Visie, Missie, Strategie en Waarden
Onze Visie
’s Werelds meest toonaangevend coatingsbedrijf te zijn door op consistente wijze
kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame oplossingen te leveren waarop klanten
vertrouwen bij de bescherming en verfraaiing van hun producten en omgeving.

Onze Missie

Onze Strategie

Onze Waarden

• Te allen tijde handelen met
integriteit en trouw zijn aan
onze normen en waarden.

Om onze positie als ’s werelds meest
toonaangevend coatingsbedrijf te
versterken, richten wij ons op drie
pijlers:

Essentieel aan ons bestaansrecht is onze toewijding aan
integriteit en het naleven van hoge ethische normen. Wij voeren
onze strategieën op verantwoorde wijze uit, zonder uitzondering
en binnen alle niveaus van de organisatie.

Groei

Toewijding aan de klant
De essentie van ons bedrijf is klanten van dienst zijn. Wij
concentreren ons op onze markten en zetten ons in om aan de
product- en dienstenbehoeften van onze klanten te voldoen.

• Consistente omzet- en
winstgroei leveren.
• Innovatieve producten
ontwikkelen om in
toekomstige behoeften te
voorzien.
• Veilig werken, het milieu
beschermen en de lokale
omgeving ondersteunen
waarin we actief zijn.
• Uitmuntende rendementen
voor aandeelhouders
realiseren.

• Consistente volumegroei leveren
• Uitbreiden naar markten en regio’s
waar wij ondervertegenwoordigd zijn
• Een toonaangevende rol blijven
spelen bij de consolidatie van de
coatingsindustrie
• Investeren in het bouwen van het
PPG-merk en de productmerken die
daar onder vallen
Uitmuntende bedrijfsvoering
• Een sterke focus houden
op kostenbeheersing en
winstverbetering
• De toeleveringsketen optimaliseren
en het beheer van ons werkkapitaal
continu verbeteren
Producten en diensten
• Innovatieve oplossingen ontwikkelen
om te voorzien in de grootste
behoeften van onze klanten
• Onze wereldwijde expertise op het
gebied van kleur uitbreiden
• Optimale klantenservice en
-ondersteuning bieden

Respect voor de eigenwaarde, de rechten en inzet
van medewerkers
We zorgen voor een veilige, gezonde werkplek, waar de onderlinge
sfeer goed is, waar diversiteit wordt gewaardeerd, waar teamwork
wordt gestimuleerd en prestaties worden beloond. We bieden
onze medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen
door continu te blijven leren en door een werkklimaat te scheppen
waar begrip is voor verschillende standpunten en waar wederzijds
respect heerst.
Erkenning van de belangen en behoeften van de
maatschappij
PPG voelt zich verantwoordelijk voor het behouden en beschermen
van het milieu waarin wij wereldwijd opereren. Bij onze
bedrijfsvoering houden we daarom sterk rekening met milieu,
gezondheid, veiligheid en verantwoorde productiemethodes. We
passen productoplossingen toe die het energieverbruik verminderen
en de impact op het milieu verkleinen. We laten horen en zien
wat voor bedrijf we zijn, nemen deel aan overheidsprocessen en
ondersteunen de plaatselijke gemeenschap.
Waarde van relaties in de bedrijfskolom
Wij werken nauw samen met onze leveranciers om kennis
en ervaring te delen en ontwikkelen relaties die gericht
zijn op wederzijdse, continue verbetering en een gedeelde
verantwoordelijkheid om aan de eisen van onze klanten te voldoen.
Verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders
Wij zijn een resultaatgericht
bedrijf dat toegewijd is aan
een verantwoord beheer van
de onderneming en rendement
voor PPG’s aandeelhouders.

Onze Visie
’s Werelds meest toonaangevend
coatingsbedrijf te zijn door
op consistente wijze kwalitatief
hoogwaardige, innovatieve en duurzame
oplossingen te leveren waarop klanten
vertrouwen bij de bescherming en
verfraaiing van hun producten en omgeving.

Onze Missie
• Te allen tijde handelen met integriteit en trouw
zijn aan onze normen en waarden.
• Consistente omzet- en winstgroei leveren.
• Innovatieve producten ontwikkelen om in
toekomstige behoeften te voorzien.
• Veilig werken, het milieu beschermen en de lokale
omgeving ondersteunen waarin we actief zijn.
• Uitmuntende rendementen voor aandeelhouders
realiseren.

Onze Strategie
Om onze positie als ’s werelds meest toonaangevend
coatingsbedrijf te versterken, richten wij ons op drie pijlers:
Groei
•

Consistente volumegroei leveren

•

Uitbreiden naar markten en regio’s waar wij ondervertegenwoordigd zijn

•

Een toonaangevende rol blijven spelen bij de consolidatie van de coatingsindustrie

•

Investeren in het bouwen van het PPG-merk en de productmerken die daar onder vallen

Uitmuntende bedrijfsvoering
•

Een sterke focus houden op kostenbeheersing en winstverbetering

•

De toeleveringsketen optimaliseren en het beheer van ons werkkapitaal continu verbeteren

Producten en diensten
•

Innovatieve oplossingen ontwikkelen om te voorzien in de grootste behoeften van
onze klanten

•

Onze wereldwijde expertise op het gebied van kleur uitbreiden

•

Optimale klantenservice en -ondersteuning bieden

Onze Waarden
Essentieel aan ons bestaansrecht is onze toewijding aan integriteit en het naleven
van hoge ethische normen. Wij voeren onze strategieën op verantwoorde wijze uit,
zonder uitzondering en binnen alle niveaus van de organisatie.
Toewijding aan de klant
De essentie van ons bedrijf is klanten van dienst zijn. Wij concentreren ons op onze markten en zetten ons
in om aan de product- en dienstenbehoeften van onze klanten te voldoen.

Respect voor de eigenwaarde, de rechten en inzet van medewerkers
We zorgen voor een veilige, gezonde werkplek, waar de onderlinge sfeer goed is, waar diversiteit wordt
gewaardeerd, waar teamwork wordt gestimuleerd en prestaties worden beloond. We bieden onze
medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door continu te blijven leren en door een
werkklimaat te scheppen waar begrip is voor verschillende standpunten en waar wederzijds respect heerst.

Erkenning van de belangen en behoeften van de maatschappij
PPG voelt zich verantwoordelijk voor het behouden en beschermen van het milieu waarin wij wereldwijd
opereren. Bij onze bedrijfsvoering houden we daarom sterk rekening met milieu, gezondheid, veiligheid
en verantwoorde productiemethodes. We passen productoplossingen toe die het energieverbruik
verminderen en de impact op het milieu verkleinen. We laten horen en zien wat voor bedrijf we zijn,
nemen deel aan overheidsprocessen en ondersteunen de plaatselijke gemeenschap.

Waarde van relaties in de bedrijfskolom
Wij werken nauw samen met onze leveranciers om kennis en ervaring te delen en ontwikkelen relaties die
gericht zijn op wederzijdse, continue verbetering en een gedeelde verantwoordelijkheid om aan de eisen
van onze klanten te voldoen.

Verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders
Wij zijn een resultaatgericht bedrijf dat toegewijd is aan een verantwoord beheer van de onderneming
en rendement voor PPG’s aandeelhouders.

