19/05/21

MVO-RAPPORT 2019-20.

FOCUSGEBIED
WAARDEKETEN

Om te komen tot een duurzaam aankoopbeleid identificeren we
de ecologische, sociale en economische impact van onze volledig
waardeketen. Onze aankoopmedewerkers hanteren milieu-,
sociale en ethische overwegingen bij de selectie van zowel kleine
als grote leveranciers. Deze leveranciers spelen een belangrijke
partnerrol in het continu verbeteren van onze aankoopprestaties
en het streven naar een steeds duurzamer aankoopbeleid.
We bouwen aan partnerschappen met onze leveranciers en zetten daarbij in op innovatie,
gemeenschappelijke doelen en het voortdurend verbeteren van prestaties. Wereldwijd
moedigen we onze teams aan om lokale initiatieven ten voordele van de gemeenschap
op touw te zetten. We beogen onze milieu-impact te minimaliseren door een betere
selectie en een beter gebruik van producten en diensten. En we voldoen steeds en
overal aan de letter en de geest van de geldende wetgeving.
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ORGANISATIE
De ontwikkeling en implementatie van het waardeketenprogramma wordt aangestuurd door de focusgroep
‘Waardeketen’ die bestaat uit alle aankoopmanagers
binnen Jan De Nul Group.
We zetten onze vastgelegde strategie om in tastbare acties
binnen de verschillende afdelingen. Regelmatige bijeenkomsten zorgen voor gemeenschappelijke doelen,
perspectieven en kennisdeling door de hele organisatie.

VOORUITGANG
•

We hebben de Gedragscode voor Leveranciers (Supplier Code of Conduct) en Social
Accountability Policy gepubliceerd en geïntegreerd in onze commerciële documenten.

•

In de beoordeling van leveranciers hebben we een MVO-specifieke vragenlijst
geïntegreerd. De antwoorden geven inzichten op de aanpak van verschillende
topics, zodat een duurzame selectie mogelijk is.

•

We hechten belang aan risicobewaking op het gebied van bedrijfsethiek.

•

We hebben duurzame aankoopprincipes in onze interne procedures opgenomen,
zoals in de procedure voor Inkoop Internationale Operaties en voor het beheer
van leveranciers en onderaannemers.

•

In de toekomst zullen we ons verder focussen op de ontwikkeling van een duurzaam inkoopbeleid, dat we op zijn beurt zullen vertalen in een roadmap en
strategie voor alle betrokken medewerkers, gecertificeerd volgens ISO 20400.

•

We zullen onze belangrijkste leveranciers betrekken in onze inspanningen om de
duurzaamheid van onze producten en processen blijvend te verbeteren.
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