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Onze visie om wereldwijd ongeëvenaarde oplossingen te 

creëren op het gebied van duurzame energie betekent een 

interactie tussen economie, sociale factoren en het milieu. Om 

u door deze gebieden heen te begeleiden, zijn Onze Waarden 

en Onze Bedrijfsprincipes uitgewerkt. 

Onze Bedrijfsprincipes en Onze Waarden zijn diep geworteld 

in de lange traditie van de Groep op het gebied van verant-

woord zakendoen. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen 

binnen de Groep onze managementfilosofie kent en er mag 

nooit twijfel bestaan over onze principes en waarden en bij 

welke bedrijfsomgeving u hoort. 

Door Onze Waarden te volgen, levert u een bijdrage aan de 

duurzame ontwikkeling van NIBE en de wereldwijde om-

schakeling naar een duurzame samenleving. Ik ben er van 

overtuigd dat u hieraan zo goed mogelijk bijdraagt, ongeacht 

waar ter wereld u zich bevindt.

Markaryd, november 2014

Gerteric Lindquist 

President en CEO

Onze operationele ontwikkeling en internationalisatie zijn onderworpen 
aan een strikte bedrijfsethiek, heldere waarden en goede arbeidsom-
standigheden die een steeds belangrijker deel van de bedrijfsontwik-
keling zijn. Het vertrouwen van de klant in ons als leverancier hangt af 
van in hoeverre wij hieraan voldoen en is direct van invloed op komende 
successen.

Kjell Ekermo
Business Area Manager NIBE Energy Systems

Onze geschiedenis en bedrijfsfilosofie worden gekenmerkt door een lan-
getermijnvisie en duurzame activiteiten. Onze producten en oplossingen 
dragen vaak bij aan meer duurzaamheid en minder milieubeïnvloeding, 
doordat het energieverbruik wordt teruggebracht. Ons streven is dat 
onze eigen productiefaciliteiten en activiteiten op het gebied van duur-
zaamheid van topklasse zijn.

Christer Fredriksson
Business Area Manager NIBE Element

Bij NIBE Stoves verfijnen en ontwikkelen wij de techniek in onze pro-
ducten voortdurend om een milieuvriendelijke range voor verschillende 
soorten brandstof te kunnen lanceren. De productie verloopt efficiënt, 
met minimale milieubeïnvloeding en in een werkomgeving waarin veilig-
heid, eerlijkheid, transparantie en een goede ethiek altijd centraal staan.

Niklas Gunnarsson
Business Area Manager NIBE Stoves
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Onze bedrijfsprincipes

Bedrijfsconcept

Succesfactoren

Onze waarden

Strategie

Gedragscode

Beleid

Duurzaam creëren van waarde

Onze Werkmethoden

Bij alle processen van NIBE staan Onze Bedrijfsprincipes en Onze Waarden centraal. 
Samen vormen ze het kader voor onze processen. In Onze Werkmethoden wordt meer 
in detail ingegaan op welke manier de processen binnen NIBE moeten worden verricht 
wat betreft geldend(e) wet- en regelgeving, principes, waarden en beleid.
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Onze Waarden
Onze Waarden laat zien hoe NIBE denkt over onderwerpen 

die van invloed zijn op een duurzame ontwikkeling*. Wij heb-

ben de waarden opgedeeld in acht gebieden die wij onze Ge-

dragscode noemen. Samen met Onze Bedrijfsprincipes vor-

men zij de basis voor onze bedrijfsprocessen.

Onze Waarden laat ook aan klanten, leveranciers, eigenaars 

en andere belanghebbenden zien hoe wij over deze onder-

werpen denken. 

*Bij duurzame ontwikkeling gaat het erom in de behoeften van nu te voorzien 
zonder dat concessies worden gedaan aan de mogelijkheden van toekomstige 
generaties om in hun behoeften te voorzien. Je zou kunnen stellen dat duurzame 
ontwikkeling een balans is tussen economie, sociale factoren en het milieu.
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Gedragscode

Respect voor mensenrechten

Goede arbeidsomstandigheden

Minder invloed op het milieu

Goede bedrijfsethiek

Productaansprakelijkheid

Sociaal commitment

Transparantie

Verantwoord inkopen1
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Beleid, richtlijnen en managementsystemen

Onze Waarden

Gedragscode
De Gedragscode, de regels voor het bedrijfsmanagement en beleid en 
richtlijnen van de Groep vormen het kader voor onze processen. De code 
geldt voor medewerkers, management en directieleden van NIBE, on-
geacht waar ter wereld zij zich bevinden. De code geldt tevens voor alle 
bedrijven binnen NIBE waarin NIBE een minderheidsbelang heeft.

De Gedragscode laat ook zien wat wij van onze zakenpartners verwachten.

De Gedragscode biedt een duidelijk houvast op acht gebieden. 

Beleid
Voor een aantal gebieden is de Gedragscode aangevuld met gedetail-
leerd(e) beleid, richtlijnen en managementsystemen. 
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Respect voor mensenrechten

Bij NIBE behandelen wij alle medewerkers eerlijk, waardig en met respect.

§ Wij waarderen en stimuleren diversiteit onder onze medewerkers.

§ Wij geven niemand een speciale behandeling* op basis van aanstel-
ling of taken.

§ Wij pesten, bedreigen en discrimineren collega's of zakenpartners 
niet.

§ Wij respecteren het recht van medewerkers zich te organiseren en te 
onderhandelen over een collectie arbeidsovereenkomst. Wij respec-
teren ook het recht van een medewerker om het lidmaatschap van een 
bond te weigeren.

§ Wij staan kinderarbeid, illegale arbeid of gedwongen arbeid niet toe. 

§ Wij garanderen dat medewerkers onder de 18 geen risicovolle werk-
zaamheden uitvoeren.

*Speciale behandeling op basis van bijvoorbeeld geslacht, religie, leeftijd, handicap, seksuele ge-
aardheid, nationaliteit, politieke opvattingen of sociale of etnische oorsprong.

1
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Goede arbeidsomstandigheden

Bij NIBE bieden wij goede arbeidsomstandigheden en mogelijkhe-
den voor persoonlijke ontwikkeling

§ Wij zorgen voor een goede relatie met onze medewerkers en ver-
wachten betrokkenheid bij de ontwikkeling van het bedrijf.

§ Wij bieden medewerkers de kans om hun kennis en vaardigheden 
te ontwikkelen. Op die manier wordt het werkvermogen vergroot 
en wordt de persoonlijke en economische ontwikkeling versterkt. 

§ Wij doen geen concessies op het gebied van gezondheid en vei-
ligheid.

§ Wij nemen preventieve maatregelen om de kans op ongevallen 
en letsel op het werk te verkleinen. 

§ Wij betalen lonen en vergoedingen uit volgens overeenkomsten 
en wet- en regelgeving. We belonen goede prestaties en buiten-
gewone inspanningen.

2
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Minder invloed op het milieu

Bij NIBE houden wij in iedere stap van onze waardeketen reke-
ning met het milieu. 

§ Onze strategie voor de lange termijn is het creëren van eer-
steklas, duurzame energieoplossingen en een bijdrage leve-
ren aan een duurzamere samenleving.

§ Wij voegen de daad bij het woord, wat inhoudt dat wij steeds 
meer duurzame energie gebruiken, natuurlijke hulpbronnen 
ontzien en emissies aan lucht en water alsook de hoeveelheid 
afval verminderen.

§ Wij hebben een compleet beeld van milieugerelateerde kwes-
ties, van productontwikkeling totdat het product versleten is.

§ Wij identificeren risico's voor mens en milieu en hanteren het 
voorzorgsprincipe*.

*Het voorzorgsprincipe betekent dat in situaties waarin wij risico's voor milieu en gezond-
heid vermoeden, maar niet precies weten wat deze risico's inhouden, wij beslissingen voor 
geschikte beschermende maatregelen niet uitstellen of negeren.

3
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Goede bedrijfsethiek

Bij NIBE zijn zakelijke relaties en bedrijfsmethoden in overeenstemming 
met wet- en regelgeving en wordt een goede bedrijfsethiek gevolgd.  

§ Wij stellen binnen alle delen van onze processen eisen aan eerlijk-
heid en integriteit en verwachten hetzelfde van onze zakenpartners.

§ Steekpenningen zijn verboden. Alle vormen van vergoedingen aan 
zakenpartners mogen enkel betrekking hebben op geleverde goede-
ren of diensten.

§ Cadeaus of andere voordelen mogen de lokale gewoonten niet over-
schrijden en moeten in lijn zijn met de lokale wet- en regelgeving.

§ Wij moeten de concurrentiewetgeving volgen en streven naar een 
eerlijke concurrentie.

§ Alle medewerkers moeten belangenverstrengeling tussen persoonlij-
ke economische en de zakelijke processen van het bedrijf voorkomen.

§ Alle medewerkers hebben het recht economische of andere onwen-
selijke onregelmatigheden te melden zonder dat hieraan negatieve, 
persoonlijke consequenties zijn verbonden (klokkenluiderprincipe).

4
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Verantwoord inkopen

Bij NIBE wordt verantwoord ingekocht en worden eisen gesteld aan 
de leveranciers.

§ Wij werken alleen samen met leveranciers die voldoen aan de 
Gedragscode van NIBE.

§ Wij stellen eisen aan onze leveranciers en evalueren hen zowel 
voor als tijdens onze samenwerking.

§ De leveranciers worden aangemoedigd om een gecertificeerd 
managementsysteem in te voeren op het gebied van de kwali-
teit, het milieu en de werkomgeving.

§ Wij volgen de prestaties van de leveranciers regelmatig op. Dit 
kan leiden tot het stellen van verbeteringseisen of het beëindi-
gen van een samenwerking.

5
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Productaansprakelijkheid

Bij NIBE zijn de werking, kwaliteit, veiligheid en milieuaspecten 
van de producten de belangrijkste voorwaarden voor verdere 
ontwikkeling van de Groep.

§ Wij streven er naar dat onze producten een bijdrage aan een 
duurzame ontwikkeling leveren tijdens het gebruik door de 
klant. Energiezuinigheid, ecodesign en lifecycle denken zijn 
voor ons belangrijke sleutelwoorden.

§ Onze producten moeten voldoen aan overeenkomsten en wet-
telijke normen en standaarden op het gebied van gezondheid 
en veiligheid tijdens het gebruik.

§ We bieden ook relevante en duidelijke informatie over veilig-
heid, milieuvriendelijke installatie, gebruik, onderhoud, op-
slag en afvoeren.

§ Wij garanderen dat de klant snel antwoord krijgt bij vragen 
over het product of informatieverzoeken. 

 

6
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Sociaal commitment

Bij NIBE zijn wij betrokken bij de netwerken en gemeenschappen 
waarin wij actief zijn.

§ Waar mogelijk moeten wij de gemeenschappen bij onze proces-
sen betrekken en streven naar het aanstellen en ontwikkelen van 
lokale medewerkers en managers.

§ Wij moeten er op toezien dat de volgende generatie meer kennis 
over onze processen en producten heeft en bij ons bedrijf wil 
werken.

§ Wij moeten actief zijn in het ontwikkelen van samenwerking met 
industriële netwerken, universiteiten en onderzoekcentra.  

§ Wij moeten subsidies en sponsorovereenkomsten prioriteit ge-
ven die ten goede komen aan de plaatsen waar wij werken, die 
onze waarden ondersteunen en die de klant- en partnerrelaties 
versterken. 

§ Wij steunen geen en zijn niet betrokken bij politieke partijen, po-
litici of politieke organisaties. 

7
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Transparantie

De communicatie van NIBE is direct, eerlijk en volgt geldende wet- en 
regelgeving en standaarden.

§ We onderhouden nauwe banden met onze belanghebbenden en 
baseren onze communicatie op regelmatig contact, helderheid en 
goede ethiek.

§ Wij houden onze aandeelhouders op de hoogte van de processen, 
resultaten en strategieën van de Groep. Dit gebeurt in overeen-
stemming met de regels van de beurzen waar de aandelen van NIBE 
zijn genoteerd. 

§ Alle medewerkers moeten zich aan de regels op het gebied van ver-
trouwelijkheid van informatie in eigendom van het bedrijf en onze 
zakenpartners houden. Dit geldt ook voor informatie die in potentie 
schadelijk is voor de concurrentiepositie van NIBE, de aandelen-
koers en het overleven op de lange termijn. 

8
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De verantwoordelijkheid 
van de Groep

De president en CEO van de Groep is eindverantwoordelijk voor de 
toepassing van Onze Waarden. Hij wordt hierbij geholpen door de 
Sustainability Council en het duurzaamheidsteam van de Groep. 

De Groep zorgt voor regelmatige follow-ups en risicobeoordelingen 
van de manier waarop Onze Waarden worden toegepast. De ontwikke-
ling en prestaties worden gerapporteerd in het jaarverslag en duur-
zaamheidsrapport. Audits op het gebied van duurzaamheid garande-
ren dat de waarden worden gevolgd.

De managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu en werk-
omgeving leveren een bijdrage aan het realiseren van Onze Waarden. 

Daarom moeten dergelijke systemen bij alle units worden ingevoerd. 
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Onze Waarden in de 
dagelijkse praktijk

Het dagelijks toezicht op de toepassing van Onze Waarden 
is aan de managers in de bedrijven binnen de Groep gedele-
geerd. De Gedragscode en het beleid moeten bij de bedrijven 
in de interne trainingsprogramma's voor zowel nieuwe als be-
staande medewerkers worden geïntegreerd. Managers moe-
ten de daad bij het woord voegen en als voorbeeld dienen bij 
de toepassing van de regels.

Ook van onze zakenpartners wordt verwacht dat zij Onze 

Waarden volgen.
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Zero tolerance en 

voortdurende verbetering

Wat bepaalde delen van de Gedragscode betreft geldt een zero-to-

lerancebeleid. Dit geldt o.a. voor mensenrechten en kwesties inzake 

steekpenningen, corruptie en concurrentiewetgeving. Op de andere 

gebieden werken wij systematisch en doelbewust aan voortdurende 

verbeteringen.
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Uw verantwoordelijkheid

De werkzaamheden in de Groep zijn gebaseerd op verantwoor-
delijkheid, transparantie, ethisch gedrag, respect voor de be-
langen van onze belanghebbenden en voor de toepasselijke 
wet- en regelgeving.

Van u wordt verwacht dat u voldoet aan de richtlijnen in Onze 
Waarden. 

Het is verder ieders verantwoordelijkheid elkaar te helpen 
Onze Waarden te volgen.
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Meer informatie
Als u binnen de Groep werkt, kunt u Onze Bedrijfsprin-
cipes, Onze Waarden, beleid, richtlijnen en checklists 
op het intranet van de Groep vinden, one.nibe.net. Onze 
Waarden zijn in een groot aantal verschillende talen be-
schikbaar. Het jaarverslag en duurzaamheidsrapport van 
NIBE geven informatie over de manier waarop wij Onze 
Waarden in ons werk realiseren.

Externe belanghebbenden worden doorverwezen naar 
www.nibe.com waar zij Onze Bedrijfsprincipes, Onze 
Waarden, Gedragscode, relevant beleid, jaarverslag en 
duurzaamheidsrapport kunnen inzien.

Intern: one.nibe.net

Extern: www.nibe.com
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NIBE Industrier AB (publ) 
Box 14  ·  285 21  MARKARYD

Tel.: +46 433–73 000 www.nibe.com  


