
 Verantwoording 
     dragen.

Op het gebied van hygiëne 
      altijd paraat - 
  in Europa en wereldwijd.

Voor hygiëne, veiligheid en onze 
        omgang met het milieu.

Hygiëne met systeemHygiëne met systeem
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generaties ook in de toekomst schone oplossingen 
kunnen bieden.

Ik hoop dat dit u interessante inzichten oplevert.

Bernd Ziege
Algemeen Directeur
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Natuurlijk staat het zakelijke succes in het mid-
delpunt van ons dagelijkse handelen. Maar als 
onderneming die al meer dan 100 jaar een vas-
te grootheid is op milieugebied, weten wij uit 
ervaring dat langdurig succes alleen kan wor-
den bereikt door duurzaam denken en hande-
len. Daarom staan bij Dr. Weigert onderwerpen 
als milieubescherming, sociale verantwoorde-
lijkheid en ook onze mentaliteit ten opzichte 
van onze medewerksters en medewerkers zeer 
hoog in het vaandel. 

En omdat wij de eerste 100 jaar van de onderne-

mingshistorie als een meer dan geslaagde start 
zien, richten wij onze aandacht op de toekomst. 

Als ontwikkelaar en fabrikant van reinigings- en 
desinfectiemiddelen voelen wij ons in het bij-
zonder verplicht om zowel bij de productie als 
juist ook bij onze producten zelf zo milieube-
wust mogelijk te handelen. 

Op de volgende pagina's van deze brochure 
willen wij u graag laten zien dat wij deze verant-
woordelijkheid heel serieus opvatten en veel 
doen, opdat wij onze klanten en de komende 

gaan wij daar zo neutraal 
       mogelijk mee om.

  Juist omdat het 

 milieu 
ons na aan het hart ligt,



• Slechts 31 kg afval per ton geproduceerd product. 

• 70% warmteterugwinning in de ventilatie- en  
 ontluchtingsinstallatie in het laboratorium.

• Modernste bluswateropvangsystemen zorgen in  
 geval van nood voor veiligheid.

•	Chemicaliënbestendige en -werende oppervlakken  
 binnen de gehele productieruimte voorkomen dat  
 gevaarlijke stoffen in het grondwater komen.

De afvoergoten in de productieruimten zorgen  
voor maximale veiligheid en bescherming van het water.

Wie voor de productie van reinigings- en  
desinfectiemiddelen in een vestigingsland als 
Duitsland kiest, is automatisch onderworpen 
aan zeer uitgebreide milieuvoorschriften. 

Een feit waaraan wij voldoen door een conse-
quent milieubeheersysteem en door de inacht-
neming van alle voorschriften en wetgevingen. 

Op veel terreinen worden de wette-
lijk geëiste norm zelfs overtroffen.  
In dat opzicht is het vanzelfsprekend dat de 
onderneming voldoet aan alle punten voor 
de certificeringen volgens DIN 14001/mili-
eubeheer, 9001/kwaliteitsmanagement en 

13485/kwaliteitsmanagement voor medische 
hulpmiddelen. Maar dat is nog niet alles:  
Dr. Weigert kan op veel terreinen van de pro-
ductie, het gebouwenbeheer, de energieterug-
winning en ook bij de recycling resultaten laten 
zien die duidelijk maken dat bescherming en 
behoud van het milieu duurzaam worden na-
gestreefd. 

Enkele voorbeelden hiervoor:

•	Tal van extra productiespecifieke leidingen  
 zorgen voor een aanzienlijk lagere spoel- 
 waterbehoefte.
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    Onze omgeving 
    is het beste    
 compliment
          

            voor ons milieuprogramma.
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      Of het nu 
  de kantine of 
 de OK is,
   wij voldoen aan de hoogste normen. 

gevolgen zeer ernstig. De gevolgen zijn niet alleen van financiële aard, maar betreft 
ook de gezondheid van veel mensen. 

Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en bieden met onze producten die 
op hun werking zijn getest en met uitgebreid advies, klantspecifieke oplossingen die 
een maximale veiligheid bieden. Op die manier beschermen wij het milieu niet alleen 
tegen het gebruik van overbodige reinigingsmiddelen of buitensporig waterverbruik, 
maar bieden onze klanten ook nog aantrekkelijke besparingsmogelijkheden.

Dat een chirurg met een scalpel opereert die 
100% steriel is, geldt als vanzelfsprekend. 

Maar dat ook in de keuken van de ziekenhuis-
kantine, van de gastronomie en van elke an-
dere bedrijfskeuken het bestek met een bijna 
soortgelijke zorgvuldigheid wordt gereinigd, 
verbaast menigeen. Maar wie even daarover 

nadenkt, komt tot de conclusie dat ook op deze 
plekken hygiëne net zo`n grote rol speelt. 

In het ziekenhuis bestaat bijv. een bijzonder 
hoog infectiegevaar en wanneer bij een on-
derneming de helft van het personeel zich ziek 
meldt vanwege een ziektekiem die zich ver-
spreid heeft via het kantinebestek, dan zijn de 
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Onderzoek en ontwikkeling in onze eigen la-
boratoria behoren bij Dr. Weigert tot de dage-
lijkse gang van zaken – alleen op die manier 
kunnen wij op de lange termijn vooruitgang 
garanderen en het voordeel voor onze klanten 
verder uitbreiden. Daarvoor maken wij gebruik 
van de modernste techniek en hoog opgeleide  
medewerkers. Hoe de doorontwikkeling van een  
product eruit kan zien, laten bijv. de boven-
staande afbeeldingen zien: 

Want niet alleen werden producteigenschap-
pen wat betreft de toepassing geoptimaliseerd, 
maar tegelijkertijd werd bereikt dat de aandui-
ding voor gevaarlijke stoffen overbodig werd. 
Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar 

ook is belangrijk voor de bescherming van het 
personeel. Maar dat is nog niet alles: De inspan-
ningen op het gebied van milieubescherming 
en duurzaamheid van Dr. Weigert gaan nog een 
aantal doorslaggevende stappen verder. 

Onze containers, etiketten en deksels bestaan 
uit slechts één materiaal – zodoende kunnen 
wij efficiënter en milieuvriendelijker produce-
ren en zorgen we voor een milieuvriendelijkere 
recycling van de lege verpakkingsmaterialen, 
inclusief CO2-besparing. Dat zorgt ook voor 
een aanzienlijk aantrekkelijkere recycling van 
onze verpakkingen en vermindert de uitstoot 
van schadelijke stoffen. Bovendien helpen onze 
sterk geconcentreerde produkten bij het bespa-

     Ontdek de vooruitgang 
           op de verpakking    

rechts!
       

       Het kan ook zonder.  

 

ren van veel verpakkinhgsmateriaal, 
transportkosten en het verminderen 
van het daaraan gekoppelde 
verbruik van fosiele brandstoffen

De wetenschappers in de laboratoria van 
Dr. Weigert voeren continu onderzoek uit om innovatieve hygiëneoplossingen 
te ontwikkelen. Vanzelfsprekend profiteert ook het milieu van de resultaten.



Jaarlijks worden in onze laboratoria meer dan 
1500 watermonsters van onze klanten geanaly-
seerd in 22.500 afzonderlijke onderzoeken.

En toch zijn onze klanten voor ons niet alleen  
maar "nummers" – integendeel: de meeste  
klanten kennen we zelfs persoonlijk. En wat 
nog belangrijker is, onze servicemedewerkers 
kennen ook de desbetreffende individuele  
reinigingsbehoeften. 

Op die manier is juist op het gebied van de 
doseertechniek het in acht nemen van klant-
specifieke omstandigheden in combinatie met 
innovatieve techniek de sleutel tot succes.  
Bij Dr. Weigert wordt een op maat gesneden 
oplossing ontwikkeld op basis van behoef-
teanalyses overeenkomstig de individuele 

klantomstandigheden. Zo zorgt Dr. Weigert 
aan klantzijde op duurzame wijze voor meer  
efficiëntie en een terughoudende omgang met 
de hulpbronnen. 

Ook de kwaliteitsmanagementsystemen van onze  
klanten worden op die manier geoptimali- 
seerd – te hoge of te lage doseringen worden  
bijna volledig uitgesloten. Een ander positief  
aspect van de Dr. Weigert-doseertechniek  
is dat er aan klantzijde een betere bescherming  
van het personeel wordt bereikt. Omdat de  
juiste omgang met onze producten doorslagge-
vend is voor de resultaten en voor de bescher-
ming van het milieu, geven wij dagelijks de meest 
uiteenlopende klantentrainingen. Deze vorm van 
communiceren en de samenwerking laat zien hoe 
dicht men bij Dr. Weigert naast de klant staat.

Exact afgestemd op de 
behoeften van onze klanten:  

doseersystemen van Dr. Weigert.
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      Alleen wie 
    zijn klanten 
exact kent,                 
         kan uitblinken met op maat 
                       gemaakte oplossingen.



12 13

werd in het ontluchtingssysteem een warmte-
terugwinningsinstallatie geïntegreerd. Op die 
manier verlagen wij stookkosten en voeren 
minder warmte af.

•	Onze	desinfectiemiddelen	voldoen	aan
 de nieuwste normen (EN-/DIN-normen).

•	Exclusief	door	Dr.	Weigert	ontwikkeld:	
 het gepatenteerde proces voor de prionen-
 actieve behandeling van instrumenten.

Onze hygiëneoplossingen kennen geen com-
promissen. In het middelpunt staan altijd de 
effectiviteit en de veiligheid.

Daarom beschikken wij bij Dr. Weigert over  
een eigen afdeling voor microbiologie en  
hygiëne – daar kunnen wij de effectiviteit van 
onze producten en processen in microbiologi-
sche tests controleren. Als dienstverlening voor 
onze klanten behoren daartoe o.a. de zogehe-
ten biocontrole-onderzoeken. Deze vakkennis 
en het onderzoek geven wij niet uit handen, 

want wij hechten er grote waarde aan om hier 
actief nieuwe inzichten en processen te kunnen 
toepassen. Een feit dat er ook toe heeft geleid 
dat Dr. Weigert niet alleen in Duitsland, maar 
ook in Europa actief is in de relevante commis-
sies voor hygiëne.

Dankzij innovatieve techniek kon ook de mi-
lieuvriendelijkheid van ons microbiologische 
laboratorium worden verbeterd. Zo werd het 
stroomverbruik van de nieuwe laboratoriumaf-
deling met meer dan de helft verminderd en 

         Er zijn ziekteverwekkers, 
        die hele ondernemingen   

 doodziek  
   maken.
    Goed dus wanneer men ons virus-
    beschermingsprogramma toepast.



en niet alleen daar waar ze vereist zijn. Alleen het werkveiligheidsmanagementsys-
teem omvat al 120 richtlijnen die ten strengste in acht moeten worden genomen –  
ongetwijfeld ook een van de redenen waarom bij Dr. Weigert het ongevallenpercen-
tage zo enorm laag is. Door actieve ondersteuning van het personeel laten wij onze 
medewerkers zien dat Dr. Weigert een onderneming is die perspectieven op de lange 
termijn biedt. 

Zowel het geringe verloop als ook het zeer geringe ziekteverzuim onder ons personeel 
maken duidelijk: medewerkers van Dr. Weigert zijn zeer gemotiveerd en met reden.

Dr. Weigert is al meer dan 100 jaar succesvol 
actief en dat is voornamelijk te danken aan de 
mensen die zich elke dag opnieuw inzetten bij 
Dr. Weigert. 

Daarom wordt er bij Dr. Weigert ook bijzonder 
veel gedaan om het rendement van onze pro-
ductieprocessen continu te optimaliseren –  
want zo kunnen onze medewerkers zich concen- 

treren op datgene wat voor onze klanten van 
belang is: het continu verhogen van de hoge 
kwaliteit van de Dr. Weigert-producten. Ook 
wat betreft arbeidsomstandigheden gaat Dr. 
Weigert veel verder dan de norm vereist. Niet 
alleen wordt alle beschermende werkkleding 
beschikbaar gesteld en extern gereinigd, ook 
veiligheidsvoorzieningen voor medewerkers  
zijn overal aanwezig waar dat zinvol is –  
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   Elke medewerker levert 
      een bijdrage aan ons 

 succes.
  En om dat in stand te kunnen houden, 
            zorgt de techniek voor de 
        noodzakelijke ondersteuning.     
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Dat maken ook de medewer-
kers van onze zeven Europese 
dochtervestigingen duidelijk. 
Het succes van Dr. Weigert 
is ook bekend in Frankrijk,  
Polen, Nederland, Oostenrijk, 
Hongarije, Engeland en Span-
je. Daarnaast zijn wij in meer 
dan 50 landen wereldwijd ver-
tegenwoordigd. 

In Duitsland kijken wij op het gebied van hygiëne- 
onderzoek en de ontwikkeling van hygiënepro-
ducten terug op een zeer lang en succesvolle 
geschiedenis. 

Toonaangevende inzichten uit de wetenschap 
vinden hier hun oorsprong en zijn tegenwoordig 
wereldwijd erkende normen. Een van de grond-
gedachten van Dr. Weigert luidt daarom ook  
"Toekomst vraagt om afkomst". Achter deze 

leus gaat niet alleen onze instemming met 
„Made in Germany“ schuil, maar ook het be-
wustzijn voor de verantwoordelijkheid die wij 
met ons werk dragen – tegenover de mensen, 
maar ook in het bijzonder tegenover het milieu.

Tegelijkertijd past het ook bij Dr. Weigert, dat 
Hamburg vaak wordt beschreven als "de poort 
tot de wereld", want wij zijn een internationaal 
ingestelde en actieve onderneming. 

    Waarmee Robert

  Koch 
         is begonnen,
          ontwikkelen onze specialisten 
          continu verder.
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Wanneer men pretendeert dat het stimuleren 
van de jeugd een belangrijke investering in de 
toekomst is, dan moet men ook volgens deze 
gedachte leven. 
 
Daarom biedt Dr. Weigert elk jaar jonge mensen 
de mogelijkheid om hun opleiding in de speci-
alisaties laboratorium, beheer en bedrijf met 
een diploma af te sluiten. Op die manier zorgt  
Dr. Weigert er op actieve wijze voor dat de kwa-
liteit van de vakmensen continu op een hoog ni-
veau blijft. Maar niet alleen op ondernemings-
niveau laat Dr. Weigert zien dat men betrokken 

is bij het stimuleren van de jeugd. in Hamburg 
werd bijv. de villa Roth opgericht als instituut 
voor kinderen en jongeren uit achtergestel-
de gezinssituaties. Hier vinden ze een nieuw 
tehuis en krijgen ze een eerlijke kans op een 
betere ontplooiing. Dit jaar werd de villa Roth 
door Dr. Weigert voorzien van een modern zon-
ne-energiedak ten behoeve van de energie-
voorziening.

Dit is slechts een van de vele projecten die  
Dr. Weigert ondersteunt.

Bij Dr. Weigert wordt meer dan 90%
van de leerlingen aangenomen.

De villa Roth - nu met zonne-energiedak.
Een plek voor de toekomst.
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      Ontwikkeling van de 
    jeugd kent bij ons vele 

facetten.
    Verantwoordelijkheid betekent, 
     sociale betrokkenheid tonen.


