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*In dit document 

gebruiken wij de 

mannelijke vorm. Dit komt 

louter ten goede van de 

leesbaarheid en sluit geen 

enkel geslacht uit.

Voorwoord

Dr. L. Brzoska

CEO

A. Jansen

SVP HR

Geachte heer/mevrouw,

In onze activiteiten staat het streven naar duurzame waarden en het 

beschermen van ethische principes centraal. Deze thema’s maken 

onlosmakelijk deel uit van onze bedrijfscultuur en zijn onze motivatie 

om permanent te streven naar innovatie. Wij nemen verantwoorde-

lijkheid – voor onze werknemers, klanten, zakenpartners en al onze 

activiteiten over de hele wereld. 

Respect, integriteit, goede handelspraktijken evenals duurzame en 

ecologische bedrijfspraktijken kenmerken ons familiebedrijf. Onze 

werknemers vormen de ruggengraat van het Jungheinrich-concern. 

De bescherming en welzijn van onze medewerkers, het respecteren 

van hun rechten en hun ondersteuning zijn erg waardevol voor ons. 

Een bijzondere band met onze klanten en zakenpartners is sinds vele 

decennia de basis van ons succes. 

Wij zetten ons in voor de wereldwijde bescherming van de mensen-

rechten en onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor 

multinationale ondernemingen, de fundamentele arbeidsnormen van 

de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Nationaal Actieplan 

voor ondernemingen en mensenrechten (NAP). Het respect voor 

lokale eisen is voor ons essentieel. 

Als wereldwijde aanbieder van oplossingen voor de intralogistiek 

denken wij voortdurend in termen van sociale, ecologische en  

economische belangen. 

Jungheinrich AG
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1.1 Wij eerbiedigen de rechten van de mens

Als een van ‘s werelds toonaangevende aanbieders van oplossingen 

voor de intralogistiek nemen wij onze verantwoordelijkheid voor 

onze werknemers, klanten, zakenpartners evenals voor onze pro-

ducten en onze activiteiten over de hele wereld. Wij zijn een fami-

liebedrijf: waardegericht handelen is onderdeel van onze bedrijfs-

cultuur. Wij eisen van onze werknemers, klanten en zakenpartners 

overal ter wereld dat ze steeds verantwoordelijk, ethisch, in lijn met 

de wet en duurzaam handelen. Wij beschermen en respecteren de 

mensenrechten. Overtredingen en wangedrag hebben ernstige con-

sequenties. Als een nationale wetgeving strengere bepalingen han-

teert, worden deze met voorrang gevolgd.

1.2 Wij implementeren nationale en internationale richtlijnen

Wij zetten ons in voor de wereldwijde bescherming van de mensen-

rechten en onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens van de Verenigde Naties. Daarnaast hanteren wij de 

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de funda-

mentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) en het Nationaal Actieplan voor ondernemingen en mensen-

rechten (NAP). 

Inleiding1
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2.1. Onze arbeidsvoorwaarden

De door ons betaalde lonen en sociale lasten vallen niet onder  

de wettelijke of in de branche gebruikelijke minimale normen.  

Wij nemen de nationale wetten en bepalingen, en de in de  branche 

gebruikelijke normen met betrekking tot werktijden, pauzes en 

vakanties in acht. Dit geldt ook voor werknemers die op basis van 

hun functie geen vaste werkplek op een van onze locaties hebben, 

zoals bijvoorbeeld een servicemonteur. 

Wij bieden wereldwijd zeer goede arbeidsvoorwaarden, flexibele

arbeidsmodellen en diverse carrièremodellen. Verder stimuleren wij 

innovatieve ideeën en geven onze werknemers de ruimte om zich 

te kunnen ontwikkelen. Wij bieden onze werknemers bovendien een 

breed scala aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Boven-

dien respecteren wij het recht op ontspanning, inclusief betaalde 

verlof, evenals het recht op een gezinsleven.

2.2. Onze missie voor meer inclusiviteit en diversiteit

Wij zijn een niet-discriminerend bedrijf en behandelen alle werk-

nemers gelijk, met waardigheid en respect. Jungheinrich beoogt 

hiermee discriminatie op grond van leeftijd, fysieke of menta-

le beperkingen, etnische afkomst, uiterlijk, huidskleur, geslacht, 

zwangerschap, seksuele geaardheid, nationaliteit en religie van 

de werknemers te voorkomen of te bestrijden. Wij tolereren geen 

enkele vorm van fysiek, psychisch, seksueel of verbaal misbruik, 

pesterijen/intimidatie of fysieke of mentale bedreiging of dwang in 

onze vestigingen of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor 

Wij verwachten van onze werknemers dat zij collega’s, klanten en 

zakenpartners op een respectvolle, professionele en eerlijke manier 

behandelen. 

Maatregelen ter bescherming van de  
mensenrechten en de arbeidsveiligheid 2
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2.3. Onze collectieve rechten

Wij eerbiedigen het recht op contractvrijheid en collectieve onder-

handelingen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en 

regelgeving. Een nauwe vertrouwensrelatie met de werknemersver-

tegenwoordigers is een belangrijk aspect van ons zakelijk handelen. 

Wederzijds vertrouwen en samenwerking zijn gebaseerd op een 

open en constructieve dialoog en wederzijds respect. Overeen-

komsten die het resultaat zijn van collectieve onderhandelingen 

worden transparant gedocumenteerd voor alle werknemers en 

worden nageleefd.

2.4. Onze inzet bij de gezondheid en veiligheid op de werkplek

De veiligheid en de gezondheid op de werkvloer zijn voor ons 

 bijzonder belangrijk. Overal ter wereld leggen wij de lat even hoog. 

Onze interne richtlijnen, processen en arbeidsveiligheidsplan voor 

het herkennen en vermijden van potentiële risico’s, het voorkomen 

van gevaren, alsmede de veiligheid van de fabriek en de  gezondheid 

en veiligheid op de werkplek zijn onderhevig aan  voortdurende  

verbetering. Wij letten op de naleving van de relevante wetten, 

 voorschriften en bepalingen t.a.v. de gezondheid en arbeidsveilig-

heid en wij zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden 

voor onze werknemers. Daarnaast ondersteunen wij een constante 

doorontwikkeling van de maatregelen en systemen inzake arbeids-

veiligheid, en bieden onze werknemers concrete ondersteuning in 

de vorm van opleidingen aan.  

De kernthema’s en de principes van ons handelen zijn:

	X Leidinggevenden nemen de aan hen toevertrouwde plichten 

 serieus en hebben een voorbeeldfunctie bij het toepassen van 

maatregelen die zien op het handhaven van een veilige en 

gezonde werkplek.

	X Onze werknemers handelen volgens de veiligheidsvoorschrif-

ten en leveren een actieve bijdrage aan het verbeteren van de 

 arbeidsveiligheid.

Maatregelen ter bescherming van de  
mensenrechten en de arbeidsveiligheid2
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	X Door opleiding en bijscholing bieden wij de werknemers de kans 

om de principes van ons handelen met succes te realiseren. Zo 

zijn alle werknemers verplicht om risico’s en eventuele gevaren te 

melden aan hun leidinggevende, de veiligheidsdeskundige of een 

veiligheidsfunctionaris.

	X Onze werkplekken worden met aandacht voor de stand van de 

techniek en de arbodienst gezond, ergonomisch en veilig ingericht 

en regelmatig op risico’s gecontroleerd.

	X Letsels, ongevallen, verwondingen en of werkgerelateerde  

aandoeningen moeten worden vermeden. Alle ongevallen  

worden geregistreerd en geanalyseerd, zodat passende maatre-

gelen getroffen kunnen worden om herhaling te voorkomen. Wij 

 streven ernaar om het aantal arbeidsongevallen en het hieruit 

resulterende arbeidsverzuim tot een minimum te beperken.

2.5. Onze strijd tegen dwang- en kinderarbeid

Jungheinrich respecteert en ondersteunt de naleving van de inter-

nationaal erkende mensenrechten en duldt geen dwang- of kinder-

arbeid, straffen, slavernij of mensenhandel. Wij nemen de minimale 

leeftijd voor de toelating van een functie in acht overeenkomstig 

de geldende nationale voorschriften. Wanneer er geen nationale 

rechtsvoorschriften zijn, conformeren wij ons aan de internationaal 

erkende normen van de Verenigde Naties. Er wordt afzonderlijk  

verwezen naar landspecifieke regelingen, bijvoorbeeld de UK 

Modern Slavery Act. 

	X Jungheinrich UK – Modern Slavery Act 

https://www.jungheinrich.co.uk/resource/blob/112444/b1be98089453595e48432e0f2b5c8ce7/download-modern-slavery-act-jungheinrich-uk-modern-slavery-statement-data.pdf
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Maatregelen ter bescherming van de  
mensenrechten en de arbeidsveiligheid2

2.6. Ons kwalificatieaanbod

De verdere persoonlijke en deskundige doorontwikkeling van onze

werknemers is gebaseerd op volgende punten:

	X Systematische stimulering en ontwikkeling van talent.

	X Een ruim aanbod aan interne opleidingen

	X Het concern-brede inzicht aangaande leiderschap

	X Strategische en internationale ontwikkeling van onze managers.

	X Hoogwaardige en succesvolle stageprogramma’s, al meer dan  

40 jaar

	X Coaching, mentoring en andere vormen van individuele ontwikkeling

	X Internationale samenwerkingen met externe partners op het 

gebied van kwalificatie en bijscholing

Het Jungheinrich Training Center biedt de volgende diensten:

	X Uitgebreide kwalificatietrajecten voor alle doelgroepen van de  

verkoop (incl. certificeringen)

	X Jungheinrich “CAMPUS” als digitaal leerplatform voor alle  

werknemers wereldwijd

	X Interne trainerkwalificatie via de Jungheinrich Trainer Academy

	X Een internationaal systeem van verspreiders dat de toepassing van 

wereldwijd aangepaste opleidingsnormen waarborgt

	X Opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem om onze  

kwalificatienormen permanent te handhaven

	X Voortdurende verdere ontwikkeling van alle opleidingen via de 

 Jungheinrich Academy

Ons doel is het waarborgen van prestatievermogen en inzetbaar-

heid op de lange termijn. Naast de beroepskwalificatie staat ook de 

persoonlijke ontwikkeling centraal. Gelijke kansen zijn voor ons een 

belangrijk aspect bij de toegang tot kwalificaties en opleidingen. 
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2.7. Onze inzet inzake het recht op privacy en de bescherming 

van persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens van zakenpartners zoals klanten en leve-

ranciers, maar ook van werknemers en sollicitanten. Het gaat onder 

meer om persoonsgegevens, die daarom in overeenstemming 

met de regelgeving inzake gegevensbescherming moeten worden 

behandeld. Wij respecteren de rechten inzake gegevensbescher-

ming en de fundamentele rechten van elke persoon, en we leven 

de relevante wetten na inzake de bescherming en beveiliging van 

persoonsgegevens, met name de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Wij zorgen ervoor dat gegevens veilig zijn, 

niet worden misbruikt en niet verloren gaan. Bovendien zorgen we 

ervoor dat we de gegevens op een transparante manier verwerken.

Dit wordt gewaarborgd door een concernbreed managementsysteem 

voor gegevensbescherming systeem met passende interne richtlijnen, 

gedetailleerde werkinstructies. opleiding van het personeel inzake de 

bescherming van gegevensbescherming, inclusief de waarborging van 

een passend technisch beveiligingsniveau en corresponderende struc-

turen van onze informatiesystemen. 

Meer informatie over gegevensbescherming incl. contactgegevens 

vindt u ook in onze privacyverklaring op www.jungheinrich.nl. 

	X Jungheinrich privacyverklaring 

https://www.jungheinrich.nl/privacyverklaring-607350
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Verwachtingen van en omgang met  
externe partners3

Onze eisen aan zakenpartners en aannemers

Integriteit is voor Jungheinrich niet alleen de basis voor een nauwe 

samenwerking binnen ons eigen bedrijf, maar ook voor de samen-

werking met onze leveranciers, klanten en andere zakelijke partners. 

Onze basisprincipes hebben wij in een gedragscode vastgelegd. Op 

basis hiervan zoeken wij samenwerking met partners die dezelfde 

principes volgen. 

 

	X Jungheinrich gedragscode 

	X Jungheinrich leverancierscode 

https://www.jungheinrich.nl/resource/blob/822660/40df4e2f5d134d297e95f3c633e634c6/jungheinrich-group-code-of-conduct-nl--data.pdf
https://www.jungheinrich.com/en/about-us/purchasing/transparency-and-responsibility-in-our-supply-chain-655322
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4.1. Onze verantwoordelijkheid

Als internationaal familiebedrijf is de inachtneming van normen en 

waarden, bij het verrichten van elke handeling, voor ons van bijzon-

der belang. Wij zetten ons in voor de eerbiediging en naleving van 

de mensenrechten. Wij zorgen ervoor dat alle werknemers onze 

 kwaliteitseisen en -maatstaven kennen en naleven, zoals vastgelegd 

in onze gedragscode voor de mensenrechten en de arbeidsveilig-

heid. Alle werknemers, maar ook externe derden, beschikken over 

diverse directe of anonieme contactmogelijkheden.

4.2. Ons controleorgaan 

Wij verwachten dat de gedragscode voor de mensenrechten en de 

arbeidsveiligheid door alle Jungheinrich ondernemingen wereldwijd 

wordt nageleefd. De concernauditafdeling van Jungheinrich is ver-

antwoordelijk voor de regelmatige controle op de naleving hiervan. 

4.3. Uw contactmogelijkheden

Onze werknemers kunnen bij verschillende personen terecht als 

zij persoonlijk contact willen opnemen. Zij kunnen ervoor kiezen 

contact op te nemen met hun direct leidinggevende, de complian-

ceverantwoordelijke van hun afdeling of de algemene compliance 

officer om opheldering te vragen over eventuele twijfelgevallen of 

 mogelijke overtredingen. Bovendien kunnen ze anoniem gebruik-

maken van de Jungheinrich OpenLine. 

Externe derden kunnen ook contact opnemen met een persoon-

lijke contactpersoon. Bovendien bestaat de mogelijkheid om met 

ons Jungheinrich OpenLine portaal en onze telefoonlijn anoniem 

 contact op te nemen met de centrale complianceverantwoordelijke.

Informatie hierover vindt u hier:

	X www.jungheinrich.com/compliance

Implementatie en controle van de gedragscode 
voor mensenrechten en arbeidsveiligheid 4

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/corporate-governance/compliance-6230
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Jungheinrich Nederland BV

H. A. Lorentzweg 3

Postbus 231

2400 AE Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 44 67 89

info@jungheinrich.nl

www.jungheinrich.nl
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