Wij zijn ‘One PPG’
Ons doel
We protect and beautify the world

Onze strategie
Onze positie als ‘s werelds meest toonaangevende bedrijf in lak, coatings en
speciale materialen versterken. Bij alles wat we doen als de beste gezien worden.

Groei

Innovatieve oplossingen

•

Consistente groei leveren door de
behoeften van de markt en de klant te
overtreffen

•

Innoveren, creëren, oplossen — duurzame
oplossingen bieden om aan de grootste
behoeften van onze klanten te voldoen

•

Uitbreiden naar markten en regio’s waar wij
ondervertegenwoordigd zijn

•

•

Het merk PPG versterken en ons doel
tot leven wekken – PPG: We protect and
beautify the world™

Onze internationaal toonaangevende
technologieën verspreiden binnen onze
markten

•

Met onze klanten samenwerken voor succes
in de toekomst

Klanten

Mensen

•

Waarde creëren voor onze klanten

•

•

Onze klanten beter kennen dan zij zichzelf
kennen

Leidinggeven, stimuleren, versterken
en inspireren van onze mensen om ze
succesvol te maken

•

Bouwen aan diverse en inclusieve teams

•

Bevorderen van een positieve werkplek
en een sterk arbeidsethos dat conform de
regels is

•

Een ongeëvenaard reactievermogen en
ondersteuning zonder weerga bieden

Uitmuntende bedrijfsvoering

Aandeelhouders

•

Veilige werkpraktijken ontwikkelen en
implementeren

•

•

Een messcherpe focus hebben op
efficiëntie en winstverbetering

•

Onze waardeketen aansturen om onze
ecologische voetafdruk te minimaliseren

Het consistent laten groeien van verkopen
en omzet om superieure rendementen te
genereren

Wij zijn ‘PPG Proud’
The PPG Way
Elke dag bij PPG:

Werken we samen met klanten aan het creëren van
wederzijdse waarde.
Zijn we deskundig, gepassioneerd en proactief. Hebben we diepgaande kennis van de
markt en onze klanten. Richten we ons op praktische oplossingen die een verschil maken.

Zijn we voor de buitenwereld ‘One PPG’.
Zijn we samen beter en sterker. Gebruiken we onze schaalgrootte voor het bereiken
van nieuwe markten en het introduceren van innovatieve technologieën, terwijl we ons
differentiëren en voor baanbrekende veranderingen in onze markten zorgen.

Vertrouwen we elke dag en op elke mogelijke manier in onze
mensen.
Stellen we onze mensen in staat om de juiste beslissingen te nemen. Zijn we open,
transparant en respectvol. Is onze feedback helder en actiegericht.

Krijgen we het voor elkaar.
Hebben we een passie voor winnen. Presteren we. Leveren we met discipline en
integriteit. Zetten we op ons werk ons beste beentje voor. Beslissen en handelen we
deskundig en snel.

Handelen we alsof we zelf eigenaar van het bedrijf zijn.
Respecteren we elkaar door verantwoordelijkheid te nemen. Handelen we altijd in het
beste belang van ons bedrijf, onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen.

Doen we alles elke dag een beetje beter dan gisteren.
Leren we continu. Ontwikkelen we onze mensen om onze activiteiten te laten groeien.

