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FOCUSGEBIED

BEDRIJFSETHIEK

Jan De Nul wil zijn positie als wereldspeler behouden en
verder ontwikkelen door zijn activiteiten te beheren als een
verantwoordelijk en betrouwbaar bedrijf. Daarom hechten we
groot belang aan conformiteit en integriteit. We hanteren de
hoogst mogelijke standaarden, in lijn met alle geldende wetten
en richtlijnen, en investeren fors in een cultuur waarin ethisch
gedrag en compliance centraal staan.
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Om die cultuur in de hand te werken, hebben we een reeks
gedragsregels gebundeld in onze Gedragscode,
beschikbaar voor elke werknemer en zakenpartner. De
Raad van Bestuur van Jan De Nul Group heeft deze
Gedragscode bekrachtigd. We verwachten van al onze
medewerkers en zakenpartners, ongeacht hun rol, dat zij
deze Gedragscode als leidraad gebruiken voor hun bijdrage
aan onze onderneming.
Deze Gedragscode leidt tot de opmaak of aanpassing van
nieuwe beleidslijnen en procedures in de verschillende
departementen. De focusgroep ‘Bedrijfsethiek’, onder
leiding van de JDN Compliance Officer, en samen met lokale
Compliance Officers, nemen het voortouw bij het verder
ontwikkelen, monitoren en implementeren van het
compliance programma.

VOORUITGANG
•

Iedere werknemer binnen Jan De Nul Group krijgt een opleiding met daarin
onder meer een uitgebreide en breed toegankelijke e-learning module van onze
JDN Academy over onze Gedragscode. De online module ging in december 2020
live en wordt in 2021 verder uitgerold.

•

In contracten met elke zakenpartner nemen we onze eisen en clausules op die
hen eenduidig over onze Gedragscode informeren.

•

In 2020 hebben we de Gedragscode voor Leveranciers (Supplier Code of Conduct)
goedgekeurd en gelanceerd.

•

De Gedragscode is een onderdeel van een uitgebreid compliance programma op
groepsniveau. Dit programma is ontwikkeld op basis van een risk assessment,
opgemaakt voor de hele groep. We passen dit compliance programma in elk land
aan de lokale wetgeving en specifieke risico’s aan, wat voor elk land en project
resulteert in een op maat gemaakt compliance programma. De uitrol gebeurt
stapsgewijs.
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