
Hygiëne met systeem

Gericht op de  
toekomst.

Dr. Weigert gaat niet alleen vooruitziend te werk als 
het gaat om hygiëne en veiligheid – ontdek wat we 

doen om goed op de toekomst voorbereid te zijn.
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Om vandaag succesvol 
te zijn, geven we nu al 

actief de dag 
van morgen 

vorm.

Als onderneming die al meer dan 100 jaar een 
constante is in de hygiënische omgeving, weten 
we uit ervaring dat succes op lange termijn 
enkel door duurzaam denken en handelen tot 
stand kan worden gebracht. 

Daarom nemen onderwerpen zoals innova-
ties, hygiëneveiligheid, milieubescherming, 
sociale verantwoordelijkheid en onze houding 
ten opzichte van onze medewerkers bij Dr. 
Weigert een belangrijke plaats in.

En aangezien wij de eerste 100 jaar van de ge-
schiedenis van de onderneming meer dan een 
succesvol begin hebben gezien, richten we 
onze aandacht nu op de toekomst. 
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Als ontwikkelaar en fabrikant van reinigings- 
en desinfectiemiddelen voelen wij ons bijzon-
der verplicht, zowel bij de productie als ook bij 
onze producten, om zo duurzaam mogelijk te 
handelen. 

Op de volgende pagina’s van deze brochure 
willen wij u laten zien dat wij deze verantwoor-
delijkheid zeer serieus nemen en er veel aan 
doen om ervoor te zorgen dat wij onze klanten 
en toekomstige generaties schone oplossingen 
kunnen blijven bieden.

Wij wensen u interessante inzichten.

Bernd Stranghöner
Voorzitter van de directie

Dr. Matthias 
Otto

Piet H. Linthout
Directie
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 Onze buren
zijn het beste 

compliment  
voor ons milieuprogramma.

Wie als vestigingsplaats voor de productie van 
reinigings- en desinfectiemiddelen voor Duits-
land kiest, is automatisch aan zeer strenge 
milieuregels onderworpen. 

Een gegeven waar we recht aan doen door een 
consistent milieumanagementsysteem en 
door het naleven van alle wet- en regelgeving. 

Op veel gebieden worden de vereiste 
normen zelfs overtroffen. In dit opzicht 
spreekt het voor zich dat het bedrijf vol-
doet aan alle eisen voor certificeringen 
conform DIN EN ISO 14001/milieumanage-
ment    en   9001/kwaliteitsmanagement  en
13485/kwaliteitsmanagement voor medische-
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op vele gebieden van productie, gebouwbe-
heer, terugwinning van energie en recycling 
kan Dr. Weigert resultaten laten zien die dui-
delijk maken dat bescherming en behoud van 
het milieu op een duurzame manier worden 
nagestreefd. 

Om het onderwerp duurzaamheid echter nog 
intensiever op de voorgrond te plaatsen, heeft 
Dr. Weigert het “Team duurzaamheid” opge-
richt. Dr. Weigert wil zijn klanten niet alleen 
zo goed mogelijk bij hun duurzaamheids-
inspanningen ondersteunen, maar wil ook de 
eigen duurzaamheidsdoelstellingen nog am-
bitieuzer tot stand brengen.

Typische voorbeelden hiervan:

• Dr. Weigert is volledig op groene stroom overgestapt en bespaart zo 
   ongeveer 720 ton koolstofdioxide per jaar.

• Het administratiegebouw en de productiefaciliteiten zijn overgegaan op 
   energiezuinige ledverlichting. 

• De totale hoeveelheid afval per ton geproduceerd product is de afgelopen 
   jaren afgenomen.

• Het totale brandstofverbruik (bedrijfswagens, intern transport) per ton 
   geproduceerd product kan aanzienlijk worden verminderd.
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Of het nu voor 
de kantine of de 

operatiekamer 
is, wij voldoen aan de strengste normen. 

Dat een chirurg met een scalpel werkt die 
100% steriel is, is vanzelfsprekend. 

Dat bestek in de keuken van de ziekenhuis-
kantine, in de horeca en in elke andere groot-
keuken met bijna dezelfde zorg wordt gerei-
nigd wekt vaak verbazing. Maar wie daar kort 
over nadenkt, zal vaststellen waarom hygiëne 
ook op deze plekken zo’n grote rol speelt. 

In het ziekenhuis is er bijvoorbeeld een hoog 
infectierisico, dat met behulp van effectieve
hygiënemaatregelen wordt beperkt en dat ge-
paard gaat met constante controles. Maar ook 
als de helft van het personeelsbestand in een 
bedrijf afwezig is vanwege een ziektekiem
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die zich via het kantinebestek heeft verspreid, 
zijn de gevolgen ernstig. Deze gevolgen zijn 
niet enkel financieel, maar raken tevens de 
gezondheid van veel mensen. 

Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijk-
heid en bieden door onze op prestatie geteste pro-
ducten en uitgebreide adviezen klantspecifieke
oplossingen die een maximale veiligheid mo-
gelijk maken. Op deze manier besparen wij 
het milieu niet alleen het gebruik van onnodi-
ge schoonmaakmiddelen of overmatig water-
verbruik, maar brengen wij ook een aantrek-
kelijk besparingspotentieel voor onze klanten 
tot stand.

Dr. Weigert stelt met productinnovaties steeds nieuwe 
maatstaven - ook op het gebied van duurzaamheid of 
markeringsvrijheid.
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Een grote stap die heel klein overkomt. Als u 
zich op uw doelen concentreert, kunt u deze 
bereiken. Wat zo eenvoudig klinkt, geeft heel 
treffend weer wat onze experts in de ontwik-
keling de afgelopen jaren en decennia hebben 
weten te bereiken.

Want bijna al onze producten werden en wor-
den als (hoog)concentraat ontwikkeld en ge-
produceerd. Dit geldt zowel voor de producten 
op het gebied van keuken en voeding als voor 
producten voor medisch en laboratoriumge-
bruik. En zoals zo vaak in het leven geldt ook 
hier: less is more. Door het lage productge-
bruik van de hoogconcentraten kan met name 
de logistiek duurzamer worden gemaakt. 

Groei duurzaam 

gedefinieerd:
Geconcentreerde prestaties 

in de kleinste ruimte!



9

Een lager transportgewicht gaat gepaard met 
minder verpakkingsmateriaal.

Het is echter ons doel om het goede nog beter 
te maken. Daarom zijn wij er trots op dat wij 
met neodisher® MediClean advanced een an-
der hoogconcentraat hebben ontwikkeld dat 
een nieuw prestatieniveau in de instrument-
voorbereiding vertegenwoordigt. Daarmee zijn 
wij erin geslaagd om de efficiëntie te verhogen 
en tegelijkertijd de duurzaamheid nog verder te 
optimaliseren. 

En het hoge concentraat kan ook scoren op 
het gebied van economische efficiëntie – de 
proceschemie overtuigt vooral op het gebied

van materiaalbesparing. Dit is niet alleen eco-
nomisch merkbaar – want een instrument dat 
niet vernieuwd hoeft te worden, is ook minder 
belastend voor het milieu.
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Intelligente doseertechniek:

Altijd een idee 
duurzamer!

Zo veel als nodig is – zo weinig mogelijk. Met 
innovatieve doseertechniek verhoogt Dr. Wei-
gert de efficiëntie en tegelijkertijd de rendabi-
liteit van de processen.

Wat bijna paradoxaal klinkt, blijkt in de prak-
tijk de ideale manier om proceschemie, ener-
gie en water zo duurzaam mogelijk te gebrui-
ken.

Dr. Weigert biedt centrale en decentrale 
controlesystemen voor het doseren van de 
reinigings- en desinfectieproducten. Centrale 
doseerinstallaties voorzien meerdere spoel-
eenheden of reinigings- en desinfectieappa-
raten tegelijkertijd van proceschemicaliën.
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Het gebruik van grote containers maakt de 
toepassing niet alleen zuiniger, maar ook bij-
zonder gebruiksvriendelijk op het gebied van 
arbeidsveiligheid – de dosering vindt in een 
gesloten systeem plaats.

Compacte doseerinstallaties, met bijvoor-
beeld slechts twee proceschemicaliën, kun-
nen op vrijwel elke locatie flexibel worden 
geïnstalleerd en nemen slechts zeer weinig 
ruimte in beslag. Daarbij blijft het prestatie-
vermogen even hoog als gebruikelijk en dank-
zij het gebruik van hoogconcentraten worden 
bovendien de transportkosten alsook het ver-
pakkingsafval verminderd.

Duurzame feiten over de doseertechniek van Dr. Weigert die overtuigen:

• Registratie van het waterverbruik en de dosering op basis van behoefte: deze 
   milieuvriendelijke facetten verminderen zowel de waterbehoefte als de hoeveelheid 
   afvalwater.

• Door de speciale geometrie van de zuiglans kunnen de containers vrijwel volledig 
   worden geleegd, wat de afvoerkosten verlaagt als ook het milieu ontziet.

• De mogelijkheid van diagnose op afstand vermindert 
   ook het verkeer en dus de CO2-uitstoot.

weigomatic® compact SMART is de innovatie 
voor het economisch en efficiënt reinigen van 
vaat in vaatwassers.
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Er zijn ziekteverwekkers,  

die hele bedrijven 
lamleggen.

Het is goed om ons virusbeschermings-
programma te hebben.

Onze hygiëneoplossingen kennen geen com-
promissen. De focus ligt altijd op de effectivi-
teit en veiligheid.

Om deze reden is er bij Dr. Weigert een eigen 
afdeling voor microbiologie en hygiëne - hier-
door zijn wij in staat om microbiologische 
testen uit te voeren op de effectiviteit van pro-
ducten en processen. Als service voor onze 
klanten horen daar o.a. de zogeheten biocon-
trole-onderzoeken toe. 

Deze competentie en dit onderzoek geven wij 
niet in handen van anderen, maar wij hechten 
er veel waarde aan dat we actief van de nieuw-
ste bevindingen en processen gebruik kunnen
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Met een steriel wattenstaafje en 
stempels, worden monsters van de 
oppervlakken genomen, die vervolgens 
in het laboratorium worden beoordeeld.

maken. Een feit dat ertoe geleid heeft dat 
Dr. Weigert in de relevante competenties voor 
hygiëne niet alleen in Duitsland, maar ook in 
de rest van Europa actief is.

Dankzij innovatieve techniek is er ook in ons 
microbiologisch laboratorium meer milieu-
bescherming tot stand gebracht. Zo werd het 
stroomverbruik van de nieuwe laboratorium-
vleugel meer dan gehalveerd en er werd een 
warmteterugwinningssysteem in het ventila-
tiesysteem geïntegreerd. Op deze manier ver-
lagen wij de stookkosten en geven we minder 
warmte af.
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Iedereen bij  
Dr. Weigert is in hoge mate 

betrokken,  
en dat met een goede reden!

En om dat zo te houden, zorgt techniek 
voor de nodige verlichting.     

Voor de succesvolle bedrijfsgeschiedenis van 
Dr. Weigert zijn primair de mensen verant-
woordelijk, die zich dagelijks in hun functie bij 
Dr. Weigert inzetten. 

Daarom wordt er bij Dr. Weigert bijzonder veel on-
dernomen om de efficiëntie van onze productie-
processen voortdurend te optimaliseren – want 
op deze wijze kunnen wij ons concentreren op 
hetgeen voor onze klanten onderscheidend is: 
de hoge kwaliteit van Dr. Weigert-producten 
voortdurend verhogen. 

Ook wat betreft arbeidsveiligheid gedraagt 
Dr. Weigert zich voorbeeldig. Niet alleen is alle 
beschermende werkkleding aanwezig en wordt
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tief biedt. Zowel de anciënniteit als het lage 
ziekteverzuim onder onze medewerkers spre-
ken voor zich.

Veiligheid en betrouwbaarheid 
dankzij de productielocatie in 
Duitsland.

deze extern gereinigd, maar zijn er ook veilig-
heidsvoorzieningen voor medewerkers overal 
aanwezig waar ze zinvol zijn – en niet alleen waar 
ze nodig zijn. 
 
De bijna 5.000 taken van de voor Dr. Weigert 
toepasselijke voorschriften worden overzich-
telijk en begrijpelijk in het interne rechtsre-
gister van de onderneming gepresenteerd en 
gedelegeerd – zeker een van de redenen waar-
om er bij Dr. Weigert een laag ongevallencijfer 
wordt geregistreerd. 

Door actieve personeelsontwikkeling laten wij 
onze medewerkers zien dat Dr. Weigert een 
onderneming is die op lange termijn perspec-
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Samen 
ontwikkelen wij  

de ideeën voor 
een betere 
toekomst.

Kan een bedrijf als Dr. Weigert, dat op een 
langjarige geschiedenis terug kan kijken, 
überhaupt een moderne werkgever zijn? Het 
antwoord zit al in de vraag besloten. 
 
Want Dr. Weigert zou vandaag de dag niet zijn 
waar we zijn als we in het verleden niet her-
haaldelijk hadden besloten om   voor verande-
ring en innovatie open te staan.

Deze traditie van bereidheid tot verandering 
is bij Dr. Weigert alomvattend en omvat niet 
alleen de manier waarop we werken en met 
elkaar omgaan, maar ook hoe we naar onze 
producten en de oplossingen voor onze klan-
ten kijken.



17

Bij Dr. Weigert krijgt meer 
dan 90% van de trainees 
een vaste aanstelling.

De voortdurende zoektocht naar optimali-
satiepotentieel verzekert ons kwaliteitslei-
derschap en biedt ons tegelijkertijd de mo-
gelijkheid om meer rekening te houden met 
aspecten van duurzaamheid.

Hulpbronnenbesparend werk begint bij 
Dr. Weigert in het laboratorium en leeft ook in 
onze moderne vergaderruimtes voort.

Dankzij moderne communicatiemiddelen, is 
het aantal dienstreizen sinds 2016 aanzienlijk 
verminderd. Uiteraard behoort bij het moder-
ne werken bij Dr. Weigert ook de mogelijkheid 
om op bepaalde dagen op afstand te kunnen 
werken.

Juist wat betreft de toekomst, willen wij graag 
jongeren helpen bij hun ontwikkeling. Het te-
kort aan vakmensen gaan we resoluut tegen 
door zelf nieuwe vakmensen op te leiden.

Elk jaar biedt Dr. Weigert jongeren de mogelijk-
heid om een laboratorium-, administratieve of 
operationele opleiding te volgen. Daarnaast 
ontvangen bachelor- en masterafgestudeerden 
bij Dr. Weigert een aantrekkelijke carrièrestart 
als onderdeel van ons traineeprogramma. Ver-
antwoordelijkheid voor de toekomst betekent 
ook het investeren in de opleiding en jong ta-
lent.



18

Wat Robert Koch is begonnen, 

ontwikkelen onze 
specialisten 

voortdurend verder.

In Duitsland kunnen we terugkijken op een 
zeer lange en succesvolle geschiedenis op het 
gebied van hygiëneonderzoek en de ontwikke-
ling van hygiëneproducten. 

Belangrijke wetenschappelijke bevindingen 
hebben hier hun oorsprong en zijn nu interna-
tionaal erkende normen. Een van de leidende 
principes van Dr. Weigert is dan ook “Toekomst 
heeft herkomst nodig”. Deze zin bevat niet al-
leen onze toewijding aan “Made in Germany”, 
maar ook het bewustzijn voor de verantwoor-
delijkheid, die we met ons werk dragen – 
tegenover de mensen, maar ook voor het mili-
eu.
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Tegelijkertijd past het goed bij Dr. Weigert dat 
Hamburg vaak als “de poort naar de wereld” 
wordt omschreven omdat we een kosmopoli-
tisch en internationaal opererend bedrijf zijn. 

Dit wordt ook duidelijk door de medewerkers 
van onze negen Europese vestigingen. Het 
succes van Dr. Weigert is ook in Frankrijk, 
Polen, Nederland, Oostenrijk, Hongarije, En-
geland, Spanje, Zwitserland en België thuis. 
Daarnaast zijn wij wereldwijd in meer dan 
100 landen vertegenwoordigd. Jaarlijks worden in ons DAkkS-geaccredi-

teerde laboratorium meer dan 1.500 water- 
monsters van onze klanten in 22.500 
afzonderlijke tests geanalyseerd.
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Een ander woord 
voor gemotiveerd?
Opgeladen.

De weg is het doel. Deze levenswijsheid past 
ook bij de aanspraak van Dr. Weigert als het 
gaat om mobiliteit, logistiek en het besparend 
omgaan met middelen.

Sinds enige jaren heeft Dr. Weigert voertuigen 
met hybride en elektrische aandrijving in het 
wagenpark geïntegreerd – inclusief de bijbeho-
rende laadinfrastructuur. Ook de buitendienst, 
die met veel klantnabijheid inspireert, zet 
steeds vaker hybride voertuigen in om zijn doe-
len te bereiken. Persoonlijk klantcontact en een 
verminderde CO2-uitstoot sluiten elkaar immers 
niet uit.

Wat voor ons vooral positief is, is dat het aantal 
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komt, gestaag toeneemt. Om deze reden is er 
bij Dr. Weigert een moderne fiets-parkeergarage 
ingericht - inclusief oplaadinfrastructuur voor de 
steeds populairder wordende e-bikes.

Om deze positieve trend nog een beetje te ver-
sterken, is Dr. Weigert het “e-bike-initiatief” ge-
start, waarbij alle medewerkers van bijzonder 
aantrekkelijke voorwaarden voor e-bikefinan-
ciering kunnen profiteren.

Bovendien vertrouwen we voor onze productie-
processen en magazijnlogistiek in toenemende 
mate op duurzaam aangedreven voertuigen –
een beslissing, die ook een positief effect op
het klimaat heeft.

Natuurlijk wordt er het meest op middelen bespaard door hele-
maal niet te rijden – daarom bieden wij als werkgever ook de moge-
lijkheid om op afstand te werken.
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 Iedere certificering is een 

mijlpaal – 
en we hebben ons doel nog 

niet bereikt!

Bij Dr. Weigert is duurzaamheid niet alleen 
een milieukwestie, maar heeft ook betrekking 
op sociale en economische aspecten.

Dr. Weigert ziet zichzelf als een eerlijke markt-
deelnemer en zet zich in voor een transparant 
en verantwoord ondernemingsbestuur. Daar-
om tolereert Dr. Weigert geen enkele vorm van 
corruptie of omkoping. Dr. Weigert is ervan 
overtuigd dat wij onze bekwaamheden, dien-
sten en producten het best kunnen presente-
ren in een eerlijke concurrentiële omgeving en 
zo onze klanten voor ons kunnen winnen.

Als traditionele Hamburgse onderneming is 
Dr. Weigert bovendien stevig verankerd in de 
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EU Ecolabel Van inkoop en grondstofselectie tot formuleringsontwikkeling, 
Dr. Weigert streeft ernaar om waar mogelijk de voorkeur te geven aan het gebruik 
van ecologische ingrediënten. Het bewijs van deze toewijding zijn de talrijke 
EU Ecolabel- en FiBL-producten in het assortiment van Dr. Weigert.

ISO 14001:2015 DIN EN ISO 14001 is een wereldwijd erkend milieu-
beheersysteem waarmee Dr. Weigert sinds 1997 is gecertificeerd. Internationale 
acceptatie van DIN-certificaten is zeer relevant voor Dr. Weigert als wereldwijd 
opererende onderneming met meer dan 100 verkoop- en servicepartners.

regio en bevordert de ontwikkeling ervan. Op 
die manier steunen wij regionale sociale pro-
jecten en zijn wij ter plaatse actief betrokken. 
Met deze gedachte spreekt het voor zich dat 
wij ernaar streven lokale leveranciers te vin-
den. Een toewijding die ook het milieu ten 
goede komt, want korte afstanden besparen 
energie en hulpbronnen.

Bij Dr. Weigert wordt duurzaamheid gewaar-
deerd gewaardeerd en in de praktijk gebracht. 
Wij geven voorrang aan kwalitatieve groei op 
kwantitatieve groei. 

Waarden als ernst, continuïteit en soliditeit
zijn nauw verbonden met dit beginsel. 

De langdurige zakenrelaties met onze klanten, 
partners en leveranciers tonen aan dat Dr. Wei-
gert overtuigt met haar zelfbeeld en haar aan-
spraak op vertrouwen, betrouwbaarheid en 
veiligheid.

Maar één ding is zeker – wij berusten bij 
Dr. Weigert niet op wat we reeds bereikt hebben, 
maar we blijven eraan werken, om steeds een 
idee beter te worden. Want juist als onderneming 
in de chemische industrie voelt Dr. Weigert zich 
daartoe in bijzondere mate verplicht.

EcoVadis Met de zilveren onderscheiding behoort Dr. Weigert tot de top 25% 
van door EcoVadis beoordeelde bedrijven. Er worden 21 criteria beoordeeld, 
onderverdeeld in vier overkoepelende onderwerpen:

• Milieu
• Eerlijke bedrijfspraktijken 

• Duurzaam inkopen 
• Arbeidspraktijken en mensenrechten
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Hygiëne met systeem

Overal paraat waar het om hygiëne gaat – 
in Europa en wereldwijd:
Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 

HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Warszawa 
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr


