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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 dames en heren,

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 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. 

Hun bescherming en welzijn, de eerbiediging van hun rechten en 

van hun vooruitgang schrijven wij hoog in ons vaandel. Een bijzon-

dere 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 gevoeligheden is voor ons essentieel. 

Als wereldwijd aanbieder van oplossingen voor de intralogistiek  

zorgen wij steeds voor een evenwicht van de sociale, ecologische 

en economische belangen. 

Jungheinrich AG
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1.1 Wij leven de mensenrechten na 

Als een van de wereldwijd toonaangevende aanbieders van oplos-

singen voor de intralogistiek zijn wij verantwoordelijk voor onze 

werknemers, klanten, zakenpartners evenals voor onze producten 

en onze activiteiten over de hele wereld. Wij zijn een familiebedrijf: 

waardegericht handelen is een deel van onze bedrijfscultuur. Wij 

eisen van onze werknemers, klanten en zakenpartners overal ter 

wereld dat ze steeds verantwoordelijk, ethisch, volgens de wet en 

duurzaam handelen. Wij beschermen en respecteren de mensen-

rechten. Overtredingen en fouten hebben ernstige consequenties. 

Als een nationale wetgeving strengere bepalingen hanteert, 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 houden wij reke-

ning met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, 

de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsor-

ganisatie (IAO) en het Nationaal Actieplan voor ondernemingen en 

mensenrechten (NAP). 

Inleiding1
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2.1. Onze arbeidsvoorwaarden

Wij betalen lonen en sociale lasten, die niet onder de wettelijke of 

in de branche gebruikelijke minimale normen liggen. 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 medewerkers die op basis van hun werkzaamheid 

geen vaste werkplek op een van onze locaties hebben, zoals bij-

voorbeeld een servicemonteur. 

Wij bieden wereldwijd heel goede arbeidsvoorwaarden, flexibele 

arbeidsmodellen en diverse carrièremodellen, stimuleren innovatieve 

ideeën en geven onze medewerkers de ruimte om zich te kunnen 

ontplooien. Wij bieden onze werknemers bovendien een brede 

waaier aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien 

respecteren wij het recht op ontspanning, inclusief betaalde vakantie, 

evenals het recht op een gezinsleven.

2.2. Onze missie voor meer inclusie en diversiteit

Wij zijn een bedrijf zonder discriminatie en behandelen alle mede-

werkers gelijk, met waardigheid en respect. Jungheinrich beoogt 

hiermee discriminatie op grond van leeftijd, fysieke of mentale 

beperkingen, etnische herkomst, uiterlijk, huidskleur, geslacht, zwan-

gerschap, seksuele geaardheid, nationaliteit en religie van de mede-

werkers te voorkomen of te bestrijden. Wij tolereren geen enkele 

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

of fysieke of mentale bedreiging in onze vestigingen of tijdens het 

uitvoeren van werkzaamheden voor Jungheinrich. Wij verwachten 

van onze werknemers een respectvolle, professionele en eerlijke 

omgang met collega’s, klanten en zakenpartners. 

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

Wij nemen de rechten in acht inzake contractvrijheid en collectieve 

onderhandelingen in overeenstemming met de geldende rechten en 

bepalingen. Voor ons is een vertrouwenswaardige en nauwe samen-

werking met de werknemersvertegenwoordigers een belangrijk 

bestanddeel van ons handelen. De basis van wederzijds vertrouwen 

en een coöperatieve samenwerking is een open en constructief 

overleg, gedragen door wederzijds respect. Overeenkomsten als 

resultaat van collectieve onderhandelingen zijn voor alle werkne-

mers transparant gedocumenteerd en worden uitgevoerd.

2.4. Onze verbintenis tot het beschermen van de gezondheid 

en van de veiligheid op de werkplek

De arbeidsveiligheid en de gezondheid op de werkplek zijn voor ons 

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

Zowel het herkennen en vermijden van eventuele risico’s als het 

voorkomen van gevaren, het veilig maken van installaties, garanderen 

van de arbeidsveiligheid en de gezondheid op de werkplek worden 

permanent verbeterd in het kader van onze interne richtlijnen en pro-

cessen en van het arbeidsveiligheidsplan. Wij letten op de naleving 

van de desbetreffende relevante wetten, voorschriften en bepalingen 

t.a.v. de gezondheid en arbeidsveiligheid, en zorgen voor veilige en 

gezonde werkomstandigheden voor onze werknemers. Daarnaast 

ondersteunen wij een constante doorontwikkeling van de maatrege-

len en systemen inzake arbeidsveiligheid, 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 hen toevertrouwde plichten serieus 

en hebben een voorbeeldfunctie bij het implementeren van veilige 

en gezonde arbeidsomstandigheden.

	X Onze werknemers handelen volgens de veiligheidsvoorschriften 

en leveren een actieve bijdrage aan het verbeteren van de arbeids-

veiligheid.

Maatregelen ter bescherming van de  
mensenrechten en de arbeidsveiligheid2
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Maatregelen ter bescherming van de  
mensenrechten en de arbeidsveiligheid 2

	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 arbeidsgeneeskunde gezond, ergonomisch en veilig 

ingericht en regelmatig op gevaren gecontroleerd.

	X Letsels, ongevallen en of werkgerelateerde aandoeningen moeten 

worden vermeden. Alle ongevallen worden geregistreerd en geana-

lyseerd om met aangepaste maatregelen een herhaling hiervan te 

voorkomen. Wij streven ernaar om het aantal werkongevallen 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-, kinder- of 

strafarbeid, slavernij of mensenhandel. Wij nemen de minimale leeftijd 

voor de toelating van een functie in acht overeenkomstig de gelden-

de nationale voorschriften. Wanneer er geen nationale rechtsvoor-

schriften 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 
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Maatregelen ter bescherming van de  
mensenrechten en de arbeidsveiligheid2

2.6. Ons kwalificatieaanbod

De persoonlijke en deskundige doorontwikkeling van onze  

medewerkers steunt op volgende punten:

	X Systematische ondersteuning van talent en ontwikkeling

	X Een ruim aanbod aan interdisciplinaire interne opleidingen

	X Een begrip van leiderschap dat in het hele concern is gevestigd 

	X Strategische en internationale managementontwikkeling 

	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 volgende services:

	X Uitgebreide kwalificatietrajecten voor alle doelgroepen van de  

verkoop (incl. certificeringen)

	X Jungheinrich “CAMPUS” als digitaal leerplatform voor alle  

medewerkers wereldwijd

	X Interne trainerkwalificatie via de Jungheinrich Trainer Academy

	X Een internationaal multiplicatorsysteem dat waakt over de  

realisatie van universeel aangepaste opleidingsnormen

	X Uitwerking van een kwaliteitsbeheersysteem voor de duurzame 

bewaking van onze kwalificatienormen

	X Constante doorontwikkeling van alle opleidingen via de 

 Jungheinrich Academy

Het is onze betrachting om een hoog niveau van prestaties en inzet-

baarheid op de lange termijn te garanderen. Naast de technische 

kwalificatie staat ook de persoonlijke ontwikkeling centraal. Gelijke 

kansen zijn voor ons essentieel bij de toegang tot kwalificatie- en 

opleidingsmaatregelen. 
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Maatregelen ter bescherming van de  
mensenrechten en de arbeidsveiligheid 2

2.7. Onze verbintenis 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.

Een concernbreed managementsysteem voor gegevensbescherming 

met overeenkomstige interne richtlijnen, gedetailleerde werkinstructies, 

scholingen van medewerkers over de verantwoordelijkheid inzake de 

bescherming van gegevens, inclusief de waarborging van een passend 

technisch beveiligingsniveau en overeenkomstige structuren van onze 

informatiesystemen waarborgt dit. 

Meer informatie over gegevensbescherming incl. contactgegevens 

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

	X Jungheinrich privacyverklaring 
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Verwachtingen van en omgang met  
externe partners3

Onze eisen aan zakenpartners en contractanten

Voor Jungheinrich is integer gedrag niet alleen een voorwaarde 

voor een vertrouwenswaardige samenwerking binnen ons bedrijf 

maar ook de basis voor de samenwerking met onze leveranciers, 

klanten en overige zakenpartners. Onze basisprincipes hebben wij 

in een gedragscodex vastgelegd. Op basis hiervan zoeken wij de 

samenwerking met partners die dezelfde principes volgen. 

 

	X Jungheinrich gedragscodex 

	X Jungheinrich leverancierscodex 
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4.1. Onze verantwoordelijkheid

Voor ons als internationaal familiebedrijf neemt waardegericht  

handelen een bijzondere plaats in. Wij verbinden ons ertoe om de 

mensenrechten te respecteren en te beschermen. Wij garanderen 

dat alle werknemers onze kwaliteitseisen en verwachtingen die in de 

codex voor de mensenrechten en de arbeidsveiligheid staan, kennen 

en naleven. Alle werknemers, evenals externe derde partijen beschik-

ken over verschillende directe of anonieme contactmogelijkheden.

4.2. Ons controleorgaan 

Wij verwachten dat de codex voor de mensenrechten en de 

arbeidsveiligheid door alle Jungheinrich ondernemingen wereldwijd 

wordt nageleefd. De concernauditafdeling van Jungheinrich voert 

regelmatig controles door op de naleving hiervan. 

4.3. Uw contactmogelijkheden

Onze werknemers kunnen bij verschillende persoonlijke contactmo-

gelijkheden terecht. Zij kunnen ervoor kiezen contact op te nemen 

met hun directe leidinggevende, de complianceverantwoordelijke 

van hun afdeling of de algemene complianceverantwoordelijke om 

twijfels of mogelijke overtredingen op te helderen. Bovendien kun-

nen ze anoniem gebruik maken van de Jungheinrich OpenLine. 

Wij bieden ook persoonlijke contactpersonen voor externe derden 

aan. Bovendien bestaat via onze Jungheinrich OpenLine Portaal en 

Telefoon de mogelijkheid om anoniem contact op te nemen met de 

algemene complianceverantwoordelijke. 

Informatie hierover vindt u hier:

	X www.jungheinrich.com/compliance

Implementatie en controle van de codex 
voor mensenrechten en arbeidsveiligheid 4



C
H

R
_

K
o

d
e

x.
B

E-
n

l.0
7.

2
0

2
1.

r.
r.

p
d

f

Jungheinrich NV/SA

Researchpark Haasrode 1105

Esperantolaan 1

3001 Leuven (Heverlee)

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be


