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I. ETHIEK

CERTIFER maakt er een erezaak van om zijn zaken integer en in overeenstemming met

ethische normen uit te voeren, waar we ook actief zijn. We zijn ervan overtuigd dat de

activiteiten van een bedrijf niet levensvatbaar kunnen zijn zonder de volgende

fundamentele principes te respecteren:

• Het garanderen van ethische zakelijke relaties

• De vertrouwelijkheid van de informatie in ons bezit te garanderen

• Geen externe druk opnemen in onze activiteiten

Onze ethische code is in harmonie met onze waarden waarin we diep geloven. De

bedrijfsactiviteiten van CERTIFER brengen potentiële risico's met zich mee van corruptie,

fraude of niet-naleving van de wetgeving. Dat is de reden dat we ons inzetten om

informatie te verstrekken die altijd transparant, volledig onpartijdig en in lijn met ons

expertiseniveau is.

II. SOCIALE EN MENSENRECHTEN

Ons personeel is van cruciaal belang voor CERTIFER. Hun wereldwijde inzet stelt ons 

in staat om lokale gemeenschappen een veiligere en interoperabele mobiliteit te 

bieden.

CERTIFER garandeert en bevordert de veiligheid onder alle omstandigheden bij het 

uitvoeren van zijn activiteiten. CERTIFER verbindt zich ertoe zijn werknemers een 

veilige en bevredigende werkplek te bieden:

• Wij bieden aantrekkelijke verloningspakketten

• We geven flexibiliteit in de arbeidstijd

• We bieden een veilige werkomgeving

• We geven de voorkeur aan toegankelijke werkplekken om de transporttijd te 

optimaliseren

• Wij bieden een aangename werkruimte 

• We cultiveren gezelligheid

Zorg dragen voor ons personeel

De ontwikkeling van ons personeel in hun professionele carrière is één van onze

prioriteiten. Daarom proberen we de dialoog over hun toekomstige carrièrewensen aan

te moedigen en passende oplossingen voor hen te vinden:

• We moedigen de vrije dialoog tussen het personeel en hun leidinggevenden aan

• We geven prioriteit aan interne werving

• We moedigen samenwerking en mobiliteit binnen CERTIFER-entiteiten aan

• We moedigen de deelname van het personeel aan professionele werkgroepen aan

om vaardigheden en netwerken te ontwikkelen

• We maken een punt door de vaardigheden van ons personeel te verbeteren door te

investeren in kwalitatieve trainingen en mentorprogramma's

Ondersteuning van ons personeel
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CERTIFER is toegewijd aan de bescherming van de mensenrechten. Al onze

activiteiten worden uitgevoerd met respect voor mensen.

• We doen ons uiterste best om onze activiteiten uit te voeren door de

mensenrechten te respecteren (bv. geen kind- en dwangarbeid)

• We gaan alle vormen van intimidatie, discriminatie en geweld binnen ons werk

tegen

• We respecteren de mensenrechten en behandelen iedereen met wie we werken

met respect en waardigheid

• We zetten ons in voor gelijke kansen en een open omgeving voor iedereen die

voor CERTIFER werkt of van plan is te werken

Bescherming van mensen

III. MILIEU EN DUURZAME INKOOP

CERTIFER is er trots op bij te dragen aan de ontwikkeling van veilige en

milieuvriendelijke mobiliteitssystemen. Sinds haar oprichting heeft CERTIFER zich

ertoe verbonden zijn ecologische voetafdruk te verminderen.

• We stroomlijnen het internationale reizen door partnerschappen te ontwikkelen met 

lokale middelen voor internationale projecten, waardoor het vliegverkeer over lange 

afstanden met een sterke ecologische impact wordt beperkt

• We moedigen online vergaderingen aan

• We bevorderen het gebruik van openbaar vervoer voor ons personeel voor woon-

werkverkeer en zakenreizen per trein om onze CO2-voetafdruk te minimaliseren

• We hebben een Zero Paper-beleid geïmplementeerd

• We bestrijden de afvalproductie en stimuleren de recyclage en de upcycling

• We bevorderen duurzame consumptie voor ons personeel

• We besteden aandacht aan de milieu- en sociale impact van de producten die we 

kopen. De waarden van CERTIFER worden vertaald in het inkoopbeleid
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IV. ONZE MVO-AMBITIES VOOR 2022

Strijd tegen corruptie

Geen definitieve uitspraak

van een rechtbank tegen

CERTIFER wegens

professioneel wangedrag

Respect voor de 
mensenrechten

Alle klachten zijn in

overweging genomen en

gevolgd tot hun oplossing

Veiligheid van het 
personeel

Nul ongevallen op de

werkplekken van CERTIFER

of op de locaties van onze

klanten

Opleiding

Stel ten minste 24 uur

opleiding per werknemer op

loonlijst per jaar voor

Behoud van personeel

Handhaaf een verloop van

minder dan 5% voor

werknemers op loonlijst

Welbevinden op het werk

Zorg dat 80% van de

werknemers op loonlijst

tevreden is over hun

werkomgeving
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CERTIFER

18 rue Edmond Membrée

CS40141

59308 Valenciennes Cedex

Tel +33 (0)3 27 28 35 00 – Fax: +33 (0)3 27 28 35 09

www.certifer.eu

http://www.certifer.eu/

