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De visie van Beijer Alma op 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen steunt op UN Global 

Compact met wereldwijde doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling en op 

andere internationale verdragen en 

richtlijnen. Onze waarden moeten 

duidelijk zijn voor onze medewerkers, 

zakenpartners en klanten. Daarom 

hebben we een gedragscode, die laat zien 

hoe we verantwoordelijkheid nemen voor 

het effect van onze activiteiten op milieu 

en samenleving. 
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Beijer Alma AB is een internationale. beursgenoteerde industriële groep. Ons bedrijfs-
concept is het verwerven en verder ontwikkelen van bedrijven met groeipotentieel. 
Onze dochter ondernemingen zijn gespecialiseerd in componentenproductie en in 
 waardecreërende verkoop, productie en nichetechnologieën.



DUURZAAMHEID IS STEEDS MEER EEN 

BEDRIJFSKRITISCHE FACTOR en in die 
ontwikkeling wil Lesjöfors koploper zijn. 
Een leidende positie is nodig om voor 
onze klanten een aantrekkelijke partner 
te zijn. In onze gedecentraliseerde 
bedrijfscultuur speelt het individu een 
belangrijke rol. Een duidelijke duur-
zaamheidsagenda zal ook bepalend 
zijn om nieuwe talenten binnen te 
halen. Daarom hechten we belang aan 
duidelijke doelstellingen en een actieve 
aanpak van duurzaamheidsvraagstuk-
ken binnen de groep.

OLA TENGROTH, CEO LESJÖFORS

ONS BREDE PRODUCTAANBOD en onze 
technische expertise leiden tot hoge 
productiviteit, wat het milieueffect van 
de klanten vermindert. Om het beste 
aanbod van de markt te garanderen 
werken we samen met toonaangevende 
leveranciers die hoge kwaliteits- en 
milieueisen stellen. Verder zorgen een 
goede werkomgeving en een goede 
bedrijfsethiek voor tevreden medewer-
kers en klanten. Op die manier versterkt 
duurzaamheid de concurrentiekracht 
van Beijer Tech.

STAFFAN JOHANSSON, CEO BEIJER TECH

OM TE GROEIEN MOET ONZE GROEP VERANTWOORD OPTREDEN. 

Hiermee bedoelen we dat we verantwoordelijkheid 
nemen voor mens en milieu. Dit doen we aan de 
hand van een goede bedrijfsethiek met duidelijke 
maatschappelijke betrokkenheid en door middel van 
efficiënt hulpbronnengebruik met een zo min mo-
gelijk klimaateffect. Voor onze medewerkers moeten 
onze werkplekken veilig zijn, gendergelijkheid 
bieden en persoonlijke ontwikkeling mo-
gelijk maken. Bovendien streven we naar 
vertrouwensvolle relaties met klanten, 
zakenpartners en overige belanghebben-
den.

Onze gedragscode dient hierbij als 
richtsnoer. Deze code steunt onder ande-
re op UN Global Compact, wat betekent 
dat we tien principes over milieu en 
sociale verantwoordelijkheid volgen. We 
hebben ook een klokkenluidersregeling 
waarvan medewerkers gebruik kunnen 
maken als ze onregelmatigheden ontdek-
ken en ze vinden dat ze die moeilijk bin-
nen de eigen organisatie kunnen melden.

Verantwoordelijkheid nemen is 
belangrijk. De gedragscode helpt ons om dit 
te doen, als persoon maar ook als organisa-
tie. De code is een praktische steun die met 
duidelijk omschreven duurzaamheidsdoelen 
en resultaatgerichte maatregelen laat zien wat 
we moeten bereiken. Ook onze bedrijfscultuur 
biedt steun. De cultuur van Beijer Alma is helder 
en staat voor openheid, tolerantie en toegang 
tot informatie. Het is een extra drijvende kracht 
voor ons duurzaamheidswerk.

HENRIK PERBECK,  
CEO EN PRESIDENT BEIJER ALMA
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Verantwoordelijkheid voor mens en milieu



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het belangrijkste doel van Beijer Alma is meerwaarde creëren voor klanten, aandeelhouders, partners 
en medewerkers, dit wil zeggen op diverse manieren aan economisch nut bijdragen, bijvoorbeeld betere 
winstmarges en concurrentiekracht bij klanten, aantrekkelijke opbrengst voor aandeelhouders of markt-
conforme lonen en voorwaarden voor medewerkers. Die meerwaarde mag echter niet ten koste gaan van 
onze ambities op het gebied van kwaliteit en duurzame ontwikkeling. Milieu, sociale verantwoordelijk-
heid en bedrijfsethiek zitten dus vervat in onze dagelijkse bedrijfsvoering en in de langetermijnstrategie 
van de groep. 

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op UN Global Compact en 
andere internationale verdragen. Ook de norm voor sociale verantwoordelijkheid (ISO 26000) was een 
leidraad bij het opstellen van onze gedragscode. De code laat zien hoe we verantwoordelijkheid nemen 
voor het effect van onze activiteiten en producten op milieu en samenleving. 

MENSEN, MILIEU EN BEDRIJFSETHIEK
De gedragscode omvat drie gebieden: mens en maatschappij, milieu en bedrijfsethiek. Ook de standpun-
ten van de groep inzake zakenpartners, kwaliteit en productverantwoordelijkheid komen erin aan bod. De 
code geeft dus weer hoe we met een duurzame waardeketen werken. Binnen elk gebied wordt beschreven 
waar we voor staan en waaraan alle medewerkers moeten bijdragen. De code is de steun, maar pas door 
toepassing in de praktijk worden de ambities duidelijk en maken die een verschil. Het is dus een verant-
woordelijkheid die we met z’n allen moeten nemen.

Door middel van onze gedragscode:
 ■ Volgen we wetten, Global Compact en het Kinderrechtenverdrag van de VN, en andere internationale 

verdragen en richtlijnen.
 ■ Houden we rekening met de financiële verwachtingen van onze belanghebbenden en creëren we waar-

de voor klanten en aandeelhouders.
 ■ Wordt sociale verantwoordelijkheid geïntegreerd in de gehele groep en in de praktijk gebracht in de 

relaties met medewerkers, klanten, zakenpartners, eigenaren en andere belanghebbenden.
 ■ Dragen we bij aan duurzame ontwikkeling, met inbegrip van gezondheid en welzijn.

VOOR IEDEREEN 
Samen met de regels voor corporate governance en overige richtlijnen binnen de groep vormt de code een 
kader. De code geldt voor alle medewerkers, leidinggevenden en bestuursleden van Beijer Alma, waar ook 
ter wereld. We verwachten van onze zakenpartners dat ze kennis nemen van onze gedragscode en zelf 
vergelijkbare richtlijnen invoeren.
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UN Global Compact is een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling die in 1999 werden aangenomen. 
Daarmee wordt beoogd een einde te maken aan armoede en hon-
ger, mensenrechten voor iedereen te verwezenlijken, tot gender-
gelijkheid en zelfbeschikking voor iedereen te komen en de duurza-
me bescherming van de planeet en haar natuurlijke hulpbronnen 
te waarborgen. Beijer Alma heeft negen doelen uitgekozen die het 
best aansluiten bij het duurzaamheidswerk van de groep en die als 
een kompas dienen.

Doel 4. Kwaliteitsonderwijs – Inclusief en gelijkwaardig onderwijs 
van goede kwaliteit waarborgen en levenslang leren stimuleren.
We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om hun vakkennis 
en vaardigheden te ontwikkelen en nemen deel aan samenwerkin-
gen en projecten met scholen, universiteiten, onderzoeksinstituten 
en netwerken in de industriële sector.

Doel 5. Gendergelijkheid – gelijkheid tussen de geslachten en 
zelfbeschikking voor vrouwen en meisjes waarmaken.
We behandelen niemand apart op grond van religie, geslacht, 
leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke 
overtuiging, sociale achtergrond of etniciteit, en we steunen en 
bevorderen diversiteit.

Doel 7. Duurzame energie voor iedereen – betaalbare, betrouwba-
re, duurzame en modern energie voor iedereen waarborgen.
We gebruiken water, energie, materialen en andere natuurlijke 
hulpbronnen efficiënt en spaarzaam met het oog op duurzame 
ontwikkeling.

WAARDIG

Doel 8. Eerlijk werk en economische groei – streven naar langdu-
rige, inclusieve en duurzame economische groei en volledige en 
productieve werkgelegenheid met eerlijke arbeidsvoorwaarden.
We behandelen alle medewerkers rechtvaardig, waardig en 
respectvol en we respecteren hun recht om zich te organiseren. 
Het hoofddoel van Beijer Alma is rendabele groei waarmee we een 
succesvolle langetermijnontwikkeling verzekeren en verantwoorde-
lijkheid voor mens en milieu nemen. 

Doel 9. Duurzame industrie, innovaties en infrastructuur – hoog-
staande infrastructuur bouwen, zich inzetten voor een inclusieve 
en duurzame industrialisatie en vernieuwing bevorderen.
We zien onze bedrijfsvoering vanuit een levenscyclusperspectief 
– grondstoffen, zakenpartners, producten, diensten en klanten – 
en verbinden op een innovatieve manier milieu en zakelijk nut, 
hetgeen de ontwikkeling van de groep ten goede komt.

Doel 12. Duurzame consumptie en productie – duurzame con-
sumptie- en productiepatronen verzekeren.
Onze producten moeten voldoen aan de wettelijke normen en 
gezondheidsvoorschriften voor gebruik en we hechten belang aan 
de kwaliteits- en veiligheidsaspecten van de producten. We bieden 
producten en oplossingen die het effect op het milieu helpen te 
beperken.

Doel 13. Klimaatveranderingen bestrijden – onmiddellijk maat-
regelen nemen om de klimaatveranderingen en de gevolgen ervan 
te bestrijden.
We moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen en 
evalueren hoe de klimaatveranderingen onze bedrijfsactiviteiten 
beïnvloeden.

Doel 16. Vreedzame en inclusieve maatschappij, waarbij Beijer 
Alma zich op deeldoelstelling 16.5 concentreert – corruptie en 
omkoping bestrijden.
We eisen eerlijkheid en integriteit binnen ons bedrijf en verwach-
ten hetzelfde van alle zakenpartners. Steekpenningen zijn verbo-
den. Geschenken en andere gunsten mogen niet groter zijn dan wat 
volgens lokale gewoonten en wetgeving redelijk is. Alle divisies en 
medewerkers moeten zich aan de mededingingswetten houden.

Doel 17. Internationaal partnerschap om doelstellingen te berei-
ken – uitvoeringsmiddelen versterken en internationaal partner-
schap voor duurzame ontwikkeling vernieuwen.
Ons duurzaamheidswerk wordt beïnvloed door verschillende 
belanghebbenden met eisen en verwachten ten opzichte van Beijer 
Alma. Het is een vanzelfsprekend deel van onze strategie voor 
duurzame ontwikkeling om ruim aan deze eisen te voldoen. 

De koppeling tussen de doelstellingen van het concern doel en de 
wereldwijde doelstellingen wordt toegelicht in de geïntegreerde 
jaarrekening en het duurzaamheidsrapport van Beijer Alma. 

Wereldwijde doelstellingen – een kompas
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Strategie voor duurzame ontwikkeling

Beijer Alma is een internationale industriële groep met een beursnotering op Nasdaq Stockholm. Ons 
bedrijfsconcept is het verwerven en verder ontwikkelen van bedrijven met groeipotentieel. We leggen ons 
toe op componentenproductie (Lesjöfors) en op waardecreatie door verkoop, productie en nichetechno-
logieën (Beijer Tech). Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een deel van onze bedrijfsstrategie 
en een voorwaarde voor rendabele groei. Deze verantwoordelijkheid steunt op onze gedragscode, onze 
belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken, het identificeren van risico’s en mogelijkheden en de waarde-
keten waarmee we werken. Dit alles levert een duurzaamheidsaanpak op die bijdraagt aan een betere 
wereld, zakelijke mogelijkheden creëert, risico’s beperkt en ons in staat stelt om aan de eisen en verwach-
tingen van belanghebbenden te voldoen. De strategie voor duurzame ontwikkeling steunt op de volgende 
onderdelen:

 ■ GEDRAGSCODE. De code laat medewerkers en belanghebbenden zien wat onze kijk is op mens en samen-
leving, op milieu en op bedrijfsethiek. De code geldt voor iedereen bij Beijer Alma, waar ook ter wereld. 
De gedragscode is gebaseerd op internationale en nationale wetgeving en is in lijn met UN Global 
Compact en andere internationale ethische richtlijnen. 

 ■ DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN. Focus op duurzaamheidsvraagstukken die van belang zijn voor de 
bedrijfsstrategie van de groep en van betekenis voor onze belanghebbenden. 

 ■ DUURZAME WAARDEKETEN. Een levenscyclusperspectief op de activiteiten, producten en diensten van 
Beijer Alma. 

 ■ RISICO’S EN MOGELIJKHEDEN. Risico’s worden geïdentificeerd, behandeld en tot een minimum beperkt. 
Mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling worden benut en leveren zakelijk nut op. 

 ■ DOELSTELLINGEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING. Langetermijndoelen voor de gehele groep binnen be-
langrijke gebieden. Deze worden aangevuld met gedetailleerde doelen en actieplannen bij de divisies 
binnen de groep.

HET WERK IN DE PRAKTIJK
 ■ VERANTWOORDELIJKHEID. Gedelegeerde verantwoordelijkheid, wat betekent dat het operationele duur-

zaamheidswerk worden aangepast en bij de divisies van de groep worden uitgevoerd.
 ■ ISO 14001. Gerichtheid op een systematische aanpak voor voortdurende verbeteringen, met name in 

het kader van het milieumanagementsysteem ISO 14001. 
 ■ FOLLOW-UP EN COMMUNICATIE. Regelmatige follow-up van het duurzaamheidsbeleid en transparante 

communicatie met de belanghebbenden van de groep, vooral via het duurzaamheidsrapport dat een 
onderdeel van de jaarrekening is.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
De strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen steunt op onze gedragscode, belangrijke 
duurzaamheidsvraagstukken, het identificeren van risico’s en mogelijkheden en de waardeketen waar-
mee we werken. In zijn geheel draagt deze strategie bij aan rendabele, duurzame groei bij Beijer Alma.
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Met de tien UN Global Compact-principes besteden we extra aandacht 
aan gebieden die belangrijk zijn voor ons en onze belanghebbenden, 
bijvoorbeeld milieu, veiligheid op de werkplek, respect voor 
mensenrechten en gezonde bedrijfsprincipes.

Mens en maatschappij

RESPECT VOOR MENSENRECHTEN
 ■ We behandelen alle medewerkers rechtvaardig, waardig en respectvol.
 ■ We behandelen niemand apart op grond van religie, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, 

nationaliteit, politieke overtuiging, sociale achtergrond of etniciteit.
 ■ We steunen en bevorderen diversiteit.
 ■ We pesten, dreigen of discrimineren niet.
 ■ We respecteren het recht van alle medewerkers om zich te organiseren.
 ■ We accepteren geen kinderarbeid, illegale arbeid of dwangarbeid en voeren een zerotolerancebeleid 

tegen alle vormen van mensenhandel, met inbegrip van prostitutie en andere sekshandel.

GOEDE WERKOMSTANDIGHEDEN
 ■ Bij het uitvoeren van onze activiteiten moet met ruime marge aan de arbeidsomstandigheden - 

wetgeving worden voldaan. 
 ■ We streven ernaar het aantal arbeidsongevallen tot nul terug te brengen en stellen gezondheid en 

veiligheid op de werkplek voorop.
 ■ We gaan preventief en systematisch te werk om goede en veilige werkomstandigheden te creëren.
 ■ We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om hun vakkennis en vaardigheden te ontwikkelen.

DUIDELIJKE MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
 ■ Indien mogelijk leggen we maatschappelijke betrokkenheid aan de dag waar Beijer Alma actief is. We 

streven ernaar lokale medewerkers en leidinggevenden aan te nemen en groeikansen te bieden.
 ■ We steunen en sponsoren organisaties die onze waarden delen en die de lokale samenleving waarin we 

actief zijn, vooruithelpen.
 ■ We nemen deel aan samenwerkingen en projecten met scholen, universiteiten, onderzoeksinstituten en 

netwerken in de industriële sector.
 ■ We nemen een politiek neutrale positie in. De bedrijfsnaam of de financiële middelen van Beijer Alma 

mogen niet voor politieke doeleinden worden gebruikt.



Door middel van systematische en doelgerichte milieumaatregelen 
combineren we milieuzorg met zakelijk nut.

Milieu

PREVENTIEF MILIEUBELEID
 ■ Bij het uitvoeren van onze activiteiten moet met ruime marge aan de milieuwetgeving worden voldaan. 
 ■ We moeten anticiperen op nieuwe wetgeving en ruim op tijd eisen en wensen van klanten en andere 

belanghebbenden opvangen.
 ■ We werken preventief en op lange termijn om ons effect op het milieu te verminderen. Het voorzichtig-

heidsprincipe dient hierbij als richtsnoer. 
 ■ We streven ernaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Aan de hand van regelmatige analy-

ses evalueren we hoe de klimaatveranderingen onze bedrijfsactiviteiten beïnvloeden. 
 ■ We gebruiken water, energie, materialen en andere natuurlijke hulpbronnen efficiënt en spaarzaam 

met het oog op duurzame ontwikkeling.
 ■ We houden rekening met milieu- en gezondheidsaspecten bij het kiezen van grondstoffen, chemicaliën, 

verpakkingen en distributiekanalen.
 ■ Om voorbereid te zijn op noodsituaties identificeren en evalueren we systematisch het risico op onge-

lukken, branden en ongecontroleerde uitstoot in het milieu.
 ■ We geven regelmatig zakelijke informatie over ons duurzaamheidswerk.
 ■ We besteden systematisch aandacht aan milieukwesties. Bij de divisies waar het relevant is, moeten 

gecertificeerde milieumanagementsystemen op basis van ISO 14001 worden toegepast.
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Bedrijfsethiek

GOEDE BEDRIJFSETHIEK
 ■ We eisen eerlijkheid en integriteit binnen ons bedrijf en verwachten hetzelfde van onze zakenpartners.
 ■ Steekpenningen zijn verboden. Elke vorm van betaling aan vertegenwoordigers, leveranciers en andere 

zakenpartners mogen uitsluitend op goederen en diensten slaan.
 ■ Geschenken en andere gunsten kunnen deel uitmaken van gebruikelijke gastvrijheid, maar mogen niet 

groter zijn dan wat volgens lokale gewoonten en wetgeving redelijk is.
 ■ Alle divisies en medewerkers van de groep moeten zich aan de mededingingswetten houden.
 ■ Alle medewerkers moeten belangenconflicten tussen hun privéfinanciën en de zakelijke activiteiten van 

het bedrijf vermijden.
 ■ Alle zakelijke transacties door bedrijven van de groep moeten duidelijk zichtbaar zijn in hun boekhou-

ding, die aan de regels van de groep en aan internationale normen voor jaarrekeningen moet voldoen.
 ■ We garanderen dat medewerkers – zonder risico voor persoonlijke gevolgen – alarm kunnen slaan over 

wezenlijke onregelmatigheden, het zogenaamde klokkenluiden.
 ■ We moeten gezonde bedrijfsprincipes toepassen en verantwoordelijk en gematigd gebruikmaken van 

reclame en marketing.
 ■ We respecteren het eigendomsrecht en het recht op intellectuele eigendom.

VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS AANDEELHOUDERS
We beschermen de investeringen van de aandeelhouders en streven naar een concurrerend rendement 
dat steeds beter wordt. Onze corporate governance moet het kader bieden voor een actief en verantwoord 
eigenaarschap, een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen de aandeelhoudersvergadering, 
de raad van bestuur, de CEO en de accountant, en openheid en transparantie ten opzichte van alle belang-
hebbenden. De relatie tussen Beijer Alma en de aandeelhouders is gebaseerd op de volgende principes:

 ■ Bij beslissingen over fundamentele strategieën en beleidsopties wordt altijd rekening gehouden met het 
rendement op het geïnvesteerde geld van de aandeelhouders.

 ■ We informeren de aandeelhouders over de bedrijfsvoering, resultaten, risico’s en strategieën van de groep. 
Dat gebeurt volgens de regels van de beurzen waar het Beijer Alma-aandeel genoteerd is. 

 ■ Informatie die belangrijk is voor onze belanghebbenden, moet in de gegeven omstandigheden altijd zo 
spoedig mogelijk worden verstrekt.

WELDOORDACHTE COMMUNICATIE 
 ■ Onze communicatie moet helder en eerlijk zijn en de toepasselijke wetgeving, regels en normen volgen. 

We moeten open en correct zijn binnen het kader van het zakengeheim.
 ■ We onderhouden hechte relaties met onze belanghebbenden, waarbij de communicatie uitgaat van regel-

matige contacten, duidelijkheid en goede bedrijfsethiek.
 ■ We respecteren de vrijheid van alle medewerkers om zich uit te spreken over zaken die hun persoonlijk 

aangaan. Over onderwerpen die de activiteiten van Beijer Alma betreffen, mogen alleen vertegenwoordi-
gers van de bedrijfsleidingen namens Beijer Alma uitspraken doen. Vragen over de activiteiten van Beijer 
Alma moeten daarom wordt doorverwezen naar de lokale bedrijfsleiding, de directie van de dochteron-
dernemingen of de directie van de groep. Alle externe informatie die de aandelenkoers kan beïnvloeden, 
moet via de raad van bestuur, de algemeen directeur of de CFO gaan.
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Duurzame waardeketen

ZAKENPARTNERS
 ■ We hechten belang aan de samenwerking met onze zakenpartners, bijvoorbeeld leveranciers, toeleve-

ranciers, samenwerkingspartners, vertegenwoordigers en distributeurs. 
 ■ We verwachten dat onze zakenpartners zich houden aan de sociale, bedrijfsethische en milieuprincipes 

van onze gedragscode en aan de internationale richtlijnen die door Beijer Alma worden onderschreven. 
We verwachten bovendien dat ze dezelfde normen en waarden toepassen ten opzichte van hun eigen 
zakenpartners.

 ■ We willen dat onze zakenpartners ervoor zorgen dat hun activiteiten, producten en diensten geen nega-
tieve invloed hebben op milieu, gezondheid en maatschappij.

 ■ We vragen onze zakenpartners certificeerbare managementsystemen voor kwaliteit, milieu en werk-
omstandigheden in te voeren. 

 ■ We doen geregeld een follow-up van de prestaties van onze zakenpartners op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. Als ze niet aan onze vereisten voldoen, kan het ertoe leiden dat we verbeteringsmaatrege-
len eisen of de samenwerking beëindigen. 

 ■ We hebben procedures om met redelijke zekerheid na te gaan of bepaalde metalen (conflictmineralen) 
niet afkomstig zijn uit gebieden met gewapende conflicten.

JUISTE KWALITEIT, PRODUCTVEILIGHEID EN MILIEUAANPASSING
 ■ We moeten altijd aan de eisen, behoeften en verwachtingen van de klanten voldoen door diensten en 

producten met de juiste kwaliteit te leveren.
 ■ Onze producten moeten voldoen aan de wettelijke normen en gezondheidsvoorschriften voor gebruik. 
 ■ Informatie over het gebruik van producten moet altijd correct en duidelijk zijn, bijvoorbeeld van veilige 

en milieuverantwoorde installatie, onderhoud en bewaring tot uiteindelijke afdanking.
 ■ We hechten belang aan de kwaliteits- en veiligheidsaspecten van onze producten en bieden producten 

en oplossingen die de druk op het milieu helpen beperken. 
 ■ We gaan systematisch te werk. Gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen die aan ISO 9001 en/of 

branchespecifieke certificatiesystemen voldoen, moet aanwezig zijn in divisies waar dit relevant is. 

Met het oog op een succesvolle duurzaamheidsaanpak werken we 
samen met en stellen we eisen aan onze zakenpartners. We vervullen 
ook de kwaliteitseisen van de klanten voor producten en diensten.

011



Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk

BELEIDSLIJNEN ALS RICHTSNOER
De gedragscode beschrijft de fundamentele waarden van Beijer 
Alma. Voor onderwerpen als milieu, werkomstandigheden, 
kwaliteit en communicatie moeten de bedrijven binnen de groep 
eigen gedetailleerde richtlijnen opstellen. Zulke richtlijnen worden 
ontwikkeld in het managementsysteem van de bedrijven. Het am-
bitieniveau moet beantwoorden aan wat wordt aangegeven in de 
gedragscode van de groep. 

ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID
De algemeen directeur van de groep heeft de overkoepelende ver-
antwoordelijkheid voor het maatschappelijk verantwoord onderne-
men. De groep moet medewerkers opleiden, informatie verspreiden 
en follow-ups doen om te verzekeren dat de kennis over de gedrags-
code hoog is. In de dagelijkse praktijk is de verantwoordelijkheid 
voor het toepassen van de code gedelegeerd aan de directeuren 
van de bedrijven binnen de groep. De code maakt deel uit van het 
interne opleidingsprogramma van de bedrijven, dat ook een aparte 
cursus bedrijfsethiek omvat. De directeuren moet met hun gedrag 
een voorbeeld zijn voor het toepassen van de richtlijnen. 

VOORTDURENDE VERBETERINGEN
De gedragscode bouwt in vele opzichten op het voortdurende 
verbeteringswerk. Met deze systematische aanpak verminderen we 
ons effect op het milieu, verbeteren we de werkomgeving en voeren 
we andere verbeteringsmaatregelen uit. Preventieve maatregelen 
en het voorzichtigheidsprincipe zijn belangrijk voor ons. 

ZEROTOLERANCEBELEID
Voor bepaalde punten in de code voeren we een zerotolerance-
beleid. Het bijvoorbeeld om het naleven van wetten, respect voor 
mensenrechten en kwesties die verband houden met steekpennin-
gen, corruptie en mededingingswetten.

MANAGEMENTSYSTEMEN
Er moeten managementsystemen voor milieu (ISO 14001) en 
kwaliteit (ISO 9001) in gebruik zijn bij alle productdivisies, maar 
ook bij andere activiteiten waar gecertificeerde managementsyste-
men relevant zijn. Bij divisies met weinig medewerkers hoeven de 
managementsystemen niet extern gecertificeerd te zijn.

FOLLOW-UPS EN VERSLAGEN
We doen regelmatig follow-ups van de duurzame ontwikkeling 
en het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze 
bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten, feedback en 
formele controles. De prestaties van de groep worden belicht in 
het duurzaamheidsrapport, dat deel uitmaakt van het jaarverslag. 
Deze rapportage volgt de internationale richtlijnen en wetgeving 
inzake verplichte duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven. 
We voldoen daarmee ook aan de eis tot regelmatige rapportage van 
maatregelen en prestaties zoals aangegeven in UN Global Compact.

EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING
Efficiënte bedrijfsvoering, eigenaarschap met een langetermijnvi-
sie en maatschappelijk verantwoord ondernemen banen de weg 
voor waardecreatie. Deze waardecreatie vereist dat we producten 
en diensten met een hoge klantwaarde leveren, dat wil zeggen die 
de activiteiten van de klant beter, efficiënter of sterker maken, die 
besparingen opleveren of die op andere wijze tot ontwikkeling lei-
den. Wanneer onze bedrijven zulke klantwaarde bieden, kunnen ze 
de marges van hun producten en diensten verbeteren, hetgeen de 
rentabiliteit en op termijn de waarde van de bedrijven en de gehele 
groep verhoogt. Daarmee wordt meerwaarde voor de aandeelhou-
ders van Beijer Alma gecreëerd. 

Efficiënte bedrijfsvoering gaat uit van verantwoordelijkheid, open-
heid, ethisch gedrag, respect voor de activiteiten van onze belang-
hebbenden en naleving van de geldende wetgeving. Bij het nemen 
van beslissingen gaan we uit van het volgende:

 ■ Van economische, natuurlijke en menselijke hulpbronnen wordt 
efficiënt gebruikgemaakt.

 ■ Veiligheid en gezondheid zijn een duidelijke prioriteit.
 ■ We streven naar een bedrijfscultuur waarin milieuzorg en sociale 

verantwoordelijkheid worden toegepast en bevorderd.
 ■ We houden in onze langetermijnstrategie rekening met de 

eisen en zienswijzen in de samenleving en bij andere belang-
hebbenden. 

 ■ We communiceren met onze belanghebbenden over duurzame 
ontwikkeling en luisteren naar standpunten.
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DUURZAAMHEIDSWERK IN DE PRAKTIJK
De strategie, doelen en follow-up voor duurzaamheid worden be-
paald door de bedrijfsleiding van Beijer Alma en een werkgroep van 
CEO’s en duurzaamheidsverantwoordelijken van Lesjöfors en Beijer 
Tech. Dit werk wordt gecoördineerd door onze duurzaamheids-
manager Anna Haesert, die verantwoordelijk is voor het strategische 
duurzaamheidsbeleid van de groep, maar ook de initiatieven binnen 
de bedrijven van de groep ondersteunt en op elkaar afstemt.



Klokkenluidersregeling

Bij Beijer Alma moet het bedrijfsklimaat transparant en het bedrijfsethische niveau hoog zijn. Dat betekent 
dat we eventuele misstanden in een vroeg stadium willen opvangen. Daarom hebben we een klokken-
luiders regeling voor het melden van vermoedelijke onregelmatigheden. Medewerkers of andere personen 
kunnen hiervan gebruikmaken als ze gedragingen ontdekken die mogelijk onethisch of onwettig zijn. 

EXTERNE BEHANDELING
Om de anonimiteit te waarborgen wordt ons klokkenluiderskanaal beheerd door een extern bedrijf dat 
meldingen en daaropvolgende dialogen versleutelt en van wachtwoorden voorziet. Maar toch hopen we dat 
medewerkers en anderen zich vrij voelen om in eerste instantie rechtstreeks contact met ons op te nemen als 
ze vragen of vermoedens hebben. 

VIA INTERNET
Het klokkenluiderskanaal is bereikbaar via: beijeralma.whistlelink.com, maar er staat ook een link op de 
website van Beijer Alma. De melder vult een rapport in en verstuurt dit. Het externe bedrijf beoordeelt ver-
volgens of het rapport binnen het kader van de klokkenluidersregeling van de groep kan worden behandeld 
en licht de melder hierover in.
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beijeralma.whistlelink.com


T
E

K
S

T:
 T

O
R

B
JÖ

R
N

 B
R

O
R

S
O

N
, 

A
N

N
A

 H
A

E
S

E
R

T
 E

N
 F

R
E

D
R

IK
 L

IL
IE

B
LA

D
. 

G
R

A
F

IS
C

H
 O

N
T

W
E

R
P

 E
N

 P
R

O
D

U
C

T
IE

: 
W

A
LD

T
O

N
 D

E
S

IG
N

. 
F

O
T

O
: 

C
A

R
L 

H
JE

LT
E

 (
F

O
T

O
’S

 I
N

 S
IT

U
) 

E
N

 P
E

T
E

R
 P

H
IL

LI
P

S
 (

V
R

IJ
S

TA
A

N
D

E
 F

O
T

O
’S

).Woordverklaringen

DUURZAME ONTWIKKELING: Duurzame ontwikkeling kan worden gezien als een evenwicht tussen eco-
nomie, sociale factoren en milieu. Het gaat om het voorzien in huidige behoeften zonder voor komende 
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. 

GEDRAGSCODE: Een gedragscode is een reeks vrijwillige richtlijnen hoe een bedrijf of organisatie activi-
teiten correct op een ethische, sociaal verantwoorde en duurzame manier moet uitvoeren. De gedrags-
code van Beijer Alma is onder andere gebaseerd op de kernverdragen inzake arbeidsrecht van de IAO 
(VN-orgaan voor arbeidsrecht) en op de mensenrechtenverklaring, het kinderrechtenverdrag en de tien 
principes van UN Global Compact. Wij hebben ons ook laten inspireren door ISO 26000, een norm met 
betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

KLIMAATVERANDERING: In de gedragscode gaat het specifiek om klimaatveranderingen die te wijten zijn 
aan de uitstoot van broeikasgassen door het energieverbruik van Beijer Alma. Dit omvat onder andere 
verwarming van gebouwen, transporten en ingekochte elektriciteit. 

KLOKKENLUIDERSREGELING: Een regeling die het medewerkers gemakkelijker maakt om “de klok te luiden”, 
d.w.z. alarm te slaan. Medewerkers kunnen hiervan gebruikmaken om ernstige misstanden te melden als 
ze het niet mogelijk achten om dit via hun eigen organisatie te doen.

KWALITEITSSYSTEEM: ISO 9001 steunt op een aantal basisprincipes en wordt door miljoenen organisaties 
over de hele wereld gebruikt. Deze norm houdt in dat een organisatie moet uitgaan van de behoeften van 
de klant en de interne routines moet nazien om kosten te verlagen. Als de organisatie alle eisen vervult, 
kan deze worden gecertificeerd. Veel van de bedrijven binnen Beijer Alma hebben een ISO 9001-certifi-
caat.

MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM: Een milieumanagementsysteem dient om het milieubeleid van een orga-
nisatie in de praktijk te brengen en om de milieufactoren te monitoren. De bedoeling is om met voortdu-
rende verbeteringen invloed op het milieu te verminderen. Bij Beijer Alma wordt ISO 14001 gebruikt als 
internationale standaard voor milieumanagementsystemen. 

UN GLOBAL COMPACT: Het initiatief voor Global Compact werd in 1999 genomen op het World Economic 
Forum in Davos. Het doel van Global Compact is om bedrijven ertoe te brengen verantwoordelijkheid te 
nemen voor tien internationaal erkende principes binnen vier gebieden: mensenrechten, arbeidsrecht, 
milieu en corruptiebestrijding. Beijer Alma heeft zich in 2015 bij Global Compact aangesloten.

VOORZICHTIGHEIDSPRINCIPE: Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat we in situaties waar we milieu- en 
gezondheidsrisico’s vermoeden, maar over onvoldoende kennis beschikken, niet afwachten of nalaten om 
beschermende maatregelen te nemen. 




