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“Laten we ons verrijken met 
onze onderlinge verschillen“



Onze highlights
Onze visie

 ONZE INZET
Een nieuw bedrijfsdoel
Laten we onze stakeholders 
aan het werk zetten!
We stellen samen de 
materialiteitsmatrix op

ONZE PRESTATIES
People
Planet
Community

DE DAVINES GROUP
Onze realiteit in 2021
Onze merken
Onze geschiedenis
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Oprichting van het European 
Regenerative Organic Centre   

ONZE HIGHLIGHTS  

Op onze productiesite en in onze commerciële 
kantoren over de hele wereld, met uitzondering 
van Mexico waar de transitie nog gaande 
is, gebruiken we 100% elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen. 
Lees meer. 

Samen met het Rodale Institute hebben we 
in Parma het eerste Europese opleidings- 
en onderzoekscentrum voor regeneratieve 
b io log i sche  l andbouw op ger i ch t .  
Lees meer. 

We hebben een verbintenis met het 
SBTi ondertekend om onze uitstoot 
te verminderen   

van de ingrediënten in onze formules 
zijn van natuurlijke oorsprong 

ton zuiver plastic uit fossiele bronnen 
bespaard sinds 2014

zakenpartners met B Corp certificering 
sinds 2016

van de ingrediënten in onze formules 
zijn eenvoudig biologisch afbreekbaar

gerecycled of bio-based plastic 

ton Ocean-Bound Plastic ingezameld

De B Corp Beauty Coalition groeit  

In 2022 hebben we ons aangesloten bij 
het SBTi (Science Based Targets-initiatief). 
Dit begeleidt bedrijven op het pad naar de 
beperking van de opwarming van de aarde 
tot 1,5°C boven pre-industriële niveaus. 
Lees meer. 

Voor ons is een ingrediënt enkel van natuurlijke 
oorsprong als 100% van de moleculaire 
structuur van natuurlijke oorsprong is en als 
het uitsluitend afkomstig is van duurzame 
transformatieprocessen. 
Lees meer. 

We hebben het  gewicht  van  het 
verpakkingsmateriaal gereduceerd door 
overbodige componenten weg te laten en 
gerecycled of uit hernieuwbare bronnen 
afkomstig plastic te gebruiken. 
Lees meer. 

De onderlinge afhankelijkheid is onontbeerlijk 
bij het streven naar een regeneratief model. 
Daarom houden we een pleidooi voor de 
B Corp beweging en moedigen we onze 
leveranciers, distributeurs en zakelijke 
klanten aan om de certificering te behalen.  
Lees meer. 

In 5 jaar hebben we de biologische 
afbreekbaarheid van de bestanddelen 
van onze formules met 11,5% verhoogd. 
Een betere biologische afbreekbaarheid leidt 
tot een lagere bioaccumulatie en helpt dus 
de planeet te beschermen. 
Lees meer. 

We verminderen elk jaar het aandeel van 
plastic verpakkingen uit fossiele bronnen 
op het totaal van onze plastic verpakkingen 
en we gebruiken alternatieven die nauwer 
aansluiten bij onze eco-design principes.    
Lees meer. 

Dankzij de Plastic Bank hebben we 100 ton 
Ocean-Bound plastic ingezameld en in 2022 
zullen we nog meer inspanningen leveren: 
voor elk verkocht product zullen we dezelfde 
hoeveelheid plastic uit het milieu verwijderen. 
Lees meer. 

We zijn één van de 7 grondleggers van 
de alliantie die opgericht werd in 2020 
en die in mei 2022 46 leden telt! Samen 
willen we de milieu- en sociale maatstaven 
in de cosmetica-industrie verbeteren.  
Lees meer. 

Decarbonisatie

Biodiversiteit Circulariteit

B Corp advocacy
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"We moeten een nieuwe 
manier vinden om de planeet 
te bewonen".

Een menselijke ecologie. Dit is het concept dat ten grondslag ligt 
aan de duurzaamheid van de Davines Group, zoals voorzitter 
Davide Bollati, deze omschrijft: “Een toewijding welke in de 
loop der tijd gegroeid is, zich ontwikkeld heeft en tenslotte 
uitgemond is in een holistische benadering in het teken van het 
One Health model dat het welzijn van mensen, samenleving en 
milieu nastreeft”.

Davines heeft voor een duurzame aanpak gekozen op een 
moment dat dit nog niet mainstream was. Wat onderscheidt 
Davines van degenen die net deze weg zijn ingeslagen? 
In de context van een steeds sterker wordende en overweldigende 
trend, biedt het een groot voordeel om een early adopter te zijn. 
We zijn geboren met een gevoeligheid voor het leefmilieu en de 
mensen en daarom zijn we vandaag een B Corp. Dit betekent dat, 
in tegenstelling tot andere spelers die nog steeds discussie voeren 
over welke richting ze willen uitgaan, wij zeker zijn van onze keuze. 
We vragen ons enkel af hoe we onze reis gaan voortzetten, welke 
de juiste manier is. 

Hoe zou u de evolutie van uw benadering van duurzaamheid 
omschrijven? 
Ze hangt samen met ons vermogen om de impact te meten van 
de directe en indirecte emissies van de Group. De evolutie die we 
doorgemaakt hebben, gaat samen met een groeiend vermogen 
om meer helderheid te verkrijgen over de verschillende effecten 
en om passende maatregelen te nemen.
Gaandeweg hebben we ons gerealiseerd dat we op sommige 
gebieden onze impact enkel kunnen verminderen, terwijl we 
op andere gebieden echt een stap voorwaarts kunnen zetten 
door ons in te zetten voor regeneratie. We moeten de schade 
die aan het milieu toegebracht werd, herstellen en een veiligere 
wereld scheppen voor het welzijn van mens en planeet. Dit is 
een aspect waar we intensief mee bezig zijn: we zijn één van de 
medeoprichters van de Regenerative Society Foundation, die zich 
inzet voor de overgang van een extractief naar een regeneratief 
sociaal-economisch model.

De pandemie was een duidelijke waarschuwing voor de mensheid. 
Wat heeft deze crisis ons geleerd?
De mensheid moet een nieuwe manier vinden om de aarde te 
bewonen, vandaag denken we dat we daar vrij over kunnen 
beschikken, maar dat is niet zo. We moeten leren groeien zonder 
de planetaire grenzen te overschrijden.
Enerzijds heb ik met een zekere mate van ontmoediging gezien 
hoe de homo sapien niet zo ‘wijs’ blijkt te zijn, en gemakkelijk de 
fouten uit het verleden vergeet. Anderzijds ben ik optimistisch: in 
een recent gesprek vertelde David MacMillan, Nobelprijswinnaar 
Scheikunde 2021, me dat er op wetenschappelijk vlak positieve 
ontwikkelingen zullen zijn om klimaatverandering tegen te gaan, 
zowel op het gebied van CO2-afvang als katalyse.
Hoewel de emissies weliswaar toenemen, zien we tegelijkertijd dat 
er in de landbouw en de scheikuknde veel werk wordt verzet om 
ze van een deel van het probleem naar een deel van de oplossing 
te maken. Enerzijds heeft biologische en regeneratieve landbouw 
het potentieel om grotere hoeveelheden CO2 vast te leggen. Aan
aan de andere kant helpt scheikunde bij het vinden van oplossingen 
om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en om systemen 
te vinden om duurzame doelen na te streven.
We moeten optimistisch zijn en vertrouwen hebben in de wetenschap 
om de komende decennia oplossingen te vinden die de planeet 
een toekomst geven. Tegelijkertijd moeten we ons blijven inzetten 
als gemeenschap, als ondernemers, en als mensheid.

Wat zijn de waarden die uw benadering van duurzaamheid 
definiëren en onderscheiden? 
De kernwaarden van de Davines Group zijn ethiek, schoonheid 
en duurzaamheid, drie onderling afhankelijke pijlers die de basis 
vormen voor de manier waarop we naar de wereld kijken. Door 
schoonheid te creëren willen we mensen ertoe aanzetten om zorg te 
dragen voor zichzelf, voor de omgeving waarin ze leven en werken 
en voor de dingen waar ze van houden. Duurzaamheid gaat over 
de verantwoordelijkheid die we verschuldigd zijn aan onszelf, aan 
de mensen om ons heen en aan de planeet. Ons doel is om ons 
best te doen voor de wereld en aan de hand van de waarden die 
onze acties leiden een goed leven voor iedereen te creëren.
Onze keuzes worden niet bepaald door het verlangen om een   
trend te volgen, noch door berekening. We volgen onze weg uit 
overtuiging en doen wat volgens ons de beste manier is om trouw 
te blijven aan onze waarden. 
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"Werken voor de toekomstige 
generaties"

“We zeggen steeds dat inzetten op duurzaamheid dient om de 
volgende generaties een toekomst te geven, maar daar hoort ook 
een verantwoordelijkheid op het vlak van educatie bij.” Volgens 
Anthony Molet, CEO van Davines Group, vraagt duurzaamheid 
om een holistische aanpak die niet enkel concrete maatregelen 
op het gebied van uitstootreductie en acties ten gunste van het 
milieu en de gemeenschap voorziet, maar ook een engagement 
op het gebied van onderzoek, educatie en pleitbezorging.  

De Davines Group zet zich sinds meer dan 16 jaar in voor 
duurzaamheid en hanteert hierbij een aanpak die het concept van 
"regeneratieve duurzaamheid" centraal stelt. Wat onderscheidt 
de duurzaamheidsvisie van de Group en hoe komt deze tot uiting 
in jullie strategieën?
We hebben een geïntegreerde benadering, waarbij alle afdelingen 
actief betrokken zijn en waarbij duurzaamheid een kernelement is 
bij elke bedrijfskeuze. Onze aanpak steunt op drie pijlers: People, 
Planet en Community. 
Regeneratie is een sleutelbegrip in onze filosofie: het bevorderen 
van een regeneratieve economie is fundamenteel om de planeet 
een toekomst te geven. Na de pandemie en met het begin van de 
oorlog in Oekraïne, is het concept van regeneratie stevig naar voren 
gekomen als antwoord op het bewustwording van de samenhang 
tussen planeet, gezondheid en voeding, maar de Davines Group 
was al een pionier op dit front toen niemand dat nog deed. De 
Davines Group was echter in het niet al te verre verleden al een 
pionier op dit front door regeneratieve landbouw te promoten, een 
systeem dat geen gebruik maakt van synthetische pesticiden en 
herbiciden en hoge eisen stelt aan bodemgezondheid, dierenwelzijn 
en eerlijkheid tegenover boeren.

Op dit front zijn jullie een samenwerking aangegaan met het 
Rodale Institute. Wat zijn de doelstellingen van dit initiatief? 
We zijn erg trots op de samenwerking met het Rodale Institute. 
Dit is een Amerikaans instituut dat sinds 1947 baanbrekend 
werk verricht voor de biologische regeneratieve landbouw met 
onderzoek, opleiding van boeren en consumentenvoorlichting. 
Dit partnerschap streeft ernaar de aanlevering van regeneratieve 
biologische ingrediënten uit te breiden via traceerbare en duurzame 

toeleveringsketens, evenals om boeren op te leiden en onderzoek 
te stimuleren naar het behoud van biodiversiteit en naar CO2-
vastlegging. Hier in Parma heeft deze samenwerking geleid tot 
de oprichting van het eerste opleidings- en onderzoekscentrum 
in Europa voor regeneratieve biologische landbouw. Dit nieuwe 
European Regenerative Organic Centre wil een invloedrijk Europees 
centrum worden voor onderzoek en opleiding op het gebied van 
bodemgezondheid en regeneratieve biologische landbouw en het 
zal zich hierbij niet beperken tot cosmetica. Het project ondersteunt 
ook de productie van biologisch en duurzaam voedsel, aangezien 
de voedingsindustrie een sterke uitstootimpact heeft; als deze 
beheerd wordt met een regeneratieve aanpak, is het een geweldige 
factor voor biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.

Sinds 2016 is de Davines Group lid van de B Corp-familie. Wat 
betekent het vandaag om een   B Corp te zijn?
Het is een teken van geloofwaardigheid dat heeft bijgedragen 
tot de afbakening en de verfijning van onze doelstellingen op 
het gebied van duurzaamheid. Een B Corp zijn, wat voor ons een 
natuurlijke evolutie was op ons traject naar duurzaamheid, vereist 
een rigoureuze aanpak bij het meten van onze impact en een 
voortdurende verbetering van onze prestaties. Dit zet ons ertoe 
aan om de lat steeds hoger te leggen en steeds beter te worden.
Een voorbeeld hiervan: in 2015 waren onze verpakkingen gemaakt 
van 100% zuiver plastic uit fossiele bronnen, maar sindsdien 
hebben we de voorkeur gegeven aan gerecycled plastic of aan 
plastic afkomstig van hernieuwbare bronnen. In 2021 is het aandeel 
van zuiver plastic uit fossiele bronnen gedaald tot 37% en we zijn 
van plan om dit percentage in de komende jaren nog aanzienlijk 
te verminderen en meer gerecycled of bio-based plastic te gaan 
gebruiken. Om onze impact verder te verminderen, hebben we in 
2021 een samenwerking opgezet met Plastic Bank, een bedrijf dat 
dankzij de inzameling van plastic afval aan de kusten van Brazilië, 
de Filippijnen en Indonesië verhinderd heeft dat 100 ton plastic 
in zee terecht kwam. Dit jaar hebben we onze inzet vergroot: 
voor elk verkocht product zullen we dezelfde hoeveelheid plastic 
inzamelen en uit het milieu verwijderen. Tot op heden zijn plastic 
beoordelingen vooral gericht op CO2-emissies, maar ik denk dat in 
de toekomst initiatieven zoals deze zwaarder zullen gaan wegen 
bij beoordelingen op het gebied van duurzaamheid.
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In de Davines Group willen we schoonheid cultiveren door ethiek en duurzaamheid. 
In alle bescheidenheid willen we de uitmuntendheid bereiken in alles wat we 
doen en promoten we onderlinge afhankelijkheid en samenwerking om anderen 
te inspireren hetzelfde te doen.
Bij dit streven naar een goed leven voor iedereen, hebben we begin 2022 
besloten om ons bedrijfsdoel te vernieuwen, waarbij we ons voornemen om ons 
best te "doen" voor de wereld in plaats van de beste te "zijn" voor de wereld.
Een kleine, maar betekenisvolle taalkundige en conceptuele verschuiving die de 
open, bescheiden en gastvrije houding waardoor we ons willen onderscheiden, 
weerspiegelt. 
Tevens een belangrijke stap voor ons dagelijks leven, dat verrijkt wordt 
door nieuwe inspiratie en gesterkt in onze intentie om door onze dagelijkse 
inspanningen bij te dragen aan het welzijn van iedereen.
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BESCHOUWT ONS ALS
 EEN VOORBEELDMODEL VAN 

EEN DUURZAAM BEDRIJF

IS TROTS OP DE MATERIËLE EN 
IMMATERIËLE PRESTATIES VAN HET 

BEDRIJF EN OP DE DUURZAAMHEID 
ERVAN

WERKEN MET ONS IS EEN KANS 
VOOR DE PERSOONLIJKE 
VOLDOENING

BESCHOUWEN ONS ALS EEN BRON 
VAN SUCCES EN GENOEGDOENING 
IN HUN WERK; ZE ZIJN VOOR ONS EEN 

GEMEENSCHAP VAN MEDEREIZIGERS OM  
EEN GOED LEVEN TE CREËREN  

VOOR DE EINDCONSUMENTEN.

GENIETEN VAN EEN BEVREDIGENDE 
ERVARING, PRODUCTEN EN DIENSTEN 

DIE DE BELOFTES WAARMAKEN.

WETEN DAT ZE KUNNEN 
REKENEN OP DE BESTE EN MEEST 

LOYALE PARTNER VOOR HUN BEDRIJF

WORDEN EERLIJK EN 
CORRECT BEHANDELD EN ZIJN 

BETROKKEN BIJ DE VERSPREIDING 
VAN UITMUNTENDHEID EN EEN GOEDE 

KWALITEIT VAN LEVEN

PROFITEERT VAN DE 
POSITIEVE IMPACT VAN 

ONZE ACTIVITEITEN

Wij geloven in de onderlinge afhankelijkheid van alle dingen. We werken met het besef dat we verantwoordelijk zijn voor toekomstige generaties en dat we wederzijds afhankelijk zijn van 
degenen die direct of indirect bij ons bedrijf betrokken zijn. De verbintens die we tegenover hen aangaan, is samengevat in ons "stakeholderwiel". Dit instrument helpt ons op koers te blijven 
en het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van alle partijen, met het doel om iedereen naar een welvarend en lang leven te leiden. 
Om invulling te geven aan de waarde van onderlinge afhankelijkheid, hebben we besloten om onze stakeholders te betrekken bij een belangrijk proces: het opmaken van onze materialiteitsmatrix.
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In 2022 zijn we begonnen met het opmaken van onze materialiteitsmatrix.
Deze matrix is het resultaat van een analyse die ons toelaat te identificeren wat in 
duurzaamheidsrapportage aangeduid wordt als "materiële thema's". Het gaat hierbij om 
aspecten die een aanzienlijke impact hebben op onze economische, sociale en milieuprestaties 
en die de beoordelingen en beslissingen van onze stakeholders wezenlijk kunnen beïnvloeden. 
Het analyseproces, dat op dit moment gaande is, wordt uitgevoerd door onze afdeling 
duurzaamheid met de ondersteuning van een gespecialiseerd extern bedrijf en bij het proces 
zullen relevante externe en interne stakeholders, zoals het Leadership Team, betrokken worden. 
De conclusies van de analyse, verwacht voor september 2022, zullen de materiële thema's aan 
het licht brengen die de basis zullen vormen bij het formuleren van onze duurzaamheidsstrategie. 
De materialiteitsmatrix zal dan ook de gerelateerde communicatiekeuzes bepalen, die het 
startpunt zullen zijn voor de vormgeving van een toekomstige geïntegreerde begroting.
Zodra onze duurzaamheidsstrategie is vastgelegd, zullen we dan ook ons   "Davines Group 
Sustainability Ecosystem" kunnen herzien, de grafische weergave die we in 2021 uitgewerkt 
hebben om onze aanpak van dit onderwerp uit te beelden.
Het definitieproces van de materialiteitsmatrix bestaat uit 3 fasen:

Introductie van het 
materialiteitsconcept 
aan het Leadership 
Team.

1

Afbakening van 
de hoofdthema's 
en identificatie 
van de externe 
stakeholders die 

betrokken moeten 
worden. 

2

Overleg met de 
interne en externe 
stakeholders 
voor het 
opstellen van de 

materialiteitsmatrix.

3

Hoe doen we het?

We organiseren een onboarding met het Leadership Team om de 
doelstellingen van het project te verduidelijken en te contextualiseren. 

Op basis van de geanalyseerde inputs (scenario- en benchmarkanalyse, 
interne gesprekken) stellen we een lijst op van materiële thema's;

We identificeren externe stakeholders.

We ontmoeten de externe stakeholders om prioriteiten te bepalen;

We gaan met de interne stakeholders in gesprek om de materialiteitsmatrix 
op te stellen.

1

2

3



ONZE INZET | 10

O
N

ZE
 IN

ZE
T 

| D
AV

IN
ES

 G
RO

UP
 S

US
TA

IN
AB

ILI
TY

 E
C

O
SY

ST
EM

Regenerative
Sustainability

Interdependence

Pla
net

People

Com
m

unity

Transparency
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People Planet Community
Diversiteit en inclusiviteit

Geluk en welzijn

Circulariteit

Duurzame supply chain

Decarbonisatie

Biodiversiteit

Invloed op de lokale  
gemeenschap

B Corp advocacy

Partnerschappen voor  
de doelstellingen



People

 Voltooiing van de voorbereidende fase voor de lancering 
van het DGI-programma (diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit).
We hebben de oorspronkelijke strategie herzien die gericht was op het uitbouwen 
van de DGI-training en ons gewijd aan een zorgvuldige analyse van de acties die 
mogelijkerwijs ondernomen moeten worden. We hebben de stand van zaken 
binnen het bedrijf in kaart gebracht en beoordeeld en we hebben de DGI best-
practice benchmarks van andere cosmeticabedrijven verzameld.

 Opstellen van het programma om het welzijn van onze 
werknemers te vergroten en een beter evenwicht tussen privé- 
en beroepsleven te bevorderen.
In de loop van 2021 heeft de HR-afdeling van het hoofdkantoor de voorwaarden 
gecreëerd voor de lancering van het programma dat gericht is op het welzijn van onze 
medewerkers en dat opgestart is als antwoord op de feedback die we ontvangen 
hebben in het kader van het ‘Great Place to Work’ onderzoek.  De eerste initiatieven 
zijn gelanceerd op het Italiaanse hoofdkantoor, maar sommige zijn gericht op alle 
medewerkers van de Group. Tegelijkertijd zijn er ook tal van lokale initiatieven op 
touw gezet in onze vestigingen over de hele wereld. In de volgende fase zullen al 
deze initiatieven in één wereldwijd geïntegreerd programma samengebracht worden.

 Uitbreiding van ons opleidingsaanbod en van de 
toegankelijkheid ervan. 
In 2021 hebben we ons gratis opleidings- en persoonlijk en professioneel 
ontwikkelingsaanbod uitgebouwd. Dit aanbod is voor alle medewerkers van de 
Group toegankelijk sinds de invoering van een wereldwijde trainingskalender op de 
Davines Learning Hub, ons corporate university-platform (zie pagina 13). In 2021 
werden er 111 trainingen gehouden, een toename van 23% ten opzichte van 2020. 

 54,8% van de managers, op alle organisatieniveaus, 
die op het hoofdkantoor in Parma werken, hebben een 
functieomschrijving met een referentie naar duurzaamheid.
De 100%-doelstelling werd niet bereikt door een gebrek aan middelen, zowel van 
mensen als van tijd, voor het voltooien van zo een ambitieus plan.  Het doel staat 
dan ook in 2022 terug op de lijst, maar gaat ditmaal gepaard met het inzetten van 
bijkomend personeel om deze belangrijke mijlpaal te bereiken. 

PEOPLE | 12

O
N

ZE
 P

RE
ST

A
TI

ES
 | P

EO
PL

E

Resultaten 2021 Acties 2022
Versterking van het Davines Learning Hub-
opleidingsprogramma, om een groeiend aantal medewerkers 
erbij te betrekken en hen kansen te bieden voor hun persoonlijke 
en professionele ontwikkeling die voortdurend afgestemd 
worden op de bedrijfsstrategie.  

Ervoor zorgen dat meer dan 75% van de medewerkers een 
cross-job training krijgen zoals, spreken in het openbaar of 
een opleiding over duurzaamheid.

Zeker stellen dat 100% van de managers op alle 
organisatieniveaus van het hoofdkantoor in Parma 
(executives, middle managers en leidinggevenden) 
een functieomschrijving hebben die verwijzingen naar 
duurzaamheid bevat.

Het bedrijfsprogramma voor loopbaanontwikkeling verder 
uitbouwen door het opstarten van het eerste pilotproject voor 
talentmanagement met het Leadership Team en het opstellen 
van een persoonlijk ontwikkelings- en carrièreplan voor alle 
medewerkers.

Verbetering van de interne communicatie en versterking van 
de impact van ons The Villager-intranet.

Legenda:

Italië

Groep
Doel bereikt

Doel gedeeltelijk bereikt

Doel niet bereikt



EMBRACING CARTA ETICA 
Het ethisch handvest stond centraal in een reeks 
workshops die aangeboden werden in het kader 
van de Davines Learning Hub met als doel de 
mensen dichter bij de kernwaarden van het bedrijf 
te brengen of hen de mogelijkheid te bieden deze 
te herontdekken. In het bijzonder de managers van 
de hele Group kregen een training om te leren hoe 
ze deze waarden kunnen vertalen in een houding 
die het bedrijf ondersteunt bij haar inspanningen 
voor de verwerkelijking ervan. 

Wereld.

De hele bedrijfsbevolking.

274 deelnemers, voor een totaal van 1.528 uur training. 

Diversiteit en inclusiviteit
Diversiteit is voor ons een toegevoegde waarde. Daarom ondersteunen we het, moedigen we het aan en zetten we ons in om inclusiviteit binnen ons bedrijf te koesteren. 

Wie we zijn
 » 64% vrouwen

 » 36% mannen

 » 37,3 jaar gemiddelde leeftijd

 » 46 vertegenwoordigde 
nationaliteiten 

 » 7,6 gemiddelde dienstjaren in 
het bedrijf

62,3% leidinggevende functies* ingevuld door 
vrouwen

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Hong
Kong

GroupVerenigde 
Staten

MexicoVerenigd 
Koninkrijk

NederlandFrankrijkItalië

58,8

81,8

33,3

81,8

46,2

73,2
57,0

62,3

30% van de posities in het 
Leadership Team worden 
ingenomen door vrouwen 
Wat is het Leadership Team?
Het is het bestuursorgaan van de Group. Het is 
verantwoordelijk voor het dagelijkse begeleiden van 
het bedrijf bij de duurzame ontwikkeling in functie van 
onze doelstellingen en bij het naleven en versterken 
van onze cultuur, ethiek en waarden. Het Leadership 
Team wordt geleid door CEO Anthony Molet en 
omvat al zijn directe medewerkers op het Italiaanse 
hoofdkantoor, die de eerste bedrijfsambassadeurs 
zijn van ons leiderschapsmodel.

Carta Etica Davines

la nuova fioritura

* wij beschouwen executives, middle managers en executive medewerkers als leidinggevend.
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100% van de 
medewerkers in 
niet-leidinggevende 
functies* hebben een 
prestatiebonus gekregen 
op het hoofdkantoor in 
Italië

274 medewerkers hebben een opleiding over 
de ‘Carta Etica’, het ethisch handvest, gevolgd 

Hoe we diversiteit aanmodigen: een 
voorbeeld.
WORKSHOP DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Van augustus tot december 2021 
heeft de Davines vestiging in Mexico 
digitale praatsessies georganiseerd 
om het bewustzijn te vergroten en 
haar medewerkers voor te lichten 
over diversiteits- en inclusiekwesties. 
Deze sessies werden georganiseerd 
in samenwerking met Oportuna, een 
allesomvattend wellnesscentrum dat 
in het land actief is met professionele 
psychologen en psychoanalytici.

Mexico.

Medewerkers van de Mexicaanse vestiging 
van Davines.

5 workshops, 36 deelnemers, 220 uur 
online training.

https://davinesgroup.com/gruppo-davines/nostri-valori


Geluk & welzijn 
We willen individueel en collectief geluk en welzijn ondersteunen, niet alleen omdat ze fundamenteel zijn voor een goed leven, maar ook omdat ze verband houden met het 
thema milieu en met de bouw van een nieuw holistisch model van duurzame ontwikkeling.
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65% "tevreden" of "betrokken" collega's 
(Trust Index)
Wat is de Trust Index?
Het is het niveau van intern bedrijfsvertrouwen dat 
blijkt uit de Great Place to Work "Business Climate 
Assessment Survey". Sinds 2019 monitoren we elk jaar 
het ondernemingsklimaat en wisselen we deze methode 
af met die van de Pulse-analyse, die beknopter maar 
even effectief is. Bij deze tweede methode wordt het 
interne vertrouwensniveau de Davines Index genoemd.

Wij hebben een 'Great Place to Work' 
certificering

In 2021 hebben we opnieuw de 
Great Place to Work-certificering 
behaald dankzij de resultaten van 
het bedrijfsklimaatonderzoek, 
dat een Trust Index, een intern 
vertrouwensniveau, van 65% 
registreerde. De enquête heeft 
ook bevestigd dat de sterke punten van de Group 
"trots" en "cohesie" blijven, terwijl een daling 
wordt opgetekend op het vlak van "gelijkheid" 
en "respect".

Wereld.

De hele bedrijfsbevolking. 

80% van de medewerkers heeft deelgenomen aan 
de klimaatanalyse, met een algemene tevredenheid 
van 70%: "Al met al zou ik zeggen dat dit een 
uitstekende plek is om te werken."

Enkele voorbeelden van de wijze waarop we het welzijn van onze  
medewerkers ondersteunen :

NIEUW WERKEN OP AFSTAND-BELEID
Het Werken op afstand-beleid, bekendgemaakt in januari 
2022, wil werkwijzen consolideren die representatief zijn 
voor onze waarden en het verantwoordelijkheidsgevoel 
bij onze medewerkers versterken. Er is daarom geen 
verplichting om op het kantoor aanwezig te zijn, maar, 
om de bedrijfscultuur gebaseerd op menselijke relaties 
te beschermen, wordt er aangeraden om 50% van de 
maandelijkse werktijd in het bedrijf door te brengen. 

Italië. 

Medewerkers van het hoofdkantoor in Parma.  

INTERNE GEMEENSCHAPPEN  
Als B Corp-bedrijf zorgen we sinds jaar en dag voor 
het welzijn van onze medewerkers. We hebben naar 
hun behoeften gepeild en zijn dan overgegaan tot het 
oprichten van specifieke gemeenschappen: groepen 
collega's zetten projecten op die de waarden van het 
Ethisch Handvest in daden omzetten en promoten 
momenten van samenzijn, zoals vrijwilligersactiviteiten 
en diensten die nuttig zijn om het evenwicht tussen 
werk en privé te verbeteren.

Italië. 

Medewerkers van het hoofdkantoor in Parma.  

4 gemeenschappen zijn ontstaan als antwoord op de 
behoeften van de bedrijfsbevolking. 

RE-GENERATIE 
Is een gratis psychologisch begeleidingsproject gewijd 
aan onze bedrijfsgemeenschap. Het werd opgestart in 
februari 2022 om welzijn te creëren bij iedereen, zoals 
aangeduid in de bedrijfsdoelstellingen. Het is tevens 
een antwoord op de resultaten van het onderzoek naar 
het werkklimaat. De begeleiding wordt gegeven door 
gediplomeerde psychotherapeuten, professionals van de 
IDIPSI- en COINETIC-vereniging, zowel in het Italiaans 
als in het Engels.

Wereld.

De hele bedrijfsbevolking.

Er hebben 148 ontmoetingen plaatsgevonden, waarna 
19 medewerkers besloten hebben om de ingeslagen 
weg voort te zetten.

DAVINES CARE MEXICO
Tengevolge van de COVID-19-pandemie, die de waarde 
van gezondheid nog duidelijker heeft gemaakt, heeft 
de vestiging van Davines in Mexico het Davines Care-
project gelanceerd voor haar medewerkers. Deze kunnen 
gratis gebruikmaken van bloed- en urineonderzoek en 
poliklinische bezoeken bij huisartsen. Ze krijgen ook 
korting bij specialistische bezoeken.

Mexico. 

Medewerkers van de Mexicaanse vestiging van Davines. 

1 bloed- en urineonderzoek per jaar, 2 jaarlijkse bezoeken 
aan huisarts, kortingen voor specialistische bezoeken.



DAVINES LEARNING HUB 
In 2021 hebben we voor het 
eerst een wereldwijde kalender 
van bedrijfsopleidingen 
gelanceerd op de Davines 
Learning Hub, ons corporate 
university-platform. Het programma, 
gebaseerd op duurzaamheid, inclusiviteit 
en innovatie, biedt kansen voor professionele 
en persoonlijke ontwikkeling, zodat iedereen 
het beste uit zichzelf kan halen. 

Wereld. 

De hele bedrijfsbevolking.

90% van de medewerkers heeft één van de 
111 opleidingen gevolgd. Dit is goed voor 
een totaal van 9432 uren (+ 77% vergeleken 
bij 2020).
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83,3% van onze medewerkers hebben toegang tot ons 
“Davines care” welzijnsplatform (hoofdkantoor in Italië)* 

*Percentage berekend op het totaal van onze werknemers. Het platform is alleen toegankelijk 
voor werknemers - met uitzondering van managers - die de proeftijd hebben overschreden 
en vast in dienst zijn vanaf 1 januari van elk jaar.

* deze gegevens houden rekening met externe bronnen en met de interne trainingen 
aangeboden door de Learning Hub.

6,1%

30,7%

26,3%

14,6%

22,3%

Onderwijs en training

Online coupons en partners

Gezondheid, sport en welzijn

Transport, reizen en toerisme

Andere

787 betaalde werkuren voor vrijwilligerswerk*

* vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd tijdens de betaalde werkuren, zoals bloeddonaties of 
aanplantingen en herontwikkelingsactiviteiten (één van de vele die in 2021 werden uitgevoerd).
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Elke vernieuwing begint 
bij de mens. 

100% 
managers van het 
hoofdkantoor in  
Parma en "eerste  
niveaus" van de  
vestigingen hebben 
duurzaamheids-
doelstellingen in hun 
prestatiebeoorde-
lingsprogramma.

14,1 gemiddelde jaarlijkse opleidingsuren per 
werknemer* 



Planet

 43,8% van de omzet wordt gegenereerd door producten 
waarop we de LCA toepassen. 
We hebben de doelstelling van 50% niet bereikt omdat de omzetstijging de 
aanvankelijke verkoopschattingen van bepaalde lijnen of producten waarop de LCA 
niet toegepast wordt, overtroffen heeft. Daar de analyse echter, zoals gepland, op 
alle lijnen uitgevoerd werd, kunnen we zeggen dat het percentage van de omzet 
gedekt door LCA-analyse toch aanzienlijk gestegen is.  

  Oprichting van een Europees onderzoeks- en opleidingscentrum 
voor regeneratieve biologische landbouw: het Davines Group 
- Rodale Institute European Regenerative Organic Center. 
Sinds 6 juli 2021 herbergt het Davines Village een nieuw baanbrekend landbouwinitiatief. 
We hebben 15 hectare land gereserveerd voor regeneratieve biologische landbouw 
en een onderzoeks- en opleidingscentrum in open lucht opgericht. Dit project zal ons 
toelaten het aanbod van regeneratieve biologische ingrediënten in de cosmetische 
industrie uit te breiden. Als u meer wilt weten, ga dan naar pagina 33. 

 Uitvoering van een gestructureerd actieplan voor 2 van de 
4 pijlers van onze Net Zero roadmap.
Door het actieplan voor de pijler "Meten en monitoren" uit te voeren hebben we 
de verslaglegging van onze organisatorische CO2-voetafdruk volledig kunnen 
voltooien. Het actieplan voor de pijler "Reduceren" heeft ons ertoe aangezet om ons 
aan te sluiten bij de "Business Ambition for 1.5"-campagne die in 2019 gelanceerd 
werd door de VN Global Compact en te beginnen met het bepalen van onze 
emissiereductiedoelstellingen op basis van de meest recente wetenschappelijke 
studies. Voor de twee overige pijlers, "Neutraliseren" en "Betrekken", zijn we onze 
actieplannen aan het uitwerken. Lees meer over ons engagement op pagina 25. 

  Inzameling van 100 ton Ocean-Bound Plastic. 
In 2021 hebben we een samenwerking met de sociale onderneming Plastic Bank 
opgestart. Samen hebben we 100 ton oceaangebonden plastic ingezameld binnen 50 
km van de kusten van de Filippijnen, Brazilië en Indonesië. Lees meer op pagina 22. 
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Resultaten 2021 Acties 2022
Het percentage van de productomzet gedekt door de LCA-
analyse verhogen en een aandeel tussen 50% en 74% bereiken. 

De SBTi (Science Based Target-initiatief) intentieverklaring 
ondertekenen om ons formeel te committeren aan het bereiken 
van de Net Zero doelstelling. 

De doelstellingen voor het terugdringen van onze 
broeikasgasemissies bij SBTi indienen voor validering. 

Onze leveranciers voorzien van documentatie en nuttige 
hulpmiddelen om werkwijzen voor het behoud van de 
biodiversiteit te hanteren. 

Het eerste experiment opzetten dat beoogt de regeneratieve en 
de conventionale landbouwpraktijken met elkaar te vergelijken.

Een stap verder gaan in onze samenwerking met 
Plastic Bank: voor elk verkocht product dezelfde hoeveelheid 
plastic uit het milieu verwijderen. 

Ons aansluiten bij het CO2alition-initiatief voor Europa en de 
doelstelling van klimaatneutraliteit in de statuten van Davines 
S.p.A opnemen. 

De LEED-certificering behalen voor de Davines Village. 

Legenda:

Italië

Groep
Doel bereikt

Doel gedeeltelijk bereikt

Doel niet bereikt



LEED-CERTIFICERING VAN DE DAVINES VILLAGE 
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In 2021 hebben we besloten om de procedure te doorlopen die moet leiden tot het 
behalen van de LEED-certificering voor ons hoofdkantoor in Parma, de Davines 
Village. Deze meest gebruikte certificering ter wereld inzake duurzaamheid van 
gebouwen, is belangrijk voor ons om de milieuprestaties van onze werkplekken te 
kunnen evalueren volgens wereldwijd erkende criteria. Op 30 juni 2022 hebben 
we de drie fasen van het certificeringsproces doorlopen. We wachten nu op de 
terugmelding van het certificeringsorgaan. 

Parma. 

Medewerkers, Nativa, US Green Building Council (USGBC)

Fase 1 
Beoordeling

Analyse en opsporing 
van tekortkomingen.

Fase 2
Vaststelling

Controle van de 
basisvoorwaarden 
en opname van 
de noodzakelijke 
meetwaarden.

Fase 3
Prestaties

Verzamelen van 
gegevens en verstrekken 
van de documentatie.

WE ZIJN “BEST FOR THE WORLD™ 2022” 
OP HET GEBIED VAN MILIEU-IMPACT 
Van de meer dan 5.000 B Corps wereldwijd behoren we tot de top 5% volgens de BIA-
score op het gebied van milieu-impact! 

We zijn trots op deze titel, die een belangrijke erkenning geeft aan onze inzet voor een 
duurzamere en regeneratieve planeet.   



Circulariteit
De circulariteit daagt ons uit om onze handelingen te herzien en verder te gaan dan "nemen, gebruiken en weggooien". We streven er al enige tijd naar om het gebruik van 
materialen zoveel mogelijk te beperken en, wanneer dat niet mogelijk is, proberen we ze opnieuw te gebruiken en ten slotte te recyclen. 
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De herkomst van onze verpakkingen
GERICHT ONDERZOEK 

De geschiedenis van onze shampooflessen 
begint ruim voor ze onder uw douche staan!  

In de Davines Village hebben we een team van 
collega's dat zich toelegt op het onderzoek 
en de ontwikkeling van verpakkingen.  Geleid 
door de principes van ecodesign zoeken 
ze naar de verpakkingsoplossingen met 
de laagste impact voor al onze producten, 
zonder toegevingen te doen aan kwaliteit en 
veiligheid. Pas als ze tevreden zijn met de 
resultaten van het onderzoek naar milieu-
impact, materiaalinnovatie en industrialisatie-
efficiëntie, gaan ze door naar de volgende 
fasen van productie en commercialisering van 
het product.  

DE PRINCIPES VAN  
ECODESIGN
Wanneer het gaat om de circulaire ontwikkeling 
van verpakkingen, is ecodesign onze leidraad! 

In de ontwikkelingsfase van de verpakking 
volgen we de 5 sleutelprincipes die in de grafiek 
hiernaast worden afgebeeld. Deze principes zijn 
ook de kern van ons Handvest voor Onderzoek 
naar Verpakking, een gids die we 14 jaar 
geleden hebben gemaakt en die we voortdurend 
bijwerken met de nieuwste ontwikkelingen, 
om ons te begeleiden bij het ontwerpen van 
steeds duurzamere verpakkingen. 

BEWUSTE
VERPAKKING

We vereenvoudigen 
het ontwerp2

We faciliteren
recycling 

4

 We optimaliseren de 
ruimte voor logistieke 

distributie

5

We gebruiken 
minder materiaal

3 Wij geven de voorkeur 
aan gerecyclede 
of materialen uit 
hernieuwbare bronnen

1

1. We verbruiken minder materiaal: we ontwerpen lichtere verpakkingen met dezelfde 
veiligheid en functionaliteit;

2. We vereenvoudigen het ontwerp: we beperken de overbodige componenten; 

3. We geven de voorkeur aan gerecyclede materialen of materialen uit hernieuwbare 
bronnen: we gebruiken steeds minder nieuwe materialen;

4. We vereenvoudigen recycling: zo geven we bijvoorbeeld de voorkeur aan monomateriaal-
oplossingen; 

5. We optimaliseren de ruimte voor logistieke distributie: we optimaliseren de aantal 
getransporteerde producten en de daaruit voortvloeiende CO2-uitstoot.
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Evolutie van onze impact van 2014 tot 2021
Op onze plastic en papierverpakkingen hebben we hoofdzakelijk 2 principes van ecodesign toegepast: "minder materiaal gebruiken" en " gerecyclede materialen of materialen uit hernieuwbare 
bronnen verkiezen", wat ons toelaat om de impact van onze producten te beperken.

PLASTIC

841,3 ton bespaard
PAPIER EN KARTON

228,7 ton bespaard
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130,4 ton
van zuiver fossiel plastic 

bespaard dankzij het 
verminderen van het gewicht 

van de verpakking en het 
afschaffen van overvloedige 

componenten.

160,8 ton
papier gespaard dankzij het 

verminderen van het gewicht 
van de verpakking en het 

afschaffen van overvloedige 
componenten.

710,9 ton
zuiver plastic uit fossiele 

bronnen bespaard dankzij 
het gebruik van gerecycled 

of uit hernieuwbare bronnen 
afkomstig plastic.

67,9 ton
blanco papier gespaard 
dankzij het gebruik van 

gerecycled papier.

De combinatie
van deze

acties heeft
het mogelijk 
gemaakt om

 1.613 ton
CO2eq te 
besparen.

De acties 
betreffen
primaire

verpakkingen.

De acties
betreffen

secundaire 
en tertiaire 

verpakkingen.
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Waarvan onze verpakkingen gemaakt zijn

VERPAKKINGEN UIT GERECYCLED MATERIAAL

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 63,9% 36,1%

60,5% 39,5%

Op de totale hoeveelheid aangekocht primair, secundair en tertiair verpakkingsmateriaal

Gerecycled materiaal (papier, karton, plastic en glas)

Niet-gerecycled materiaal (papier, karton, plastic en glas)

PLASTIC VERPAKKINGEN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 37,1% 37,8% 25,1%

40,6% 27,4% 32%

Op de totale hoeveelheid aangekocht primair, secundair en tertiair plastic verpakkingsmateriaal

Verpakkingen uit gerecycled plastic

Verpakkingen uit zuiver fossiel plastic

PAPIER- EN KARTONNEN VERPAKKINGEN 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 96,0% 4,0%

95,3% 4,7%

Op de totale hoeveelheid aangekocht primair, secundair en tertiair verpakkingsmateriaal  

Papier en karton uit gerecycled materiaal

Papier en karton uit zuiver materiaal

Verpakkingen uit bio-based plastic

VERPAKKINGEN UIT HERNIEUWBARE BRONNEN 

2020

2021

0% 20% 40% 60% 80% 100%

58,5% 41,5%

64,3% 35,7%

Op de totale hoeveelheid aangekocht primair, secundair en tertiair verpakkingsmateriaal

Verpakkingen uit hernieuwbare bronnen (papier, karton, hout, bio-based plastic)

Verpakkingen uit niet-hernieuwbare bronnen (zuiver en gerecycled plastic, 
staal, aluminium, glas)
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Een paar voorbeelden van de wijze waarop we ecodesign gebruiken: 

ECODESIGN TWEEMAAL BEKROOND

De tubes van drie producten van de SU-lijn die gemaakt waren van laminaat, ofwel plastic en aluminium, 
zijn vervangen door PE-tubes uit hernieuwbare bronnen. Dit vereenvoudigt het recyclen en levert voordelen 
op op het gebied van tertiaire verpakkingen. Met de nieuwe tubes is de beschermende bijenkorfstructuur 
niet meer nodig, wat het mogelijk gemaakt heeft om de verpakking te verlichten en te optimaliseren voor 
het transport.

Wereld. 

Davines medewerkers, leveranciers, CONAI. 

-40% van de CO2eq-uitstoot en -50% van het waterverbruik (bron CONAI); volledig recyclebare verpakkingen voor 
SU / HAIR MASK, AFTERSUN, TAN MAXIMIZER producten; 35 g papier gespaard per verpakking van elke vervoerde 
tube; een toename van 1.140 tot 2.880 vervoerde stuks per pallet.

In het kader van de oproep van het Italiaans nationaal consortium voor verpakkingen (CONAI) tot het ontwerpen van 
verpakkingen in de circulaire economie, hebben we in 2021 twee onderscheidingen gekregen omdat we erin geslaagd zijn om 
de impact van de verpakking van enkele producten van de Davines SU-lijn en van de productlijnen Tranquility en Aromasoul 
van [ comfort zone ] aanzienlijk te verminderen.

SU: CONAI ECOPACK AWARD 2021 

We hebben de tertiaire verpakking voor het vervoer van de hervulbare flessen van de lijnen Tranquillity en 
Aromasoul geoptimaliseerd. De originele verpakkingen zijn vervangen door kleinere dozen, die in grotere 
aantallen op de pallets kunnen worden geplaatst en die geen interne steun nodig hebben, waardoor er 
minder materiaal gebruikt wordt. 

Wereld. 

Medewerkers [ comfort zone ], leveranciers, CONAI. 

-40% van de CO2eq-uitstoot, -40% van het totale energieverbruik en -25% van het waterverbruik (bron CONAI); 
125 g papier gespaard voor elke vervoerde fles; een toename van 308 to 798 vervoerde flessen per pallet. 

TRANQUILLITY EN AROMASOUL, CONAI ECOPACK AWARD 2021 

De verpakking van de nieuwe Sublime 
Skin-lijn is ontworpen om de CO2-
voetafdruk te beperken. Het Intensive 
Serum heeft een herbruikbare glazen 
verpakking gekregen waardoor het 
mogelijk wordt het product na te vullen. 
De navulling is apart verkrijgbaar. Dankzij 
deze navultechnologie verlengen we 
de levensduur van de verpakking en 
verminderen we dus ook de impact ervan.

Wereld. 

Medewerkers [ comfort zone ], professionele klanten, 
eindcosumenten, leveranciers. 

- de Intensive Serum-navulling weegt 91% minder 
dan de volledige verpakking; de potjes Cream en 
Lift Mask, die in vergelijking met de vorige ook 17% 
minder wegen, bevatten 42,6% gerecycled glas; 100% 
FSC-gecertificeerd gerecycled papier voor de tertiaire 
verpakking van de hele lijn.

SUBLIME SKIN ECO DESIGN
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Onze positieve impact gaat verder dan de supply chain

Naast interne acties op het gebied van ecologisch ontwerp, hebben we stappen ondernomen om onze impact ook buiten 
onze supply chain tot een minimum te beperken . 
In 2021 hebben we samen met Plastic Bank 100 ton plastic uit het milieu opgehaald en verhinderd dat het in de oceaan 
terechtkwam. Door deze actie kon ongeveer 16,3% van de plastic voetafdruk van de verkochte producten ingezameld worden 
(611,4 ton).
In 2022 gaan we nog een stap verder: voor elk verkocht product zal Plastic Bank de equivalente hoeveelheid plastic, 
"oceaangebonden plastic", verzamelen binnen 50 km van de kust van de Filippijnen, Brazilië en Indonesië. Het ingezameld 
plastic zal dan lokaal gerecycled worden voor hergebruik met het oog op regeneratie. Met deze nieuwe overeenkomst willen 
we vooroplopen in de cosmeticaindustrie, ons steentje bijdragen tot de bescherming van de planeet en het leven verbeteren 
van de lokale gemeenschappen die bij het project betrokken zijn.

Davines Frankrijk heeft een schoonmaakdag 
georganiseerd van het Canal Saint-Martin, één van de 
meest pittoreske kanalen die Parijs doorkruisen. Het 
initiatief werd doorgevoerd in samenwerking met Project 
Rescue Ocean, een non-profitorganisatie die zich in 
Frankrijk sinds 2015 inzet voor de bescherming van de 
oceanen, zeeën en rivieren.

Frankrijk, Parijs.

Eindconsumenten, Project Rescue Ocean, Davines 
medewerkers.

77 kg ingezameld afval, 15 deelnemers. 

Onze gemeenschap steekt de 
handen uit de mouwen om de wereld 
schoon te maken
REINIGING VAN HET CANAL SAINT-
MARTIN IN PARIJS

De vestiging van Davines in het Verenigd Koninkrijk 
heeft in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie 
onHand op verschillende plaatsen in het land eco-
reinigingsinitiatieven georganiseerd, wat een dubbel 
milieuvoordeel opgeleverd heeft. Voor elke voltooide 
missie zal onHand in Nicaragua 1 boom planten 
om de biodiversiteit en lokale gemeenschappen te 
ondersteunen. 

Verenigd Koninkrijk. 

Medewerkers en salons van Davines, onHand. 

74 deelnemers op 10 locaties in het Verenigd Koninkrijk, 
42 ingezamelde vuilniszakken, aanplanting van 100 
bomen. 

ECO-REINIGING IN HET VK 
EN HERBEBOSSING
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Sinds 2019 vindt deze campagne 
ter bescherming van de oceanen 
jaarlijks plaats in Hong Kong. Na 
initiatieven voor strandreiniging, 
recycling en informatieverstrekking 
stond de 2021 editie in het teken 
van workshops over upcycling 
die het, in samenwerking met de 
salons, mogelijk gemaakt hebben 
om Eco-Greenergy, een bedrijf voor 
het creëren van duurzame oplossingen, financieel te 
steunen.

Hong Kong.

Davines salons en eindconsumenten.

85 deelnemende salons, 5% van de omzet werd 
gedoneerd aan Eco-Greenergy.

BECOME AN OCEAN KEEPER IN ASIA

Onze Griekse distributeur heeft in samenwerking met 
de Save Your Hood-beweging een   uitdaging geplaatst 
op Instagram: al wandelend afval verzamelen om je 
buurt op te ruimen. Duizenden burgers in Griekenland 
en Cyprus hebben vrijwillig deelgenomen en hebben 
op internet hun waardering geuit voor het initiatief 
en het merk. 

Griekenland en Cyprus.

Distributeur [ comfort zone ], gemeenschap, Save 
Your Hood. 

105.357 views op de lokale Skin Regimen-site.

CLEAN YOUR HOOD 

In samenwerking met de non-
p ro f i t o rg a n i s a t i e  P LAST I C 
FREE heeft [ comfort zone ] een 
reeks mobiele evenementen 
georganiseerd om de stranden 
en kusten van Italië schoon te 
maken; professionele klanten en 
medewerkers hebben aan deze 
actie deelgenomen. Elke deelnemer 
ontving een specifieke kit om de afvalinzameling te 
vergemakkelijken. 

Italië.

Medewerkers [ comfort zone ], professionele klanten. 

580 deelnemers, 9.800 kg ingezameld plastic. 

MARE D'AMARE  
(EEN ZEE OM VAN TE HOUDEN)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 99,6%

86,3% 13,7%

0,4%

0% productieafval naar de stortplaats

VERWIJDERINGSMETHODEN VAN VAST AFVAL
PRODUCTIE-EENHEID IN PARMA

Terugwinning Verbranding

De groei van een bedrijf kan leiden tot een toename van afval en een verandering in 
het beheer ervan. In deze context zetten we ons niet alleen in om de productie van 
afval op onze productiesites zoveel mogelijk te beperken, maar ook om de sortering en 
eindverwerking te optimaliseren. 
Met het oog op een voortdurende verbetering werken we sinds 2021 samen met een 
milieumanager om het aandeel gerecycled afval te verhogen, waardoor de hoeveelheid 
die we naar de waste-to-energy en verbrandingsinstallaties zenden, afneemt. 
De grafiek illustreert het resultaat van deze verbintenis, die ons aanzet tot een meer 
circulair beheer van ons industrieel afval.



Een voorbeeld van de wijze waarop 
we onze leveranciers betrekken:
WORKSHOPS VOOR ONZE LEVERANCIERS
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Duurzame supply chain
Bij het streven naar meer duurzaamheid in de cosmetica industrie is de supply chain een wezenlijk onderdeel dat we ter harte moeten nemen. We zijn voortdurend op zoek 
naar transparantere inkooppraktijken met een lagere impact en we kiezen leveranciers die onze waarden delen en handel willen gebruiken als een positieve kracht.

Wie zijn onze leveranciers
Elk jaar lanceren we een enquête om de beste duurzaamheidspraktijken van onze leveranciers in kaart te brengen. Het gaat 
hierbij voornamelijk om producenten, retailers, productiebedrijven voor derden, communicatiebureaus en technologische 
of logistieke dienstverleners. De resultaten ervan zijn een integraal onderdeel van de evaluatie en keuze van toekomstige 
leveranciers.

54,6% van onze leveranciers en onderaannemers werkt volgens een ethische gedragscode

78,2% biedt aan zijn medewerkers extra voordelen aan

79,9% meet zijn impact op de planeet

52,3% gebruikt energie uit hernieuwbare bronnen

69,5% heeft zijn totaalverbruik van energie verminderd

46% heeft zijn totaal waterverbruik verminderd

12,6% compenseert zijn CO2eq-uitstoot

26,4% heeft zijn CO2eq-uitstoot verminderd

54,6% heeft zijn ongesorteerd afval verminderd

37,4% gebruikt geen wegwerpplastic op kantoor

8,1% hanteert goede praktijken om zijn impact op de biodiversiteit te beperken

Gegevens berekend op basis van de verklaringen van de leveranciers die onze jaarlijkse duurzaamheidsvragenlijst hebben ingevuld. In 2021 heeft 
44,6% van onze leveranciers (in waarde) meegewerkt aan het onderzoek door het invullen van de vragenlijst.

Sinds 2019 organiseren we elk jaar verschillende 
bijeenkomsten voor onze leveranciers om goede 
praktijken en hulpmiddelen uit te wisselen die 
de prestaties inzake duurzaamheid verbeteren. 
In 2021 hebben we een workshop opgezet over 
klimaatverandering en CO2eq-uitstoot en een andere 
die focuste op duurzaamheid van verpakkingen.

Italië.

Bedrijfsmedewerkers, leveranciers. 

61 deelnemers aan de eerste workshop, 40 aan de 
tweede.

"De thema's van de workshop werden heel duidelijk behandeld"

"Na de workshop voelden we ons sterk aangemoedigd om te 
proberen het steeds beter te doen!" 

"Ontmoetingen zoals deze leveren veel bruikbare inzichten op 
voor de bedrijven in de sector die hun prestaties op het vlak van 
duurzaamheid willen verbeteren!"

Wat vinden onze leveranciers?
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Decarbonisatie
Decarbonisatie speelt een centrale rol in de ecologische transitie en ook hier willen we onze bijdrage leveren. We activeren tal van initiatieven en projecten om onze impact op 
het klimaat te verminderen. En dat doen we niet sinds gisteren. 

Ons traject naar decarbonisatie

Onze toewijding op het gebied van decarbonisatie is al een tijdje geleden begonnen en getuigt van onze ambitie om een   
belangrijke bijdrage te leveren aan een dringende en wereldwijde uitdaging: de beperking van de klimaatverandering.

TOT DUSVER ZIJN DIT DE BELANGRIJKSTE ETAPPES VAN ONZE REIS :

2019 
Samen met andere 500 B Corps verbinden we ons ertoe om
in 2030 een Net Zero uitstoot te bereiken. 

2018 Onze inspanningen wierpen hun vruchten af en we werden een CO2-neutraal bedrijf.

2006 
We beginnen onze ecologische voetafdruk te monitoren, te verminderen en gedeeltelijk te 
neutraliseren.

2020 
We groeperen en structureren onze inspanningen op het gebied van decarbonisatie in één 
programma dat op 4 pijlers berust: meten, verminderen, neutraliseren en betrekken.  

2021 
We meten en monitoren 100% van onze uitstoot (scope 1, 2 en 3), we ondertekenen ons 
commitment tot het Science Based Targets-Initiatief en sluiten ons aan bij de Business Ambition 
for 1.5C° coalitie.

CO2-neutraal 
bedrijf
Onze kantoren en productiesite 
zijn sinds 2018 klimaatneutraal. 
Hoe zijn we zover gekomen?
1. We meten en monitoren alle 

emissies die voortkomen uit de 
activiteiten die onder onze directe 
controle vallen (scope 1 en 2).

2. We verminderen, waar mogelijk, 
de uitstoot van onze kantoren en 
productiesite aan de hand van 
energie-efficiëntie en het gebruik 
van energie uit hernieuwbare 
bronnen.

3. We neutraliseren de resterende 
uitstoot en ondersteunen 
een Plan Vivo gecertificeerd 
herbebossingsproject dat de 
opname van CO2 en de uitstoot 
van hoogwaardige carbon credits 
mogelijk maakt.

Het volgende doel? Een Net Zero 
bedrijf worden! 
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Pijler 1 - Meten en monitoren

Bij Davines geloven we dat de eerste stap om de impact te verminderen bestaat in het meten en monitoren ervan.  Om deze reden hebben we in de loop van 2021 en in de eerste maanden 
van 2022 gewerkt aan het vervolledigen van de verslaglegging van onze organisatorische CO2-voetafdruk, die we jaar na jaar zullen blijven monitoren en perfectioneren. Dit was een 
fundamentele stap in ons decarbonisatieproces, die het ons mogelijk gemaakt heeft om ons een volledig beeld te vormen van alle directe en indirecte emissies die door ons bedrijf worden 
gegenereerd (scope 1, 2 en 3 emissies)

Scope 1-emissies – directe uitstoot, veroorzaakt door activiteiten die onder de directe 
controle van het bedrijf vallen, zoals   het bedrijfswagenpark, de thermische energie, enz.;

Scope 2-emissies – indirecte uitstoot, ontstaan door de opwekking van electriciteit, 
warmte of stoom door derden en op een andere plaats dan die van gebruik;

Scope 3 emissies – indirecte uitstoot, afkomstig uit de hele waardeketen (leveranciers, 
distributeurs, klanten en eindconsumenten).

WAT ZIJN SCOPE 1, 2 EN 3 EMISSIES?

GHG
SCOPE 1

GHG
SCOPE 2

GHG
SCOPE 3

De relevantie van de 
CO2-voetafdruk van onze 
producten
In de CO2-voetafdruk van onze organisatie is 
er een component die alle andere overheerst: 
de CO2-voetafdruk van onze producten, die het 
resultaat is van de som van alle emissies die 
door een product worden gegenereerd, van het 
ontwerp tot het levenseinde.
Om deze voetafdruk te berekenen, gebruiken we 
het LCA (Life Cycle Assessment), een instrument 
dat ons helpt om de impact van het product in 
alle stadia van zijn levenscyclus te analyseren.
In de grafische weergave van onze 
organisatorische CO2-voetafdruk, op pagina 
27, verbindt een stippellijn de verschillende 
activiteiten waarmee we rekening houden bij 
het calculeren van de CO2-voetafdruk van onze 
producten.
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Transport en 
distributie -

stroomafwaarts 

Levenseinde
van de  

producten

Zakenreizen

Woon-werk
verkeer

PRODUCTIESITE 
EN KANTOREN

Productie-
proces

Scope 1 Scope 2 Scope 3

Bedrijfswagen-
park

Diffuse
emissies van 
koelmiddelen

Elektrische energie

Thermische energie

Aangekochte
goederen en 

diensten

Transport en 
distributie -

stroomopwaarts

Gebruiksfase
productenAfval- 

verwijdering

CO2-VOETAFDRUK VAN DE DAVINES GROUP
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In 2021 bedroeg   de totale CO2-voetafdruk van onze organisatie 115.261 ton, verdeeld over 
de verschillende scopes zoals weergegeven in de grafiek. De emissies scope 1 en 2 maken 
samen 0,5% van het totaal uit. Dit is voornamelijk te wijten aan de aard van ons bedrijf, 
maar ook aan de inspanningen die we in de loop der jaren geleverd hebben om deze te 
verminderen. Bijgevolg, zoals weergegeven in de bovenstaande grafiek, komt het grootste 
deel van onze impact voort uit scope 3-emissies, emissies die buiten onze directe controle 
vallen en die afkomstig zijn van onze waardeketen.

Als we scope 3 nader bekijken, zie de weergave in de grafiek “Belangrijkste scope 3 
emissiebronnen” die aantoont hoe de impacten zijn verdeeld over de verschillende 
emissiecategorieën.

Het valt meteen op dat de grootste impact ontstaat tijdens de gebruiksfase; deze komt voort 
uit de energie die nodig is voor het gebruik van de producten. Afgezien van deze laatste, 
waarover we geen directe controle hebben, zijn de meest impactvolle emissiecategorieën 
de aankoop van grondstoffen, de distributie van de producten en de activiteiten die verband 
houden met de verwijdering na consumptie. Deze categorieën zullen daarom het belangrijkste 
aandachtspunt zijn bij de beperking van effecten.

CO2-VOETAFDRUK VAN DE DAVINES GROUP BELANGRIJKSTE SCOPE 3 EMISSIEBRONNEN 
To

n 
C

O
2e

q

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Totaal
1,0

10,0

100,0

1.000,0

10.000,0

100.000,0

1.000.000,0

553,7

3,8

114.703,5 115.261,0
16,5%

0,4%
71%

2,3%

0,4%

Aangekochte goederen en diensten

Stroomafwaarts transport 
en distributie

 Andere uitstootcategorieën

Zakenreizen

9,4% Einde levensduur van 
de producten

Gebruiksfase 
van de producten
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Pijler 2 - Reduceren

We zijn ons ervan bewust dat een gestructureerde klimaatactie niet los kan worden gezien 
van de inspanningen om de uitstoot te verminderen.

Daarom hebben we besloten om deel te nemen aan de campagne Business Ambition for 
1.5 °C - Our Only Future. De campagne, gelanceerd in 2019 door het VN Global Compact, 
is opgezet om de bedrijven ertoe aan te zetten om meer inspanningen te leveren bij het 
bestrijden van de klimaatcrisis en zich de wetenschappelijke bedrijfsdoelstellingen, de 
zogenaamde Science-Based Targets (SBT), eigen te maken. Deze laatste zijn in het leven 
geroepen om het akkoord van Parijs op bedrijfsniveau te vertalen en bedrijven te begeleiden 
naar een ambitieuze klimaatactie die steunt op wetenschappelijk bewijs.

In het voorjaar van 2022 hebben we de verbintenisverklaring ondertekend en zijn we 
begonnen met het bepalen van de doelstellingen die ter toetsing en validatie zullen worden 
voorgelegd aan het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

De deelname aan het SBTi omvat verschillende fasen:

Demonstratie van 
betrokkenheid

Verzending van 
de verbintenis-
verklaring

Bepaling van de 
 emissiereductie-
doelstelling

Projectpresen-
tatie en doel 
voor officiële 
goedkeuring

Uitwisselen van 
de doelstelling   
en de strategie 
met de 
stakeholders

Verslaglegging 
van de 
geproduceerde 
uitstoot en 
monitoring van 
het verloop op 
jaarbasis

Uitwerken van  
de doelstellingen

Beoordeling 
van het project

Mededeling aan 
de stakeholders

Publicatie 
van de resultaten

Sinds 2020 gebruiken we in onze fabriek en in onze kantoren in Italië, Frankrijk, Nederland, 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. 
In de loop van 2021 kwamen daar ook het kantoor in Hong Kong bij, die het gebruik van 
energie uit fossiele bronnen afgeschaft hebben. Onze Mexicaanse vestiging blijft het 
aandeel van de ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie geleidelijk toenemen.

In 2021 is de vestiging in Hong Kong overgegaan tot 100% elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, zon en wind. Deze doelstelling, mogelijk gemaakt door het 
overplaatsen van het kantoor naar een nieuwe locatie, heeft het mogelijk gemaakt 
om deze mijlpaal te bereiken: vandaag worden alle kantoren van de Group volledig 
of voor het grootste deel voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Hong Kong.

Medewerkers, leverancier van duurzame elektriciteit.

100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 4 ton CO2eq bespaard in 2021.

ELEKTRICITEITSVERBRUIK IN ONZE KANTOREN EN OP 
ONZE PRODUCTIESITE

Italië Frankrijk Nederland Verenigd 
Koninkrijk

Mexico Verenigde 
Staten

Hong Kong Groep

1,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

52,1%

100,0% 100,0% 99,7%

% hernieuwbare energie

DE VESTIGING IN HONG KONG STAPT OVER NAAR 
HERNIEUWBARE ENERGIE 
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Pijler 3 - Neutraliseren

Sinds jaren neutraliseren we onze uitstoot door te investeren in hoogwaardige en ‘Plan Vivo’ gecertificeerde projecten (bebossing en/of herbebossing) voor het vastleggen van CO2. In 2021 
en 2022 hebben we aan twee projecten deelgenomen: Ethiotrees en Scolel’te.

Tot vandaag bestaat onze benadering uit het neutraliseren van de uitstoot die voortvloeit 
uit scope 1 en 2 en uit de productlijnen waarop we het Life Cycle Assessment uitvoeren 
(gebruiksfase niet inbegrepen). Voor de producten waarop deze analyse nog niet toegepast 
wordt, neutraliseren we de uitstoot die voortkomt uit de levenscyclus van verpakking en uit 
het grootste deel van de verzendingen in het kader van de Davines e-commerce (Italië en 
Verenigde Staten). De bovenstaande grafiek toont het percentage geneutraliseerde emissies 
ten opzichte van de totale uitstoot van de Group.

In het najaar van 2022 zullen we beginnen met het bepalen van een meer gedetailleerde 
neutralisatiestrategie die de evolutie van geneutraliseerde emissies per jaar zal optekenen 
totdat we de doelstelling van een Net Zero uitstoot hebben behaald. 

GENEUTRALISEERDE UITSTOOT OP DE TOTALE CO2-
VOETAFDRUK VAN DE DAVINES GROUP

Niet-geneutraliseerde uitstootGeneutraliseerde uitstoot

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16,4%

83,6%

Ethiotrees is een bosbouwproject 
dat bodem- en bosregeneratie 
ondersteunt in de noordelijke regio 
van Tigray, in de Tembien Highlands, 
Ethiopië.

ETHIOTREES
Scolel’te is een project dat activiteiten 
omvat zoals bebossing, herbebossing 
en agroforestry en tegelijkertijd 
sociale voordelen biedt aan lokale 
gemeenschappen.

SCOLEL’TE
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WELKE PRODUCTEN NEUTRALISEREN WE VIA DE ETHIOTREES EN SCOLEL'TE PROJECTEN?

Shampoo 250ml, 1L

Shampoo 75ml, 250ml, 1L, 5L - Conditioner 75ml, 250ml, 1L, 5L - Shampoo Bar MOMO, DEDE, VOLU, LOVE 

Shampoo 90ml, 250ml, 1L - Rich Conditioner 90ml, 250ml, 1L - Intense Treatment 150ml, 750ml - Sheer Glaze 150ml 

Alle kleur tubes 

Calming Shampoo 100ml, 250ml, 1L - Detoxifying Scrub Shampoo 100ml, 250ml, 1L  
Elevating Fragrance 250ml Scalp recovery treatment 100ml Clay supercleanser, Massage oil
Energizing Shampoo 1L, Gel 150ml, Superactive 100ml, Seasonal Superactive 100ml, 12x6ml, Thickening tonic 100ml 
Nourishing Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Vegeterian Miracle Mask 60ml, 250ml, 1L, Vegetarian Miracle Conditioner 60ml, 250ml, 1L, 
Keratin booster 100ml, Hair Building Pack 60ml, 250ml, Keratin Sealer 50ml, 100ml, Keratin Wonder Superactive 1L 
Purifying Shampoo 250ml, 1L 
Rebalancing Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Cleansing treatment 250ml, 1L
Renewing Shampoo 100ml, Conditioning treatment 60ml 
Replumping Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Hair filler superactive leave-in 100ml 
Wellbeing Shampoo 100ml, 250ml, 1L

Softening Shaving gel - After shave & moisturizing cream - Pre-shaving&beard oil - Non-foaming transparent shaving gel 
Strong-hold mat clay - Medium-hold styling paste 

Body butter 220ml - Cleansing balm 15ml, 110ml, 220ml - Exfoliating mask 110ml - Nutrient cream 15ml, 50ml, 220ml 
Hydra Cream 50ml - Youth Serum 10ml, 30ml - Hand&Body Soap - Distilled flower toner 100ml - Hydra Mask base 220ml 
Powder Scrub 60gr - Glow clay mask 60gr - Rubber mask 100ml 

Oil Cream 60ml, 200ml - Oil Serum 30ml, 50ml - Corrector 30ml - Color perfect SFP 40ml, 100ml - Lift&Firm Ampoule 7pcs - 
Micropeel lotion 100ml, 300ml - Intensive serum 30ml (& refill), 150ml - Fluid cream 60ml, 200ml - Eye cream 15ml - Cream 
30ml, 60ml - Lift-mask 60ml - Peeling 280ml: Booster, Age, Bright, Delicate - Peel-off Mask 6 st. - Acid preparator 280ml - 
Neutralizer 280ml - Eye Peel Pads 28 st. - Eye Patch 6 st., 12 st.
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PIJLER 4 - Betrekken

ENKELE VOORBEELDEN VAN DE WIJZE WAAROP ONZE STAKEHOLDERS HANDELEN VOOR HET KLIMAAT:

We blijven met onze interne en externe stakeholders uitwisselen en samenwerken om intern onze knowhow uit te breiden en doeltreffende en vernieuwende oplossingen te vinden, onze kennis 
op het gebied de klimaatverandering te verbreden en de klimaatcrisis te bestrijden door onze toewijding en onze inspanningen zo groot mogelijk te maken, zelfs buiten onze waardeketen.

Op 22 april 2021 is de Nederlandse 
vestiging partner geworden van Trees 
For All met als doel een Davines & 
[ comfort zone ] gemeenschapsbos 
aan te leggen in 2022 door een 
minimum van 1.250 bomen te planten 
in de omgeving van Deventer en een 
gelijkwaardig aantal in Costa Rica.  
Om de gemeenschap te betrekken 
bij het beplantingsproject werden 
er verschillende promotieactiviteiten 
opgezet in de salons.

Nederland. 

Medewerkers, Davines salons en [ comfort zone ] centra, 
Trees For All.

in maart 2022 hebben we financiering van 2.250 
bomen bereikt, waarvan 1580 gefinancieerd werden 
door het bedrijf en 670 door de klanten. 

De medewerkers van het Franse 
verkoopteam zijn de uitdaging 
a a n g e g a a n  d i e  g e l a n c e e rd 
w e r d  d o o r  We N o w ,  e e n 
organisatie die gespecialiseerd 
is in klimaativernieuwing, om de 
CO2-eq-uitstoot veroorzaakt 
door autoreizen voor het werk 
te verminderen. Een week lang 
reden ze zuiniger en ecologischer 
en ervaarden ze het verschil op 
het gebied van milieu-impact. 

Frankrijk. 

Medewerkers van het verkoopteam.

13 medewerkers, neutralisatie van 106 ton koolstof 
door WeNow.

De herbebossingsprojecten in Oost-
Europa hebben deelnemers uit drie 
verschillende landen verenigd. 
De Davines distributeurs hebben 
zelfs salons en eindconsumenten 
ingeschakeld om duizenden 
zaailingen te planten die doeltreffend 
de klimaatverandering bestrijden.

Rusland, Oekraïne, Polen. 

Salons, eindconsumenten, Klub Gaja 
in Polen, het Staatsagentschap voor 
bosbouw in Oekraïne en bosbouwagentschappen in 
Rusland.

360 salons uit 3 deelnemende landen, aanplanting 
van 46.100 bomen in Polen en Rusland in 2021 en 
165.000 bomen in Oekraïne in 2022. 

De 3e editie van de campagne 'Become 
An Ocean Keeper" was gewijd aan de 
rol van de oceanen bij het bestrijden 
van de klimaatverandering door 
CO2-opname. De campagne heeft 
niet alleen lof gekregen in de lokale 
media en bij de NGO's, maar werd ook 
gewaardeerd door onze distributeurs 
en was een waardevolle kans om 
de Davines gemeenschap erbij te 
betrekken.

Azië. 

Salons, eindconsumenten.

Neutralisatie van 6.677 kg CO2eq door Ethiotrees, 
deelname van 834 salons in 11 Aziatische landen.

DAVINES & [ comfort zone ] 
COMMUNITY FOREST 

UITDAGING VOOR DECARBONISATIE

HERBEBOSSING OM DE PLANEET TE 
BESCHERMEN

LOVE FOR OCEAN, LOVE FOR EARTH
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Biodiversiteit
Biodiversiteit moet niet alleen beschermd, maar ook hersteld worden. Hiertoe oefenen we actief leiderschap in het onderzoeken, de promotie en de uitvoering van goede 
landbouw- en inkooppraktijken en moedigen we onze gemeenschap aan om er een  duurzame levensstijl erop na te houden.

Van beschermen tot regenereren, 
een nieuwe benadering

In de loop der jaren is onze benadering van duurzaamheid geëvolueerd, vooral op het gebied 
van de biodiversiteit. We zijn begonnen met de wil om te beschermen en de negatieve impact 
van ons bedrijf te reduceren en we hebben nu de wens om te regenereren en onze positieve 
impact te vergroten. We zijn ons ervan bewust dat we ons niet langer kunnen beperken tot 
het beschermen van natuurlijke bronnen en biodiversiteit, en daarom willen we ons inzetten 
om de schade die berokkend werd aan het leefmilieu, de mens en de planeet te herstellen.

In 2021, dankzij de samenwerking met het Rodale Institute, is op de campus van de 
Davines Village het European Regenerative Organic Centre (EROC) ontstaan, het 
eerste Europese opleidings- en onderzoekscentrum voor regeneratieve biologische 
landbouw. Dit type landbouw heeft, in vergelijking met de traditionele landbouw, het 
potentieel om de klimaatverandering tegen te gaan en de gezondheid van de planeet 
te herstellen, mede dankzij het vermogen om belangrijke hoeveelheden CO2 in de 
bodem vast te leggen.
Het EROC wil een Europese onderzoekshub worden voor biodiversiteit en CO2-
vastlegging en een opleidingscentrum voor regeneratieve biologische landbouw. 
Daarnaast legt het zich toe op het vernieuwen van onze supply chain door regeneratieve 
biologische AttivistiTM-ingrediënten op de markt aan te bieden.

Parma. 

Landbouwers, lokale gemeenschappen, voedings-, cosmetica-en textielindustrie, 
overheids- en private sector.

15 hectare land voor het EROC-project, contact met 15 potentiële partners om 
synergieën te evalueren, teelt van 9 plantensoorten in de 56 experimentele percelen 
van het project.

DAVINES GROUP - RODALE INSTITUTE - EUROPEAN 
REGENERATIVE ORGANIC CENTER
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Het is de eerste socialemediacampagne op 
wereldschaal die Davines en [ comfort zone 
] voeren om hun steentje bij te dragen tot de 
klimaatactie door het bevorderen van biodiversiteit 
en regeneratieve biologische landbouw. De 
campagne wordt ondersteund door de producten 
WE STAND / For Regeneration-, een manifest 
van onze committering tot het aanmoedigen van 
activisme voor de bescherming van de planeet.

In Davines
We hebben het succesproduct 
WE STAND / For Regeneration 
gelanceerd, een limited-edition 
hair & body wash met Attivisti 
TM ingrediënten die de Slow 
Food- biodiversiteitswaarden 
combineert met die van de 
regeneratieve biologische 
landbouw van het Rodale 
Ins t i tu te .  Het  p roduct 
ondersteunt beide organisaties 
in  het  kader  van  een 
partnerschap met 1% For The 
Planet.

In [ comfort zone ]
We hebben een WE STAND 
/ For Regeneration limited-
edition kit samengesteld 
met de drie Sacred Nature-
bestsellers, een pionierslijn 
die in 2020 geherformuleerd 
werd met ingrediënten uit 
de regeneratieve landbouw 
en dat een Cosmos Organic 
certificering behaald heeft. De 
kit en de hele lijn ondersteunen 
het Rodale Institute en zijn 
regeneratieve aanpak in het 
kader van het partnerschap 
met 1% For The Planet.

onze formules bevatten 4 
ingrediënten die geteeld worden 
in regeneratieve landbouw

12 ingrediënten in onze formules 
komen van Slow Food Presidia

29,2% van de aangekochte 
grondstoffen hebben een sociale 
en/of milieucertificering

Bij de herlancering van Sublime Skin hebben we ter 
vervollediging van de nieuwe Archi-lift ™ -technologie een 
volledig traceerbaar botanisch actief ingrediënt gebruikt 
dat geteeld wordt in regeneratieve landbouw. Het gaat om 
het verkwikkende anti-verouderingsextract van Achillea 
Millefolium, bestudeerd door onze onderzoekers in de 
Scientific Garden van de Davines Village.

Wereld. 

Medewerkers en professionele klanten [comfort zone], 
eindconsumenten, leveranciers.

Tot 99,5% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, 
met Achillea Millefolium-extract 100% traceerbaar en 
afkomstig uit regeneratieve landbouw.

SUBLIME SKIN EN REGENERATIEVE 
LANDBOUW

Vier jaar nadat de Quercetano olijfboom een Slow Food 
Presidium werd, hebben we, samen met de Davines 
educators, de olijfgaarden verrijkt met nieuwe bomen. 
De Quercetano olijfboom, een inheemse Italiaanse 
variëteit bedreigd door verstedelijking, wordt nu 
beschermd door het Presidium dat in 2017 werd 
gecreëerd door 600 Davines-salons.

Italië, provincies Lucca en Massa Carrara. 

Davines medewerkers, Slow Food.

Aanplanting van 104 bomen in de Quercetana-vlakte, 
deelname van 25 Davines medewerkers.

AANPLANTING VAN DE QUERCETANO 
OLIJFBOOM 
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84% van de ingrediënten die we gebruiken is 
van natuurlijke oorsprong en 79% is eenvoudig 
biologisch afbreekbaar, een toename van 11% in de 
afgelopen 5 jaar. 

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat mensen geïnteresseerd zijn in ingrediënten van cosmetische 
producten en hun impact in twijfel trekken, maar wij waren koplopers in onze branche. We 
zijn op een keerpunt gekomen in 2006. Toen hebben we ingezien dat we onze producten 
duurzamer moesten maken en hebben we onze meest iconische lijn, Essential Haircare, 
gelanceerd. Enige tijd later hebben we onze weg naar duurzaamheid geconsolideerd door 
een heel belangrijk doel te bereiken: de B Corp-certificering. De weg naar de certificering 
heeft ons ertoe aangezet om de reeds ondernomen acties om te denken en onze ogen te 
openen voor nieuwe, verdergaande verbeteringen, mede dankzij strategische instrumenten 
zoals het SLCA (Sustainable Life Cycle Assessment). Sindsdien openen we elk jaar nieuwe 
gebieden voor discussie en reflectie om de natuurlijkheid en biologische afbreekbaarheid 
van onze formules te blijven vergroten. Onze inspanningen gaan door.

Veiligheid voor de huid en de oceanen
De herlancering van de Sun Soul-lijn 
heeft ons de mogelijkheid geboden om 
de duurzaamheid van de formules te 
verbeteren en ze veilig te maken voor 
het aquatische milieu. Een resultaat dat 
we bereikt hebben door de zonnefilters 
met 15% te reduceren, de biologische 
afbreekbaarheid van de ingrediënten te 
verhogen tot 98% en alle bestanddelen 
waarvan vermoed wordt dat ze zeekoralen 
bleken of eco-toxisch zijn, te vervangen. 
Onze inspanningen gaan door.

Voor ons kan een ingrediënt pas als biologisch afbreekbaar worden gedefinieerd als het 
geclassificeerd wordt als "snel" biologisch afbreekbaar volgens de OESO 301-methode 
(EC-verordening nr. 648/2004) of als meer dan 70% van de samenstelling biologisch in 28 
dagen afbreekbaar is.

Op de totale hoeveelheid aangekochte ingrediënten

Op de totale hoeveelheid aangekochte ingrediënten

Voor ons is een ingrediënt pas van natuurlijke oorsprong als 100% van de moleculaire 
structuur van natuurlijke oorsprong is en als het uitsluitend afkomstig is van duurzame 
transformatieprocessen.

ACHTER DE DUURZAAMHEID VAN ONZE FORMULES ZIT GEEN TOVERKUNST, 
MAAR EEN LANGE WEG.

EEN VOORBEELD VAN ONZE CONCRETE IMPACT:

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN DE 
INGREDIËNTEN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 79,2 20,8

73,3 26,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2021 63,9 19,7

21,2

16,4

61,9 16,9

Eenvoudig biologisch afbreekbare 
ingrediënten

Natuurlijke ingrediënten,  
waaronder biologisch 
gecertificeerde

Ingrediënten die niet eenvoudig 
biologisch afbreekbaar zijn

Gemodificeerde 
natuurlijke  ingrediënten

Synthetische 
ingrediënten

Hoe hebben we deze mijlpaal be-
reikt?
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ENKELE VOORBEELDEN VAN DE WIJZE WAAROP WE SAMEN BIODIVERSITEIT REGENEREREN:

De Davines distributeur in Australië heeft bij de salons een 
campagne gelanceerd ter ondersteuning van de Reef Restoration 
Foundation. Deze lokale non-profitorganisatie vecht om de 
schade die de klimaatverandering aan het Great Barrier Reef 
heeft aangebracht, ongedaan te maken door onderwater 
koraalkwekerijen te creëren.

Australië. 

Salons en eindconsumenten, Reef Restoration Foundation, distributeurs. 

donatie van 10.000 $ aan de Reef Restoration Foundation voor het aanplanten 
van een nieuwe koraalboom op het rif.

In 2021 zijn er, rechtstreeks of via onze distributeurs, campagnes 
gelanceerd om de bijen te beschermen in vier landen over de 
hele wereld. De campagnes werden opgezet door kapsalons ter 
plaatse, die de eindklanten bewust gemaakt en fondsen geworven 
hebben om goede doelen te steunen die verband houden met 
het voortbestaan   van de bijen,  zoals de bescherming van de 
biodiversiteit, de opleiding van jonge imkers, de adoptie van 
bijenkorven en diagnostische technologieën voor hun gezondheid.

Italië, Tsjechië, Oostenrijk, Zweden. 

Davines salons, eindklanten, distributeurs. 

Bee Strong, campagne in Italië: Donatie van 35.026 €, deelname van 1826 salons.
Bee Urban, campagne in Zweden: Donatie van 141.388 SEK, deelname van 86 salons.
Beeinside, campagne in Oostenrijk: deelname van 12 salons, project loopt ook in 2022.
Bee Strong, campagne in Tsjechië: loopt in 2022.

De 2021 editie van de campagne 
was gewijd aan de bescherming 
van de mariene biodiversiteit 
door het bestrijden van illegale 
visserij. Het geld dat dankzij de 
deelnemende salons en hun 
klanten werd ingezameld, werd 
aan Sea Shepherd gedoneerd 
om de verwijdering van illegale 
visnetten te financieren in één van 
de UNESCO-erfgoedlocaties in de Middellandse 
Zee, de archipel van de Eolische eilanden.

Italië. 

Salons, eindconsumenten, Sea Shepherd.

Donatie van 32.661 € aan Sea Shepherd, deelname 
van 1.767 salons en 32.661 eindklanten.

De 'axolotl', 'ajolote' in het 
Spaans, is een sterk bedreigde 
Mexicaanse salamander. Om 
hem helpen te beschermen 
hebben de vestiging van Davines 
in Mexico en haar medewerkers 
een donatie gedaan aan het 
Nationaal Axolotl Museum. Het 
doel is om deze unieke soort, die 
een heel bijzondere specifieke 
genetische achtergrond heeft, 
 te beschermen.

Mexico.
 
Davines medewerkers, Nationaal Axolotl Museum.
  
Donatie van 10.109 pesos aan het Nationaal 
Axo l o t l  M u s e u m :  4 . 0 8 0  p e s o s  we rd e n 
geschonken door de medewerkers en 6.029 
pesos door de Davines vestiging in Mexico.

Het project werd opgestart om 
een   Mexicaans gebied van grote 
milieuwaarde dat in 2021 door 
branden werd getroffen, te herstellen. 
Om de natuurlijke regeneratie 
van het beschadigde ecosysteem 
te stimuleren, zijn initiatieven 
opgezet om de plantenbedekking te 
herstellen, de bodemerosieprocessen 
te beheersen, de luchtvochtigheid 
te verhogen en de biodiversiteit te 
versterken.

Mexico, Barranca de Tarango en omliggende gebieden.

Medewerkers van Davines, lokale gemeenschap, Ríos 
Tarango AC, Ectágono.

Verrijking van 3 hectare terrein met 2,5 ton compost, 
aanplanting van 2.871 bomen die 15 ton CO2 per jaar 
kunen vastzetten.  deelname van 36 medewerkers, 25 
tijdelijke arbeidsplaatsen.

HERSTEL VAN HET GREAT BARRIER REEF VOOR DE BESCHERMING VAN DE BIJEN

WIJ BESCHERMEN DE ZEE AYUDANDO A LOS AJOLOTES RENACER DEL SUELO



Community
Resultaten 2021
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 +3 Davines community-partners met B Corp-certificering
In 2021 hebben we de toetreding van 3 partners tot de B Corp-gemeenschap 
gevierd, waardoor het aantal van onze gecertificeerde distributeurs op 2 en het aantal 
leveranciers op 9 gekomen is (in 2020 hadden we 7 gecertificeerde leveranciers 
en niet 8 zoals per vergissing meegedeeld). Dit resultaat is bereikt dankzij drie 
gezamenlijke acties: cconstante dialoog met onze leveranciers over het belang van 
duurzaamheid, ook om de welvarende levensduur van het bedrijf te waarborgen; 
tenders uitschrijven die voorbehouden zijn B Corp leveranciers; investering in het 
vergroten van duurzaamheidsexpertise door middel van workshops gewijd aan 
belangrijke onderwerpen zoals decarbonisatie en B Corp-certificering.

 22,9% aankopen (factuurwaarde) bij lokale leveranciers
In overeenstemming met de doelstellingen die we in 2020 hebben vastgesteld, 
hebben we bij de tenders voor de selectie van leveranciers, bij gelijke voorwaarden 
de voorkeur gegeven aan degenen waarvan het moederbedrijf zich binnen een 
straal van 80 km van ons hoofdkantoor van Parma bevindt. Op deze manier hebben 
we niet alleen de aankopen (factuurwaarde) bij lokale leveranciers verhoogd, maar 
genieten we ook van de positieve effecten van de geografische nabijheid.

Acties 2022
Het aantal leden van de B Corp Beauty Coalition opvoeren en 
de eerste vruchten plukken van de arbeid die geleverd werd 
door de werkgroepen gericht op verpakkingen, ingrediënten 
en logistiek.

Het aantal leveranciers die onze gedragscode ondertekend 
hebben of die er zelf één hebben verhogen met 6% (in waarde).

Het aantal B Corp. gecertificeerde leveranciers opvoeren.

Legenda:

Italië

Groep
Doel bereikt

Doel gedeeltelijk bereikt

Doel niet bereikt



Invloed op de lokale gemeenschap
Wij geloven in mensen en in het belang van het teruggeven van waarde aan de gemeenschappen waar onze vestigingen, distributeurs en klanten aanwezig zijn. Het is immers 
door het bewerkstelligen van lokale veranderingen dat we een positieve invloed op de wereld uitoefenen.
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1.019.807 € aan donaties en sponsoring voor sociale en milieudoeleinden
Enkele voorbeelden van de wijze waarop we de gemeenschappen waarin  
we aanwezig zijn ondersteunen:
MENTORSHIP LE VILLAGE

Sinds 2020 zijn we lid van Le Village by Credit Agricole, een 
netwerk gewijd aan de wereld van innovatie, opgericht om 
een brug te slaan tussen de meest innovatieve start-ups en 
lokale bedrijven. In 2021 hebben we deelgenomen aan hun 
mentorschapsproject, waarbij we twee start-ups begeleid 
hebben op het pad van innovatie en versnelling van hun 
onderneming.

Italië. 

Medewerkers, Italiaanse start-ups, lokale gemeenschap.

24 uur mentorschap, ondersteuning van 2 start-ups.

GIVE A SMILE
"Door voor jezelf te zorgen, voel je je beter", dit is het principe 
dat onze vestiging in Deventer ertoe aangezet heeft om een   
speciale editie van het Give a Smile-initiatief te lanceren. In 
samenwerking met de stichting Look Good Feel Better, kregen 
(ex-)kankerpatiënten de mogelijkheid om te genieten van een 
[ comfort zone ] behandeling.

Nederland.  

[ comfort zone ] centra, (ex-)kankerpatiënten. 

47 deelnemende [ comfort zone ] centra. 

STEUN AAN DAKLOZEN  
Dankzij onze vestiging in het Verenigd Koninkrijk hebben 
we twee projecten opgezet om daklozen te ondersteunen. 
In het kader van het eerste hebben we [ comfort zone ] 
producten gedoneerd aan de Winter Night Shelter, een 
liefdadigheidsinstelling die daklozenopvang biedt in Milton 
Keynes. Met het tweede hebben we Davines producten 
gedoneerd aan de Crisis Shelter, om de daklozen in Londen 
met Kerstmis te ondersteunen. 

Verenigd Koninkrijk. 

Medewerkers, Winter Night Shelter, Crisis Shelter, daklozen. 

Donatie van [ comfort zone ] producten ter waarde van 4.408 
GPB aan de Winter Night Shelter en 16 liter Davines producten 
aan de Crisis Shelter.

Een evenement met 
een hoge lokale 
duurzaamheid en een 
wereldwijd bereik. 
De 2022  ed i t i e  van  het 
grootste evenement voor de 
Davines kappersgemeenschap 
in  de  he le  were ld  hee ft 
plaatsgevonden volgens de ISO 
20121:2012-duurzaamheidsnorm. 
Een belangrijk doel, dat bereikt 
werd in samenwerking met 
de deelnemers. Bovendien 
zal de CO2eq-uitstoot van de 
hoofdactiviteiten van het evenement 
geneutraliseerd worden.

Italië.

Medewerkers, professionele 
klanten, distributeurs, lokale 
gemeenschap. 

3.170 bezoeken aan de Davines 
Village en EROC, voorkomen van 
voedselverspilling en schenking 
van 810 maaltijden aan de non-
profitorganisatie Caritas, besparing 
van 50% op het waterverbruik in 
de wasunits backstage.



B Corp advocacy
We hechten veel waarde aan onderlinge afhankelijkheid, die essentieel is om verandering teweeg te brengen in lijn met een regeneratief model. Om deze reden pleiten we 
voor het B Corp-model bij onze belanghebbenden en in het bijzonder bij onze partners.
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Sinds 2016 pleiten we voor de  
B Corp-beweging. 

We zijn er trots op dat we tot op 
heden meerdere partners tot de 
certificering hebben aangemoedigd:

12 leveranciers, waarvan 3 zich nog 
in de certificeringsfase bevinden

2 distributeurs

1 salon 

Een voorbeeld van onze trots:

HAIRJAMM WORDT EEN B CORP
Hairjamm distribueert sinds meer dan 10 jaar Davines 
in Australië. Tegenwoordig is dit familiebedrijf een B 
Corp. Het heeft de certificering behaald in augustus 
2021 met een score van 80,7. Een belangrijke mijlpaal, 
die het resultaat is van de constante inzet om de impact 
op het milieu te verminderen. 

Australië.

Davines Distributeur.

CO2-neutraal bedrijf, aanplanting van meer dan 
700.000 bijvriendelijke planten en 30.000 inheemse 
bomen in Australië. 

B CORP BEAUTY COALITION
Samen met  andere  
B Corps hebben we 
in 2020 deze alliantie 
opgericht om de milieu en 
sociale praktijken van de 
cosmeticaindustrie te verbeteren en in 2021 hebben 
we de basis gelegd om deze te laten floreren. We 
hebben een voorlopig bestuurskader, het manifest, 
het persbericht en de procedure voor het werven van 
nieuwe leden opgesteld. 

Wereld. 

B Corp bedrijven die lid zijn van de alliantie. 

27 actieve leden in 8 landen en 3 werelddelen, 3 open 
werkgroepen omtrent verpakkingen, ingrediënten en 
logistiek.

#UNLOCKTHECHANGE
In 2021 hebben de Italiaanse B Corps deze campagne 
opnieuw in het leven geroepen. Dit keer met een bijzondere 
aandacht voor regeneratieve economie, klimaat en 
gendergelijkheid. B   Corp-waarden werden geïllustreerd 
aan de hand van de positieve impactmodellen die de 
bedrijven gekozen hebben in de hoop anderen ertoe te 
bewegen om hun voorbeeld te volgen.

Italië. 

Gemeenschap, Italiaanse B Corps. 

Publiek van meer dan 3 miljoen mensen, 217 artikelen in 
de gedrukte pers en online media, creatie van de grootste 
eco-muurschildering in Zuid-Italië.

Hoe we B Corp. ondersteunen en bekendmaken. 

B THE CHANGE
Deze campagne maakt 
mensen bewust van de waarde 
van onze aankoopkeuzen als 
instrument voor het creëren 
van een duurzamere toekomst. 
Het legt uit wat het betekent 
om een B Corp bedrijf te zijn, 
waarom het beter is om voor 
deze te kiezen en het geeft 
een economische prikkel om 
het te testen. Ten slotte richt 
de campagne zich tot de jongere generaties via het 
#UnlockEducation-trainingsproject.

Italië. 

Davines salons, eindconsumenten, 12 B Corp bedrijven.

Deelname van 1.184 salons, donatie van 29.421 € 
aan het #UnlockEducation-project.  



SDG 17 - Partnership om doelstellingen te bereieken
SDG17 heeft geen eigen module vanwege het transversale karakter. De acties die relevant zijn voor 
bedrijven zijn daarom geïntegreerd in de andere 16 modules.

SDG Action Manager 
SDG Action Manager is een oplossing voor bedrijven die actief betrokken zijn bij de bevordering van de 
SDG's. Dit instrument, ontwikkeld door het VN Global Compact in samenwerking met B Lab, evalueert 
de bedrijfsprestaties inzake duurzaamheid en brengt de bijdrage aan elke afzonderlijke SDG in kaart. 

16 Vrede, 
justitie en sterke 
publieke diensten

12 Verantwoorde 
consumptie 
en productie

8 Waardig werk en 
economische groei

4 Kwaliteitsonderwijs

14 Leven in het 
water

10 Ongelijkheid 
verminderen2 Geen honger 6 Schoon water en 

sanitair

1 Geen armoede 5 Gendergelijkheid
9 Industrie, 
innovatie en 
infrastructuur

13 Klimaatactie

15 Leven op  
het land

11 Duurzame 
steden en 
gemeenschappen

7 Betaalbare en 
duurzame energie

3 Goede gezondheid
en welzijn

Partnerschappen voor de doelstellingen
Om belangrijke resultaten te behalen is de inzet van iedereen onmisbaar. Daarom willen we onze bijdrage leveren aan het bereiken van de 17 Sustainable Development Goals 
(SDG's) van de Verenigde Naties.
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Onze bijdrage aan de SDG's volgens de SDG Action Manager

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
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Enkele van de specifieke projecten waarmee we bijdragen aan het behalen van de SDG’s:  

SDG 9 - GEMEENSCHAP VAN 
INITATIEFNEMERS VOOR INNOVATIE

Deze gemeenschap werd opgericht om binnen ons 
bedrijf een innovatiecultuur te promoten die een directe 
impact op de werkgewoonten zal hebben. Ze bestaat 
uit vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen 
die vetrouwd gemaakt worden met het gebruik van 
innovatieve technieken die ze dan bij hun collega's 
kunnen verspreiden. 

Italië. 

Medewerkers van het hoofdkantoor in Parma. 

vertegenwoordiging van 17 afdelingen, 14 trainingen, 
2 thematische aandachtspunten: vergadermanagement 
en gestroomlijnde werkwijzen. 

SDG 12 - [ comfort zone ] MASTER 
CLASS PROGRAMMA

Het [ comfort zone ] Education Team heeft een gratis 
online Master Class gelanceerd voor SPA-professionals. 
De voorgestelde bijeenkomsten hadden als thema 
duurzaamheid, levensstijl en welzijn, om de holistische 
aanpak van [ comfort zone ] die berust op een volledige 
regeneratie van huid, geest en lichaam, over te brengen.

Wereld.

Medewerkers, professionele klanten [ comfort zone ]. 

1.200 deelnemers, tevredenheidsniveau: 90%.

SDG 12 - GREEN FRIDAY
In 2021 stond onze Green 
Friday in het teken van 
"100% for the Planet". Ons 
Noord-Amerikaans filiaal 
heeft de volledige opbrengst 
van de online verkoop van 
26 november aan de CSA 
Alliantie gedoneerd, het 
Italiaanse hoofdkantoor 
heeft de volledige winst van die dag aan het Black Bee 
Slow Food Presidium overgedragen en de vestiging in 
het Verenigd Koninkrijk heeft de volledige winst van 
26 tot 29 oktober aan het National Forest geschonken.

Italië, Noord-Amerika, Verenigd Koninkrijk. 

e-commerce consumenten, lokale verenigingen.

Deelname in 3 landen. 

SDG 12 - QR CODE
Sinds april 2022 dragen onze producten een 
QR-codelabel dat de klant toegang verstrekt tot 
aanvullende informatie over het merk en onze inzet 
voor duurzaamheid. Bovendien, en ter naleving van 
de verplichting tot milieu-etikettering, geeft de QR-
code aan de gebruikers in Italië aanwijzingen voor het 
weggooien van de verpakking.

Wereld.

Eindconsumenten. 

BUEN FIN   
Ter gelegenheid van de week 
van Buen Fin, het Mexicaanse 
equivalent van Black Friday, 
heeft de vestiging van 
Davines in Mexico 40% van 
de opbrengst van de online 
verkoop gedoneerd aan 
de stichting John Langdon 
Down die mensen met 
het syndroom van Down ondersteunt. De stichting 
beschermt hun gezondheid, onderwijs en sociale 
integratie via de Down Art School en haar 321 kantines. 

Mexico.

Medewerkers, online klanten, gemeenschap.

51 deelnemende eindconsumenten. 

SDG 17 - REGENERATIVE SOCIETY 
FOUNDATION

Dit is een wereldwijde alliantie die zich richt op het 
ontwikkelen van een nieuw economisch paradigma dat 
thema's zoals regeneratieve economie, klimaatactie en 
wereldwijd geluk en welzijn centraal stelt. Met de steun 
van een groep publieke en private partners bevordert 
de stichting concrete acties, waarbij ze concrete en 
meetbare verbintenissen aangaat.

Wereld.

Gemeenschap, milieu.

7 lopende projecten: 3 voor regeneratieve landbouw, 
2 voor stadsvernieuwing en 1 voor onderwijs. 
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38
BEDRIJFS 

JAREN

2 
MERKEN 
HUIDVERZOR-
GING EN HAAR-
VERZORGING

41 
ONTWIKKELDE

FORMULES

192  
MILJOEN  

EURO  
TOTALE OMZET

30,7 
MILJOEN 
VERKOCHTE 
PRODUCTEN

7 
KANTOREN

WERELDWIJD

86 HET 
AANTAL LANDEN

WAAR WE 
AANWEZIG ZIJN

PARMA
LONDEN
NEW YORK
PARIJS
DEVENTER
MEXICO-STAD
HONG KONG

117,4

+10%
-6%

+26%

2019 2020 2021

B CORP
SCORE 
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VAN 46
NATIONALITEITEN

2019 2020 2021

709 727
772



We creëren professionele 
haarproducten waar kwaliteit 
samengaat met het uiterste 
respect voor onze planeet en haar 
hulpbronnen. 
We gebruiken het bedrijf als een 
positieve kracht en bevorderen een 
regeneratief model van Duurzame 
Schoonheid.

We creëren regeneratieve producten 
en behandelingen, waarbij 
professionele expertise en constante 
innovatie samengaan met veel 
respect voor de huid en de planeet. 
Onze formules, die hoge percentages 
bioactieve ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong bevatten, staan 
garant voor doeltreffendheid en 
klinisch geteste resultaten. 
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De familie Bollati sticht in Parma een klein laboratorium voor onderzoek en productie van haarproducten voor derden.  
In 1992 is het merk Davines geboren, in 1996 het merk [ comfort zone ]. 

Met de groei van het bedrijf begint de internationale distributie.

We slaan de weg naar decarbonisatie in door te investeren in ons eerste CO2-absorptieproject. De vestiging in 
Parma begint elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te gebruiken. 

Het Handvest voor duurzaam onderzoek wordt opgesteld om het onderzoekswerk van het laboratorium te oriënteren 
en de hoogste prioriteit te geven aan de duurzaamheid en de prestaties van onze formules. 

Opstellen van het Handvest voor het onderzoek naar verpakking. Dit document leidt het bedrijf bij het ontwerpen van 
duurzamere verpakkingen. 

De Davines Group wordt een B Corp en garandeert daarmee dat het bedrijf voldoet aan de hoogste normen van 
transparantie, bestuur en duurzaamheid.

We openden de Davines Village, het nieuwe hoofdkantoor van de Group in Parma, Italië. We worden een  
CO2-neutraal bedrijf dat alle CO2eq-emissies onder onze directe controle neutraliseert. 

Het Italiaanse hoofdkantoor en het Noord-Amerikaanse filiaal veranderen hun juridische status in Benefit Company, 
waarmee ze de verbintenis vernieuwen om niet alleen voor winst, maar ook voor het algemeen welzijn te werken. De 
Davines Group verbindt zich ertoe om tegen 2030 de Net Zero doelstelling te halen.

We verwerven opnieuw de B Corp-certificering met 117,4 punten. De Davines Group wordt partner van het World 
Happiness Report. Oprichting van de Regenerative Society Foundation, waarvan Davide Bollati mede-oprichter en 
vice-president is.
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De Carta Etica, de kaart van de waarden die we willen zien bloeien in het bedrijf, wordt opgesteld. Alle medewerkers 
van de Group worden hierbij betrokken.  

De samenwerking met het Rodale Institute is opgestart om het eerste Europese opleidings- en onderzoekscentrum 
voor regeneratieve biologische landbouw in Parma te creëren.2021
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2016

2011

2009

2006
2005

1994

1983
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www.davinesgroup.com

https://www.davinesgroup.com
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