
 

 

 

DS Smith kondigt mondiaal partnership met de Ellen MacArthur Foundation aan 

 

DS Smith versterkt betrokkenheid bij de circulaire economie met nieuwe samenwerking 

en een gemeenschapsbudget van £1 miljoen 

 

Londen, VK; 28 mei 2019: DS Smith, een internationaal toonaangevende leverancier van 

duurzame verpakkingen, heeft vandaag een overeenkomst getekend om een mondiaal 

partnership aan te gaan met de Ellen MacArthur Foundation. Het partnership zal het 

streven van het bedrijf naar een circulaire economie een impuls geven en innovatie 

bedrijfsbreed ondersteunen, inclusief recycling en koolstofefficiëntie in e-commerce 

 

De samenwerking tussen DS Smith en de Ellen MacArthur Foundation zal ook de 

duurzaamheidsstrategie van de onderneming versterken. Dit programma wordt 

geschraagd door negen langetermijndoelstellingen op het vlak van duurzaamheid, 

waaronder de productie van 100 procent herbruikbare of recycleerbare verpakkingen 

tegen 2025. 

 

Het partnership ondersteunt innovatie van het bedrijfsmodel van DS Smith en omvat 

projecten voor het ontwerpen van verpakkingen die een circulaire economie ten goede 

komen en het verbeteren van inzamelsystemen in stedelijke gebieden. Deze pilots 

bouwen voort op de recente inspanningen van het bedrijf om verbruiksartikelen voor 

eenmalig gebruik zoals koffiekopjes te recyclen en de hoeveelheid vezels in kartonnen 

verpakkingen drastisch te verminderen.. 

 

Los daarvan stelt DS Smith meer dan £ 1 miljoen van zijn Charitable Foundation 

beschikbaar om te investeren in initiatieven op het gebied van duurzaamheid of 

onderwijs. Dit programma is erop gericht overal in de wereld waar DS Smith actief is 

lokale projecten op gang te brengen en innovatieve nieuwe programma's te 

ondersteunen die een wezenlijk verschil maken voor de gemeenschappen waarin ze 

ingezet worden.  

 

Miles Roberts, CEO van DS Smith, verklaarde: “Ons bedrijfsmodel is gericht op de 

circulaire economie en daarom is dit partnerschap van groot belang bij de verdere 

ontwikkeling van onze producten en diensten. Onze medewerkers zijn trots op de 

inspanningen die we leveren in hun gemeenschappen en op onze een sterke gerichtheid 

op duurzaam ondernemen. Ik ben er echter van overtuigd dat we nog een stap verder 

kunnen gaan en dat de inzichten en het partnership die de Ellen MacArthur Foundation 

kan bieden van onschatbare waarde zullen zijn. In ruil daarvoor kan onze innovatie het 

streven van de Foundation ondersteunen om de betrokkenheid van bedrijven in de 

circulaire economie een impuls te geven. 

 

Het doet me ook genoegen dat we nu via de DS Smith Charitable Foundation proactief 

zinvolle projecten ondersteunen in lokale gemeenschappen waarin zowel onderwijs als 

duurzaamheid centraal staan.”  

 

Ellen MacArthur, oprichtster van de Ellen MacArthur Foundation, verklaarde: 

“We zijn er trots op DS Smith te mogen verwelkomen als mondiale partner van de Ellen 

MacArthur Foundation. Vanuit de sterke geschiedenis van innovatie binnen de 

toeleveringsketens van de onderneming, richt ons partnership zich op het onderzoeken 

van mogelijkheden om materialen, bedrijfsmodellen en problematische afvalstromen 

opnieuw te ontwerpen, en oplossingen te creëren die passen bij de principes van een 

circulaire economie. Door innovatie, creativiteit en een systeemgebaseerde aanpak toe 

te passen, hebben we de mogelijkheid onze economie opnieuw in te richten, om ook in 

de toekomst goede perspectieven voor de economie te waarborgen.  Ik kijk er naar uit 
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om te onderzoeken wat ons partnership kan doen om de verschuiving in deze richting te 

versnellen.” 

 

DS Smith is de grootste recycler van karton en papier van Europa. De onderneming is 

actief in 17 Europese landen, verwerkt meer dan 5 miljoen ton recyclebaar materiaal en 

voorkomt daarmee dat dit materiaal verloren gaat. De onderneming neemt ook deel aan 

nieuwe experimenten waarin oplossingen worden gezocht voor het inzamelen en 

verwerken van de gestaag groeiende hoeveelheid e-commerce-verpakkingen en moeilijk 

te recyclen producten, zoals koffiekopjes.  

 

 

DS Smith sluit zich aan bij de 10 bestaande mondiale partners van de Foundation, 

waaronder Intesa Sanpaolo, Danone, Google, H & M, Nike, Phillips, Renault, Solvay, SC 

Johnson en Unilever, om marktleidende initiatieven op het vlak van de circulaire 

economie op schaal een impuls te geven. 

 

EINDE 

 

 

Opmerking voor redactie: 

 

Neem voor nadere informatie contact op met:  

Shona Inglis, hoofd van de afdeling Global Media Relations bij DS Smith  

T: +44 7920 845 914 

 

Clare Mucklow, hoofd van de afdeling Communications bij Ellen MacArthur Foundation 

T: +44 7710 966 864 

 

Ga voor nadere informatie naar: https://www.dssmith.com/emf-partnership 

 

Over DS Smith: 

DS Smith is een toonaangevende leverancier van verpakkingsoplossingen, ondersteund 

door recycling- en papierproductie-activiteiten. DS Smith is een FTSE 100-onderneming. 

Het hoofdkantoor van de onderneming bevindt zich in Londen. De onderneming richt zich 

op het creëren van duurzame verpakkingsoplossingen, heeft ongeveer 32.000 

werknemers in dienst en is actief in 37 landen wereldwijd.  Met behulp van de 

gecombineerde expertise van zijn divisies - waaronder packaging, recycling, paper - 

werkt DS Smith samen met klanten aan oplossingen die de complexiteit verminderen en 

resultaten opleveren in de hele supply chain. In de jaren veertig van de vorige eeuw 

begon de familie Smith met de productie van kartonnen dozen.  

 

Over de Ellen MacArthur Foundation: 

 

De Ellen MacArthur Foundation werd in 2010 opgericht met als doel de verschuiving naar 

een circulaire economie te bespoedigen. De liefdadigheidsinstelling heeft zich sedert de 

oprichting ontwikkeld tot wereldwijde 'thought leader', en heeft ervoor gezorgd dat de 

circulaire economie nu op de agenda van besluitvormers overal in de wereld staat. De 

werkzaamheden van de liefdadigheidsinstelling richten zich op zeven belangrijke 

gebieden: inzicht en analyse, business, instellingen, regeringen en steden, systemische 

initiatieven, circulair ontwerp, educatie communicatie. 

Nadere informatie: ellenmacarthurfoundation.org | @circulareconomy 
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