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ONZE KERNWAARDEN

Trioplast is een industriële groep en een van de toonaangevende Europese spelers op het gebied van innovatieve en kosteneffectieve 
verpakkingsoplossingen op basis van polyethyleen- en polypropyleenfolie. Het hoofdkantoor van de onderneming ligt in Smålands-
stenar in Zweden.
Voor meer informatie: www.trioplast.com

De inzet van Trioplast wat betreft duurzame ontwikkeling vindt zijn oorsprong in onze kernwaarden en 
is verankerd in het UN Global Compact, de globale doelstelling en Agenda 2030, alsmede in interna-
tionale afspraken en richtlijnen. De gedragsregels laat werknemers, leveranciers, klanten en andere 
belangstellenden zien hoe Trioplast wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling. 

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST

RELIABLE  

• Wij zijn bereikbaar, onderhouden een hoog serviceni-
veau en voorzien onze plaatselijke klanten van deskun-
dig support.

• Wij zijn experts op onze gebieden en focussen vooral op  
onze samenwerking met klanten en andere belangheb-
bende partijen.

• Wij zien het belang in van volharding totdat uitdagingen 
worden opgelost.

• Wij zijn eerlijk en verantwoordelijk en onderhouden een 
open en intensieve dialoog met de klant teneinde de 
meest functionele en rendabele oplossingen te leveren.

• Wij zijn ons uitermate bewust wat betreft onze verant-
woording voor het milieu en focussen daarom op recy-
cling en begrip voor circulaire economie.

• Werk en productveiligheid stellen wij altijd voorop, en 
wij zorgen ervoor dat niemand op de werkplek door de le-
vering van onze producten persoonlijk letsel kan oplopen.

LONG-TERM  

• Wij realiseren sterke en duurzame relaties met klanten, 
werknemers en andere belanghebbenden.

• Onze globale werkmethode houdt in dat we weliswaar
  globaal zaken doen, maar dat we lokaal aanwezig zijn, 

nabij de klanten en de markt.

• Wij volgen nauwgezet de markt en nemen deel aan en 
leiden de productontwikkeling inzake medium en pre-
mium segmenten.

• We willen een duurzame, financieel gezonde en onaf-
hankelijke state-of-the-art onderneming zijn. 

• Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en wij bereiden 
onze werknemers voor op te toekomst door continue 
hun vaardigheden te onderhouden en te verbeteren.

• Wij nemen maatschappelijk verantwoord ondernemen 
serieus, nu en in de toekomst. 

ACTIVE  

• Wij zijn actief in alles wat we doen; we zoeken constant 
naar nieuwe informatie en verwelkomen nieuwe kennis.

• Wij zijn flexibel en kiezen voor een frisse aanpak, zodat 
wij voortdurende innovatieve oplossingen aanbieden 
die verbeteringen met zich meebrengen, zowel voor 
onze klanten, onze omgeving, en onszelf.

• Onze innovatieve kracht moet niet alleen in onze pro-
ducten tot uiting komen, maar ook in de manier waarop 
we ze op de markt brengen en verkopen.

• We zijn trotse vernieuwers die bekwaamheid tonen en 
de wil tot ontwikkeling voor een duurzame toekomst.
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Onze inzet voor een duurzame ontwikkeling is meer re-
levant dan ooit tevoren. We kunnen helaas slechts con-
stateren dat er veel globale bedreigingen bestaan. Als 
een van de toonaangevende Europese leveranciers van 
verpakkingsoplossingen op basis van polyethyleen- en 
polypropyleenfolie hebben wij goede mogelijkheden om 
er toe bij te dragen dat kunststofproducten op duurzame 
wijze worden geproduceerd en gebruikt. Voor Trioplast is 
het van belang dat wij innovatieve producten leveren, die 
hun beloften waarmaken als het gaat om kwaliteit, func-
tionaliteit en concurrentiekracht en die zijn ontwikkeld 
voor een duurzame toekomst. 

Verantwoordelijkheid voor het milieu is voor ons essenti-
eel en staat voor grondstofeffectiviteit tijdens productie 
en ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. De ver-
antwoordelijkheid voor de mens is minstens net zo be-
langrijk en wij willen dat onze werknemers hun werkplek 
als veilig ervaren met goede mogelijkheden voor per-
soonlijke ontwikkeling. Bovendien moeten wij vertrouw-
de relaties met klanten, leveranciers en de samenleving 
kunnen opbouwen. Economische verantwoordelijkheid 
en maatregelen om corruptie te voorkomen zijn vanzelf-
sprekende voorwaarden voor een langdurige vertrou-
wensrelatie ten aanzien van belanghebbenden. 

De gedragsregels van Trioplast – We Are Responsible – wer-
ken als een richtlijn in het dagelijkse leven en als wegwijzer 
wat betreft strategisch beleid. Deze gedragsregels zijn on-
der andere gebaseerd op UN Global Compact, wat inhoudt 
dat we tien principes volgen inzake milieu, mensenrechten, 
goede werkomstandigheden en bestrijding van corruptie.  
In de gedragsregels zijn bepalingen opgenomen over 

klokkenluiders (whistleblowers). Medewerkers die mis-
standen ontdekken die binnen de eigen organisatie even-
tueel lastig zijn aan te pakken, kunnen daarvan gebruik-
maken. 

De boodschap van de gedragsregels is duidelijk en bete-
kent dat we verantwoordelijk handelen en dat we werken 
volgens gezonde bedrijfsprincipes. Wij willen laten zien 
dat duurzame ontwikkeling meer betekent dan slechts 
woorden. Het is mijn overtuiging dat de ontwikkeling van 
duurzame producten – met een steeds geringere invloed 
op het milieu – wat Trioplast betreft de belangrijkste kwes-
tie van de toekomst is. Om ervoor te zorgen dat dit succes-
vol wordt, is het van belang dat onze bedrijfscultuur zich 
kenmerkt door nieuwsgierigheid, openheid en tolerantie. 

Juni 2020

Andreas Malmberg
Directeur en CEO van Trioplast

BIJDRAGE AAN DUURZAME 
ONTWIKKELING

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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Het is het doel van Trioplast om meerwaarde te creëren 
voor zowel klanten, eigenaars, samenwerkingspartners 
en werknemers. Dit geeft financiële voordelen, maar 
echte meerwaarde kan niet worden bereikt wanneer we 
tegelijkertijd concessies doen wat betreft ambities op het 
gebied van kwaliteit en duurzame ontwikkeling. Verant-
woordelijkheid voor het milieu, sociale verantwoordelijk-
heid en gezonde bedrijfsethiek zijn dan ook vanzelfspre-
kende aspecten van de dagelijkse werkzaamheden en 
van de strategie van het concern op lange termijn. 

Onze visie wat betreft verantwoord ondernemen is geba-
seerd op UN Global Compact en andere internationale over-
eenkomsten. De richtlijn voor maatschappelijke verant-
woordelijkheid (ISO 26000) is ook gebruikt als leidraad 
voor de formulering van de gedragsregels. De gedragsre-
gels omvatten drie hoofdonderwerpen – mens en maat-
schappij, milieu en ethiek. De gedragsregels omvatten 
ook de standpunten van het concern inzake een duurza-
me waardeketen alsmede verantwoording voor kwaliteit 
en producten. Voor elk gebied beschrijven de regels waar 
we voor staan en waaraan alle werknemers moeten bij-
dragen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. 

Door middel van de gedragsregels:
• Voldoen we aan wetten, Global Compact, het VN ver-

drag inzake de rechten van het kind, en andere interna-
tionale overeenkomsten en richtlijnen.

• Houden we rekening met de financiële verwachtingen 
van belanghebbenden, en creëren we meerwaarde voor 
klanten en gebruikers.

• Wij ontplooien onze activiteiten op basis van een ge-
zonde bedrijfsethiek. 

• Wordt maatschappelijke verantwoordelijkheid in het 
hele concern geïntegreerd, en toegepast in relaties met 
werknemers, klanten, leveranciers, eigenaars en overige 
belanghebbenden.

• Dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling en de  
realisatie van de Globale doelstellingen en Agenda 
2030. 

Samen met de regels voor bedrijfsleiding en de overige 
richtlijnen van het concern doen de gedragsregels dienst 

als een raamwerk. De regels gelden voor alle werkne-
mers, afdelingshoofden, bestuursleden van Trioplast, waar 
ter wereld zij zich ook mogen bevinden. Het is onze ver-
wachting dat onze leveranciers notitie nemen van deze 
gedragsregels en soortgelijke richtlijnen in hun werk-
zaamheden toepassen.

Strategie voor duurzame ontwikkeling
Onze Strategie omvat meerdere gebieden die direct aan 
duurzame ontwikkeling zijn gekoppeld. Dit geldt vooral 
de ontwikkeling van milieuvriendelijke innovatieve pro-
ducten. De strategie voor duurzame ontwikkeling laat 
zien hoe de bij deze strategie horende activiteiten bijdra-
gen aan de algemene bedrijfsstrategie. Deze strategie 
richt zich op voortdurende verbeteringen en omvat on-
derstaande componenten:

• De gedragsregels vormen het fundament van de stra-
tegie voor duurzame ontwikkeling. De regels bieden 
werknemers en belanghebbenden een richtlijn voor de 
manier waarop we kwesties hanteren die van toepas-
sing zijn op mens en maatschappij, milieu, ethiek en 
een duurzame waardeketen. 

 Op het gebied van milieu, werkomgeving en kwaliteit 
bevatten de gedragsregels punten die kunnen wor-
den beschouwd als concerngebonden gedragslijnen. 
Binnen het kader van ISO 14001, ISO 9001 en ande-
re managementsystemen, stellen de ondernemingen 
van het concern een gedetailleerd beleid op dat is ge-
baseerd op de gedragsregels.

• Focus op de belangrijkste kwesties. Duurzaamheids-
kwesties die van essentieel belang zijn voor de be-
drijfsstrategie van het concern en van betekenis voor 
belanghebbenden worden regelmatig geëvalueerd. Voor 
de materialiteitsanalyse wordt een zogenaamd levens-
cyclusperspectief toegepast op de activiteiten, produc-
ten en diensten van Trioplast.

• Risico’s moeten worden geïdentificeerd, gehanteerd 
en geminimaliseerd. Mogelijkheden op het gebied van 
duurzame ontwikkeling moeten worden benut en bij-
dragen aan de bedrijfswaarde. Dit wordt gedaan tijdens 
de jaarlijkse strategiewerkzaamheden. 

• Voor het hele concern geldende duurzaamheidsdoel-

DE GEDRAGSREGELS GELDEN  
VOOR IEDEREEN

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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WE ARE RESPONSIBLE

Systematisch werk aan de hand van ISO 9001, 14001 etc.

Levenscyclusperspectief

Focus op de 
belangrijkste 

duurzaamheids-
gebieden

Follow-up en 
communicatie

Identificeer 
risico’s en mo-

gelijkheden

Voortdurende 
verbeteringen

Aan de groep 
gerelateerde 

duurzaamheids-
doelstellingen

GROEP

Afdelings-
specifieke 

duurzaamheids-
doelstellingen

Focus op de 
belangrijkste 

duurzaamheids-
gebieden

Follow-up en 
communicatie

Identificeer 
risico’s en mo-

gelijkheden

Voortdurende 
verbeteringen

Aan de 
afdeling/fabriek 

gerelateerde 
duurzaamheids-
doelstellingen

AFDELING/FABRIEK

Gedetailleerde 
plannen voor 

doelstellingen 
en maatrege-

len op elke pro-
ductielocatie/
bij elke groep

stellingen op lange termijn inzake belangrijke gebieden. 
Deze worden aangevuld met gedetailleerde doelstel-
lingen en actieplannen door de ondernemingen van 
het concern. In voorkomende gevallen kunnen de on-
dernemingen aanvullende doelstellingen toepassen.

• Systematische inzet met voortdurende verbeteringen, 
inclusief de invloed op het milieu. Dit vindt vooral plaats 
binnen de kaders voor het milieumanagementsysteem 
ISO 14001 dat binnen alle productie-eenheden moet 
worden toegepast. Dit werk wordt verdeeld, wat bete-
kent dat de operationele duurzaamheidsactiviteiten 

worden aangepast en uitgevoerd door de verschillende 
eenheden binnen de ondernemingen van het concern. 
Indien van toepassing werken we ook met manage-
mentsystemen voor de werkomgeving (ISO 45001), 
energie (ISO 50001) en erkende normen voor voe-
dingsverpakkingen. Kwaliteitsmanagement volgens ISO 
9001 moet bij alle productieeenheden aanwezig zijn.

• Regelmatige evaluatie en transparante communicatie 
met belanghebbenden van het concern, hoofdzakelijk 
via het jaarlijkse duurzaamheidsrapport.

GEDRAGSREGELS VOOR ADVIES

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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Respect voor mensenrechten 
• Alle werknemers worden rechtvaardig behandeld, 

waardig en met respect.
• Wij discrimineren niemand op basis van godsdienst, 

geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, natio-
naliteit, politieke overtuiging, maatschappelijke achter-
grond of etnische afkomst.

• Wij ondersteunen en ontwikkelen diversiteit.
• Wij intimideren, bedreigen of discrimineren niemand.
• Wij respecteren het recht van alle werknemers om zich 

te organiseren.
• We staan geen kinderarbeid, illegale arbeid of dwan-

garbeid toe. 

Veilige en ontwikkelende werkomgeving
• Onze bedrijfsactiviteiten moeten op zodanige wijze 

plaatsvinden dat ruimschoots wordt voldaan aan de 
eisen in de Arbowetgeving.

• Wij gaan voor nul arbeidsongevallen en als het gaat 
om gezondheid en veiligheid op de werkplek doen wij 
geen concessies.

• Wij werken op een preventieve en systematische manier 
aan een goede en veilige werkomgeving. Waar dat rele- 

 
vant is, worden gecertificeerde managementsystemen 

 voor gezond en veilig werken (ISO 45001) ingevoerd.
• Wij bieden onze werknemers de gelegenheid om hun 

vakkennis en vaardigheden te ontwikkelen.
• Wij erkennen het recht op vrijheid van vereniging en op 

collectieve onderhandelingen.

Maatschappelijke betrokkenheid
• Indien mogelijk, zijn we actief in die gemeenschappen 

waar we productielocaties hebben. Wij streven ernaar 
om lokaal wonende werknemers in dienst te nemen en 
op te leiden. 

• Bij ondersteuning en sponsoring kiezen we voor organi-
saties die onze waarden met ons delen en die voorde-
len bieden voor de samenlevingen waar wij actief zijn. 

• Wij nemen actief deel aan samenwerking en projecten 
met scholen, universiteiten, researchinstituten en in-
dustriële netwerken. 

• We staan neutraal tegenover politieke kwesties.
 De bedrijfsnaam van Trioplast of de financiële midde-

len van Trioplast mogen niet worden gebruikt voor poli-
tieke doeleinden.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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Preventief en systematisch milieuwerk
• Onze werkzaamheden dienen zodanig te worden ver-

richt, dat de van toepassing zijnde milieuwetgeving 
met ruime marges wordt gevolgd.

• We moeten goed anticiperen op nieuwe wetgeving en 
ruim op tijd inspelen op de eisen en wensen van klan-
ten en andere belanghebbenden.

• Wij werken proactief en met doelstellingen op lange 
termijn om de invloed op het milieu te beperken. Het 
voorzorgsbeginsel fungeert als leidraad voor die inspan-
ningen.

• We streven ernaar de impact op het milieu en de CO2-
voetafdruk te verminderen.

• Wij streven ernaar om de uitstoot van klimaatgassen te 
verminderen. Aan de hand van regelmatige risicoanaly-
ses evalueren wij hoe klimaatveranderingen de werk-
zaamheden beïnvloeden.

• Wij gebruiken water, energie, materiaal en andere na-
tuurlijke grondstoffen op effectieve wijze en met ge-
zond verstand met het oog op duurzame ontwikkeling.

• Voor de aanbesteding inzake inkoop van energie, grond-
stoffen, apparatuur en diensten houden wij zorgvuldig 
rekening met alle milieu- en gezondheidsaspecten.

• We zijn voorbereid op noodsituaties door middel van 
systematische identificatie en evaluatie van risico’s op 
ongevallen, brand, en ongewilde emissie.

• Wij verstrekken open, regelmatige en zakelijke informa-
tie inzake onze inzet voor een duurzame ontwikkeling.

• Milieukwesties worden volgens vaste systemen behan-
deld. Zo werken we op onze productielocaties (waar 
mogelijk en relevant) volgens gecertificeerde milieuma-
nagementsystemen als bijvoorbeeld ISO 14001. Daar 
waar relevant worden ook energiemanagementsyste-
men als bijvoorbeeld ISO 50001 gehanteerd.

MILIEU

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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Gezonde zakenprincipes en bestrijding 
van corruptie 
• Wij stellen hoge eisen ten aanzien van eerlijkheid en 

integriteit en wij verwachten dit ook van onze zaken-
partners. 

• Alle vormen van corruptie zijn verboden, inclusief chan-
tage en het geven en aannemen van steekpenningen. 
Compensatie aan agenten, leveranciers en samenwer-
kingspartners zijn alleen voor feitelijke goederen en 
diensten. 

• Geschenken en andere privileges kunnen deel uitma-
ken van een bepaalde verwachte gastvrijheid, maar 
mogen niet van nadelige invloed zijn op plaatselijke ze-
den en gebruiken en dienen op een lijn te liggen met de 
lokale wetgeving. 

• Wij doen er alles aan om te voorkomen en te verhin-
deren dat onze onderneming kan worden gebruikt voor 
het witwassen van geld of financiering van terrorisme. 
Dit realiseren wij door toepassing van gevestigde proce-
dures om een goede kennis van onze samenwerkings-
partners en leveranciers te vergaren, alsmede kennis en 
begrip voor het doel van de betrokken zakelijke relaties.

• Alle eenheden en werknemers moeten de mededin-
gingswetgeving in acht nemen en volgen.

• Alle werknemers moeten belangenconflicten vermij-
den tussen financiële privézaken en de zakelijke activi-
teiten van Trioplast.

• Wij passen gezonde zakenprincipes toe en voeren een 
verantwoordelijke en ingetogen marketing. 

• Wij respecteren eigendomsrechten en het recht op im-
materiële middelen. 

• Alle informatie die wij krijgen van onze samenwerkings-
partners wordt door ons behandeld op een veilige ma-
nier en conform de aangegane geheimhoudingsover-

eenkomsten alsmede de toepasselijke wetgeving ten 
aanzien van marktmisbruik. De informatie wordt nooit 
verstrekt aan onbevoegden.  

• Wij hanteren persoonsgegevens volgens de van toe-
passing zijnde wetgeving inzake persoonsgegevens. 

• Wij zorgen ervoor dat medewerkers zonder gevaar voor 
persoonlijke gevolgen aan de bel kunnen trekken bij 
ernstige misstanden (klokkenluiders, ook wel aange-
duid als whistleblowers).

Directe en oprechte communicatie
• Communicatie moet direct, oprecht en respectvol zijn 

en de geldende wetgeving, bepalingen en normen vol-
gen. We moeten open en correct blijven binnen het ka-
der voor de van toepassing zijnde vertrouwelijkheid op 
zakengebied. 

• Wij onderhouden goede relaties met onze belangheb-
benden, waarbij communicatie uitgaat van regelmati-
ge contacten, duidelijkheid en correcte ethiek. 

• Wij respecteren de vrijheid van onze medewerkers om 
zich te uiten over omstandigheden die hen persoonlijk 
aangaan. 

• In zaken met betrekking tot de operatie van Trioplast 
heeft alleen het managementteam van Trioplast het 
recht om namens Trioplast te spreken. 

 Alle vragen over de organisatie moeten daarom worden 
doorverwezen naar het lokale Trioplast-management, 
het Trioplast-divisie management of het Trioplast-ma-
nagementteam. Alle externe informatie die van invloed 
kan zijn op de waardering van Trioplast moet worden 
gecommuniceerd door de Raad van Bestuur van Trio-
plast, CEO of CFO (Chief Financial Officer).

ETHIEK

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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Leveranciers 
• Wij werken samen met leveranciers die optreden vol-

gens de gedragsregels en kwaliteitseisen van Trioplast. 
Evaluatie en kwalificatie wordt beschreven in de “Trio-
plast Group Purchasing Guideline”. Evaluaties en eisen 
moeten aan de waardeketen van de leverancier worden 
doorgestuurd.  

• Wij verwachten onze dat leveranciers voldoen aan de 
van toepassing zijnde wetgeving binnen de kaders voor 
milieu, mensenrechten en werkomstandigheden. Leve-
ranciers moeten hun medewerking verlenen aan het 
bestrijden van corruptie. 

• Wij willen dat leveranciers maatregelen nemen die er-
toe leiden dat hun werkzaamheden, producten en dien-
sten geen nadelige invloed op het milieu, de gezond-
heid van de mens en de maatschappij uitoefenen. 

• Wij moedigen leveranciers aan om gecertificeerde ma-
nagementsystemen voor kwaliteit, milieu en werkom-
geving te implementeren. 

• Wij controleren regelmatig de prestaties van de leve-
ranciers op het gebied van duurzame ontwikkeling.  

 Indien ze niet aan onze eisen voldoen kan dit ertoe lei-
den dat wij verbeteringsmaatregelen eisen, of dat de 
samenwerking wordt beëindigd

Kwaliteit en productverantwoordelijkheid
• Wij moeten onder alle omstandigheden voldoen aan 

de eisen, behoeften en verwachtingen van onze klan-
ten, door de juiste diensten en producten met de juiste 
kwaliteit te leveren. 

• Onze producten moeten voldoen aan de overeengeko-
men, wettelijke richtlijnen en gezondheidsnormen ten 
aanzien van het gebruik ervan. 

• Informatie over het gebruik ervan moet nauwkeurig en 
duidelijk zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot veilig en 
milieuvriendelijk gebruik en afvalhantering. 

• Wij werken systematisch. Bij van toepassing zijnde le-
veranciers moeten gecertificeerde kwaliteitsmanage-
mentsystemen volgens ISO 9001, en /of sectorspeci-
fieke certificeringssystemen worden gebruikt. 

DUURZAME WAARDEKETEN

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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Geeft het ambitieniveau aan – wordt aangevuld 
met gedragslijnen
De gedragsregels geven niet alleen de fundamentele 
waarden van Trioplast aan, maar ook het ambitieniveau 
met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De regels 
hebben een algemeen karakter en kunnen indien van 
toepassing worden aangevuld door gedetailleerde ge-
dragslijnen voor bepaalde gebieden. De meeste van deze 
gedragslijnen zullen ook worden aangegeven op de pu-
blieke website van Trioplast. Het concernbeleid en proce-
dures die zich slechts tot onze werknemers richten zullen 
alleen op de interne website worden aangegeven.

De gedragsregels bevatten verplichtingen ten aanzien 
van milieu, werkomgeving en kwaliteit. Daarom publi-
ceert Trioplast geen gedetailleerde gedragslijnen voor 
bepaalde gebieden. De normen ISO 9001, ISO 14001 en 
ISO 45001 geven namelijk aan dat gedragslijnen moe-
ten worden aangepast aan plaatselijke omstandigheden. 
Het ambitieniveau moet voldoen aan het in de gedrags-
regels aangegeven niveau of dit zelfs overtreffen

Organisatie en verantwoordelijkheid  
De CEO heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de 
implementatie van de gedragsregels. Om een zo groot 
mogelijke kennis van de gedragsregels te waarborgen 
verzorgt Trioplast opleidingen en informatie in van toe-
passing zijnde talen en follow-ups. De dagelijkse verant-
woording wordt aan de managers van de concernonder-
nemingen overgelaten. De gedragsregels moeten worden 
geïntegreerd in het interne opleidingsprogramma van 
het concern en moet een verplicht onderdeel vormen bij 
de introductie van nieuwe werknemers. Managers dienen 
zodanig te handelen dat ze een voorbeeld vormen wat 
betreft de toepassing van de gedragsregels.  

Continue verbeteringen
De gedragsregels vormen de basis wat betreft het werk 
met continue verbeteringen. Door systematisch te wer-
ken, verminderen we de invloed op het milieu, verbeteren 
we de werkomgeving, ondersteunen we mensenrechten 
en bestrijden we corruptie. Preventieve maatregelen en 
implementatie van het voorzorgbeginsel zijn belangrijk  

 
 
voor ons en vormen een vanzelfsprekend onderdeel van 
onze inzet voor Global Compact. 

Zero tolerance
Bij een aantal onderdelen van de gedragsregels hanteren 
wij een zero tolerance-beleid als het gaat om afwijkingen.  
Dit geldt voor het naleven van wettelijke eisen, veiligheid 
op de werkplek, toepassing van mensenrechten en kwes-
ties met betrekking tot steekpenningen, corruptie en me-
dedingingswetgeving. 

Managementsystemen zorgen voor systematiek
Managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001) en mili-
eu (ISO 14001) moeten door al onze producerende onder-
nemingen worden toegepast, en ook bij andere werkzaam-
heden waar een gecertificeerd managementsysteem 
gemotiveerd kan zijn. Managementsystemen voor ge-
zondheid en veiligheid (ISO 45001) en energiemanage-
mentsystemen (ISO 50001) moeten worden toegepast 
waar dit kan worden gemotiveerd, bijvoorbeeld om te 
voldoen aan de EU-richtlijn betreffende energie-efficiëntie. 

Follow-up en rapportering
Wij evalueren regelmatig onze inzet met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling in al onze ondernemingen. De 
follow-up vindt plaats door middel van vragenlijsten, 
feedback en evaluaties. De resultaten van het concern 
worden gerapporteerd in het duurzaamheids- en jaar-
rapport. Deze rapportage volgt internationale normen 
(Global Reporting Initiative - GRI) en wetgeving met 
betrekking tot verplichte duurzaamheidsrapporten voor 
grote ondernemingen. De rapportage voldoet aan de ei-
sen van Global Compact inzake jaarlijkse rapportage van 
de manier waarop Trioplast met de tien principes van dit 
initiatief werkt. 

Organisatie van de werkzaamheden
Effectieve organisatie is gebaseerd op verantwoordelijk-
heid, openheid, ethisch gedrag, respect voor de eisen en 

ZO WERKEN DE GEDRAGSREGELS 
IN HET DAGELIJKSE LEVEN

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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verwachtingen van belanghebbenden en het naleven 
van de wetgeving. Teneinde besluiten te nemen die tot 
bedrijfswaarde leiden, maar die niet van nadelige invloed 
zijn op duurzame ontwikkeling, is het een vereiste dat: 

• Financiële middelen, natuurlijke bronnen en menselijke 
arbeidskracht op effectieve en duurzame wijze worden 
gebruikt.

• De bedrijfscultuur de verantwoordelijkheid voor milieu, 
maatschappij en gezonde bedrijfsprincipes stimuleert.

• De bedrijfsstrategie op lange termijn in goede verhou-
ding staat tot verwachtingen en zienswijzen van maat-
schappij en belanghebbenden.

• Wij communiceren met de belanghebbenden ten 
aanzien van duurzame ontwikkeling, wij luisteren naar 
hun standpunten en wij brengen samen constructieve 
maatregelen tot stand. 

• Trioplast ontwikkelt nieuwe generaties producten die 
bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

AAN DE BEL TREKKEN BIJ ERNSTIGE MISSTANDEN  
Met het Trioplast-systeem voor klokkenluiders (whistle- 
blowers) hebben werknemers die een ernstige ongere-
geldheid waarnemen de mogelijkheid om alarm te slaan,  
zonder hiervoor te worden lastig gevallen of gedwars-

boomd. Hierbij zijn onderstaande regels van toepassing:

• Tot ernstige misstanden rekenen wij onethisch of mis-
dadig gedrag, fraude en ernstige overtredingen van de 
gedragsregels, zoals steekpenningen, milieumisdrijven 
of discriminatie van werknemers.

• De procedure voor klokkenluiders mag niet worden 
gebruikt voor algemene ontevredenheid of problemen 
van dien aard die door direct contact met de betrok-
kenen kunnen worden opgelost. Valse beschuldigingen 
worden niet geaccepteerd.

• Hij of zij die een ernstige misstand heeft waargenomen 
of dit vermoedt – en bovendien van mening is dat dit 
niet kan worden gerapporteerd aan de de manager 
of bij een hoger managementniveau – kan een email 
versturen naar https://report.whistleb.com/trioplast. 
Hetzelfde geldt wanneer misstanden zijn gemeld, 
maar niet tot het gewenste resultaat hebben geleid

• Anonimiteit wordt onder alle omstandigheden gewaar-
borgd, aangezien dit bericht niet aan een afzender kan 
worden gekoppeld. Een door Trioplast aangewezen 
groep ontvangt het bericht en stelt al naar gelang de 
behoefte een onderzoek in. Normaal gesproken be-
staat deze groep uit – behalve de ontvanger van de in-
formatie – vertegenwoordigers van het bestuur en de 
leiding van Trioplast. 

GEDRAGSREGELS TRIOPLAST
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WOORDENLIJST   

GLOBAL COMPACT   
Global Compact van de VN werd in 1999 samengesteld op aanmoedi-
ging van VN Secretaris Generaal Kofi Annan tijdens de “World Econo-
mic Forum” in Davos. Het doel van dit initiatief is dat bedrijven en andere 
organisaties actief de verantwoordelijk op zich nemen ten aanzien van 
tien internationaal erkende principes op vier gebieden: mensenrechten, 
werkomgeving, milieu en bestrijding van corruptie. Trioplast heeft zich 
in 2017 op Global Compact aangesloten. 

HET VOORZORGBEGINSEL
Het voorzorgbeginsel houdt in dat we in situaties waarbij mi-
lieu- en gezondheidsrisico’s kunnen worden vermoed, terwijl 
de juiste kennis nog ontbreekt, besluiten voor geschikte be-
schermende maatregelen niet uitstellen of het nemen van 
dergelijke besluiten achterwege laten. 

GLOBALE DOELSTELLINGEN
In 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN een historische 
besluit vastgesteld met 17 globale doelstellingen voor een betere we-
reld: 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. Deze agenda houdt 
in dat alle lidstaten van de VN zich ertoe verbinden om samen een 
maatschappelijke, milieumatig en financieel duurzame ontwikkeling 
te realiseren.

DUURZAME ONTWIKKELING
Duurzame ontwikkeling kan worden gezien als een ideaal 
evenwicht tussen financiële, maatschappelijke en ecolo-
gische belangen. Bij dit concept gaat het erom om aan de 
hedendaagse behoeften te voldoen zonder de mogelijk-
heden van toekomstige generaties om in hun dagelijkse 
behoeften te voldoen daarbij op het spel te zetten.
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KLOKKENLUIDERS (WHISTLEBLOWERS)

Een systeem dat het de werknemer gemakkelij-
ker maakt om alarm te slaan. Dit systeem kan 
worden gebruikt wanneer er ernstige misstanden 
zijn waargenomen en werknemers het niet mo-
gelijk achten om dit via hun eigen organisatie te 
melden. 

GEDRAGSREGELS    
Gedragsregels bestaan uit vrijwillige richtlijnen voor de manier waarop 
een bedrijf of een organisatie haar werkzaamheden op een ethische, 
maatschappelijke en milieuvriendelijke wijze verricht. De gedragscode 
van Trioplast is onder andere gebaseerd op de kernverdragen inzake ar-
beidsrecht van de ILO (het internationale vakorgaan voor arbeidsrecht 
van de VN), het VN-verdrag inzake mensenrechten, het VN-verdrag inza-
ke de rechten van het kind, en de tien principes van Global Compact. Wij 
hebben ons ook laten inspireren door ISO 26000, een norm met betrek-
king tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

KWALITEITSSYSTEEM  
ISO 9001 is gebaseerd op een aantal fundamentele principes en wordt over 
de hele wereld door miljoenen organisaties toegepast. Deze norm komt er 
op neer dat een organisatie uit moet gaan van de behoeften van de klan-
ten en daarbij de werkzaamheden moet aanpassen en verbeteren om aan 
deze behoeften tegemoet te kunnen komen. Wanneer de organisatie aan 
de eisen van de norm voldoet, kan de organisatie worden gecertificeerd. De 
productiebedrijven van Trioplas zijn gecertificeerd volgens ISO 9001. 

MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM
Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om het milieubeleid 
van een organisatie te verwezenlijken, om de milieuaspecten te han-
teren en om tegemoet te komen aan de eisen en verwachtingen van 
belanghebbenden. Het doel is om door voortdurende verbeteringen 
de invloed op het milieu te verminderen. Bij Trioplast wordt ISO 14001 
gebruikt, de internationale norm voor milieumanagementsystemen. 
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