.

ONZE NIEUWE MANIER OM DE NATUURLIJKHEID 
VAN INGREDIËNTEN TE BEREKENEN

* Cijfers gebaseerd op Davines S.p.A.-omzet.
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31,6 68,4

% ZEER GOED BIOLOGISCH 
AFBREEKBARE INGREDIËNTEN  

(OESO-METHODE, 
EC VERORDENING 648/ 2004)  

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN,  
INCLUSIEF ORGANISCH GECERTIFICEERD 

ZEER GOED BIOLOGISCH 
AFBREEKBARE INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN DIE NIET GOED 
BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ZIJN

ONZE PRESTATIE  
PLANEET

Reduce, Reuse, Recycle project gegevens van de Davines Groep gegevens van het kantoor in Parma 

2018: OVERIGE FEITEN EN CIJFERS 
ONZE PRODUCTEN BESTAAN UIT

2018

% INGREDIËNTEN PER SOORT

INGREDIËNTEN

2018

19,8

61,219

GEMODIFICEERDE NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN 

SYNTHETISCHE INGREDIËNTEN

WATER

HET GESLOTEN KOELSYSTEEM IN  
DE PRODUCTIEFACILITEITEN MAAKT 
HET MOGELIJK WATER MEERDERE 
KEREN TE HERGEBRUIKEN VOOR 
HETZELFDE PROCES 

HET BEWATERINGSSYSTEEM 
VOOR DE VILLAGE GARDEN 
HERGEBRUIKT HET WATER VAN HET 
GEOTHERMISCHE VERWARMINGS- 
EN KOELSYSTEEM

VERPAKKING

59,5%
VAN ALLE (PRIMAIRE, SECUNDAIRE, 
TERTIAIRE) VERPAKKINGEN WORDT 
GEMAAKT VAN GERECYCLEDE 
MATERIALEN

86,5%
VAN PAPIEREN EN KARTONNEN 
VERPAKKINGEN WORDT GEMAAKT 
VAN GERECYCLEDE MATERIALEN

PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL 
(PRIMAIR, SECUNDAIR EN TERTIAIR)

2018

21,9

22,156

VERPAKKINGSMATERIAAL  
VAN NIEUW PLASTIC
VERPAKKINGSMATERIAAL  
VAN GERECYCLED PLASTIC
VERPAKKINGSMATERIAAL  
VAN BIOBASED PLASTIC

ELECTRICITEIT

100%
ENERGIE UIT HERNIEUWBARE 
BRONNEN GEBRUIKT IN DE 
PRODUCTIEFACILITEITEN IN PARMA

71,4%
ENERGIE UIT HERNIEUWBARE 
BRONNEN GEBRUIKT IN DE 
BUITENLANDSE HOOFDKANTOREN 
VAN DE GROEP

44%
VAN DE PLASTIC 
VERPAKKINGSMATERIALEN IS 
BIOBASED OF GERECYCLED
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CO2e-EMISSIES VOOR ONZE BELANGRIJKSTE 
EVENTS COMPENSEREN ZODAT DIE  
CO2-NEUTRAAL WORDEN

CO2e-EMISSIES COMPENSEREN DIE ONTSTAAN 
DOOR HET WOON-WERKVERKEER VAN 
COLLEGA’S 

ALLE CO2e-EMISSIES COMPENSEREN VAN ALLE 
LIJNEN WAARVOOR WE LCA-ANALYSE HEBBEN 
UITGEVOERD

DE KANTOREN VAN DE DAVINES 
GROEP ZIJN CO2-NEUTRAAL

2018: OVERIGE FEITEN EN CIJFERS 

ONZE CO2-VOETAFDRUK

DOELSTELLINGEN VOOR 2019

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN 
VOOR DIT GEBIED 

De Davines Groep mitigeert en compenseert sinds 2006 zijn CO2-emissies (CO2e). De productiefaciliteiten in Parma halen hun elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen en voor de verpakking van de best verkopende productfamilies worden CO2e-emissies gecompenseerd. In 2016 
formuleerde het bedrijf doelstellingen om het aantal hybride, plug-in hybride dan wel volledig elektrische bedrijfsvoertuigen te vergroten. 
In 2017 werden de productiefaciliteiten en het kantoor in Parma CO2-neutraal door alle ongemitigeerde CO2e-emissies te compenseren. 
De opening van Davines Village in 2018 zorgde voor een significant keerpunt: we zagen volledig af van fossiele brandstoffen en gebruiken 
in plaats daarvan biomethaan en geothermische energie. Alle kantoren van de groep werden CO2-neutraal, en 100% van de emissies die 
worden veroorzaakt door de productie van onze productverpakkingen werd gecompenseerd.
Volgens het Broeikasgassenprotocol wordt de bedrijfsmatige uitstoot van broeikasgassen (CO2) in drie categorieën ingedeeld:
Categorie 1:
Alle CO2e-emissies veroorzaakt door de directe verbranding van fossiele brandstoffen voor verwarming en de vloot bedrijfsvoertuigen, 
evenals uitstoot van vluchtige koelgassen via de airconditioning.
Categorie 2:
CO2e-emissies voor het genereren van elektriciteit. Als elektriciteit wordt gegenereerd met hernieuwbare bronnen, is de emissie-uitstoot nul.
Categorie 3:
Deze emissies liggen buiten de directe invloed van het bedrijf, zoals die van zakenreizen of de productie van verpakking. 

In totaal stoot de Davines Groep 5.201 ton CO2e uit. Hieronder volgt een opsplitsing van de cijfers per locatie:

3999,7

KANTOOR  
IN PARMA EN 
PRODUCTIE- 
FACILITEITEN 

ITALIË

KANTOOR
FRANKRIJK

KANTOOR
MEXICO

KANTOOR
NEDERLAND 

KANTOOR
VERENIGD 

KONINKRIJK

KANTOOR
VERENIGDE 

STATEN

KANTOOR
HONGKONG*

CATEGORIE 1 
[ton CO2e]

876,6 59,3 26,7 101,1 44,9 71,4 0,05

CATEGORIE 2 
[ton CO2e]

0 0 10,6 0 10,4 0 0,22

CATEGORIE 3 
[ton CO2e]

* hoofkantoor in Hongkong geopend in december 2018

29



doel behaald /
project binnen de gestelde termijn afgerond

doel niet behaald /
project niet binnen de gestelde termijn afgerond gegevens van de Davines Groep gegevens van het kantoor in Parma 

ONZE PRESTATIE  
SAMENLEVING

Wij ondersteunen de vitaliteit en veerkracht van de lokale gemeenschappen waar wij wonen en werken, en geven daarmee een boost aan onze positieve impact op mens en milieu. 

RESULTATEN VOOR 2018

B CORP-CULTUUR STIMULEREN BIJ ONZE DISTRIBUTIE- EN 
LEVERANCIERSPARTNERS 

Inzicht in het belang van wederzijdse afhankelijkheid heeft het bedrijf 
geïnspireerd om de B Corp-cultuur te delen met zijn partners, in de 
hoop dat steeds meer partners ons zullen vergezellen op weg naar 
een duurzame toekomst. 
Daarom hebben wij aanzienlijk meer bijeenkomsten met onze 
leveranciers en distributeurs georganiseerd om hen te informeren 
en aan te sporen het B Impact Assessment in te vullen. Met dit 
assessment wordt B Corp-certificering aangevraagd. In 2018 zijn 
twee van onze partners gecertificeerd. Deze voegen zich bij de twee 
van het jaar daarvoor, en bij nog eens vier die zich momenteel in de 
beoordelingsfase voor certificering bevinden.

ONZE LEVERANCIERS AANMOEDIGEN OM 
HERNIEUWBARE ENERGIE TE GEBRUIKEN 

Het gebruik van energie afkomstig van hernieuwbare bronnen is een van 
de eenvoudigste duurzame acties om te implementeren. Als leveranciers 
de wens uitspreken om een B Corp te worden, maar op dat moment 
niet kunnen investeren in de nodige tijd, energie en veranderingen, 
stimuleert de Davines Groep ze om over te stappen op hernieuwbare 
energie. Daarmee geeft het bedrijf aan welke richting het wenst te 
delen met zijn leveranciers. In 2018 gebruikten 112 leveranciers van 
Davines hernieuwbare energie 

MEER PROJECTEN MET EEN POSITIEVE IMPACT DIE 
TERUGGEVEN AAN DE REGIO: ONDERSTEUNING VAN 
ECOLOGISCHE, MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE 
DUURZAAMHEID 
In 2018 gaf de Davines Groep genereus ondersteuning aan 
ecologische, maatschappelijke en culturele duurzaamheid in zijn regio. 
Investeringen verdubbelden ten opzichte van 2017 en als gevolg 
daarvan kon het bedrijf lokale projecten ondersteunen en collega’s 
van Davines betrekken. De door het bedrijf gesponsorde projecten 
die op nationaal en internationaal niveau weerklank vonden waren: 
‘The Third Day’, ‘The Night of the Third Day’, de ‘Km Verde’, en het 
‘Cittadella Music Festival’ – allemaal initiatieven die een belangrijke 
bijdrage leverden aan het aantrekkelijker maken van de regio. 
En er is meer. Het bedrijf sponsorde nog vier projecten van groot 
belang, waaronder het ‘Sustainable Development Festival’ en het 
‘Slowness Festival’. Last but not least, waren collega’s van Davines 
betrokken bij een aantal van deze projecten en dit leverde prachtige 
resultaten op: vergeleken met de gegevens voor dezelfde periode 
verdubbelden deze initiatieven het aantal uren vrijwilligerswerk 
vanuit het bedrijf.

2018: OVERIGE FEITEN EN CIJFERS 

WIJ GELOVEN IN ANDEREN: WERELDWIJD INVESTEREN WIJ 
IN HEN.

282
LEVERANCIERS DIE WERKEN VOLGENS EEN 
GEDRAGSCODE

6
PARTNERS DIE SINDS 2016 B CORPS ZIJN 
GEWORDEN (LEVERANCIERS, KLANTEN EN 
DISTRIBUTEURS)

4
PARTNERS MOMENTEEL IN HET PROCES VOOR  
B CORP-CERTIFICERING

€ 485.875
GEDONEERD AAN MAATSCHAPPELIJKE EN 
ECOLOGISCHE LIEFDADIGHEID

63
DOOR ONS ONDERSTEUNDE PLAATSELIJKE 
VERENIGINGEN 

470 m
EERSTE DEEL VAN DE KM VERDE GEPLANT

30



DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN 
VOOR DIT GEBIED 

EEN TOP ORGANISEREN OM DE DUURZAAMHEID 
VAN ONZE LEVERANCIERS TE VERBETEREN

VOOROPLOPEN BIJ HET ITALIAANSE B CORP 
COMMUNITY IMPACT PROJECT 2019: EEN 
HOTSPOT VAN PLASTIC AFVAL VERWIJDEREN 
UIT DE MIDDELLANDSE ZEE

HET AANTAL B CORP-GECERTIFICEERDE 
PARTNERS VERGROTEN 

2018: OVERIGE FEITEN EN CIJFERS 

WIJ KIEZEN ONZE LEVERANCIERS OP BASIS VAN ONZE WAARDEN 

DOELSTELLINGEN 2019

EEN EERLIJK EN TRANSPARANT PROCES VOOR 
HET BEOORDELEN VAN REGIONALE PROJECTEN 
CREËREN DAT IEDEREEN ONDERSTEUNT EN 
DAT OBJECTIEVE BESLISSINGEN GARANDEERT 
(GEBASEERD OP KPI’s) 

80,4%
MEET HUN IMPACT  
OP DE PLANEET

43%
HEEFT EEN 
GEDRAGSCODE 

49%
BIEDT HUN COLLEGA’S 
AANVULLENDE SECUNDAIRE 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
(NAAST DE WETTELIJK 
VERPLICHTE)

61%
IMPLEMENTEERT GOOD 
PRACTICES VOOR 
ENERGIEBEHEER/-
BESPARING

32%
HANTEERT GOOD 
PRACTICES VOOR 
WATERBEHEER/-
BESPARING

19%
HANTEERT GOOD 
PRACTICES VOOR 
MANAGEMENT VAN 
CO2e-EMISSIES

74%
IMPLEMENTEERT 
GOOD PRACTICES 
VOOR AFVALBEHEER/-
VERMINDERING 

43%
GEBRUIKT 
HERNIEUWBARE 
ENERGIE

23%
HEEFT ZIJN TOTALE 
WATERVERBRUIK 
VERLAAGD

14%
COMPENSEERT  
ZIJN CO2e-EMISSIES

68%
HEEFT  
HOEVEELHEID 
ONGESCHEIDEN  
AFVAL 
VERMINDERD 

BRON: JAARLIJKSE DAVINES LEVERANCIERSENQUÊTE, GEGEVENS VAN LEVERANCIERS DIE STAAN  
VOOR 70% VAN DE WAARDE VAN ONZE INKOOP 
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www.sustaining-beauty.com
Onze website biedt meer up-to-date informatie die niet is opgenomen in dit rapport.

Daar zijn ook alle publicaties van de Davines Groep te vinden, inclusief de duurzaamheidsrapporten van voorgaande jaren en de ‘Carta Etica’.

www.isustainbeauty.com

www.bcorporation.net

www.davines.comwww.comfortzone.it www.skinregimen.com

MEER
INFORMATIE
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DEZE BROCHURE IS BIJZONDER 
Deze brochure is gedrukt op Balance Pure- 
en Cocoon-papier, 100% gerecycled en 
gecertificeerd door de FSC® (Forest Stewardship 
Council®), wat betekent dat het afkomstig is 
van verantwoordelijk gerecyclede bronnen voor 
een betere bescherming van ’s werelds bossen.
De gebruikte inkt is van plantaardige oorsprong.

A4759

Davines & [ comfort zone ] 
Noord-Amerika

50 West 23rd Street, PH
New York, NY 10010

Verenigde Staten
T: +1 212 924 24 70
F: +1 212 924 22 91

www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines 
Frankrijk

28 Rue des Petites Ecuries
75010 Parijs

Frankrijk
T: +33 (0)1 4633 2213

www.davines.com

Davines & [ comfort zone ] 
Verenigd Koninkrijk

14 Gray’s Inn Road
Fox Court

Londen WC1X 8HN
Verenigd Koninkrijk

T: +44 (0)203 3015449
F: +44 (0)207 663 8082

www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ] 
Hongkong

5/F Yue’s house
306 Des Voeux Road
Centraal Hongkong
www.davines.com

www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ] 
Nederland

Boreelplein 67/68/69
7411 EH Deventer

Nederland
T: +31 (0)570 745170

www.davines.nl
www.comfortzone.it

Davines
Mexico

Av Colonia del Valle 420
Col del Valle Centro
03100, Mexico-Stad

Mexico
T: +52 55 5280 1850 
F: +52 55 5280 1108 

www.davines.com

Davines & [ comfort zone ]
Italië 

Via Calzolari Don Angelo 55
43126 Parma

Italië 
T: +39 0521 965611 
F: +39 0521 292597 

www.davines.com
www.comfortzone.it


