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The Umicore way
The Umicore Way is de hoeksteen van alles wat

Umicore, maar strekt zich ook uit tot onze relaties

we doen bij Umicore. Onze strategie definieert

met al onze stakeholders.

onze bedrijfsdoelstellingen en groeiambities voor
de komende jaren, evenals onze doelstellingen

The Umicore Way wordt aangevuld met

voor duurzame ontwikkeling. The Umicore Way

gedetailleerde codes, zoals de Gedragscode en de

beschrijft onze waarden, de manier waarop we

Corporate Governance Code.

deze doelstellingen willen bereiken en ons globaal
engagement voor de principes van duurzame

Ons ultieme doel is om onze onderneming door de

ontwikkeling.

toepassing van The Umicore Way nog meer succes en
aanzien te geven.

Wij geloven dat de brede waarden en aspiraties
die we in dit document hebben vastgelegd, in alle
contexten toepasbaar moeten zijn – in verschillende

Marc Grynberg

regio’s, culturen en business situaties. The Umicore

Chief Executive Officer

Way is niet alleen bedoeld voor de medewerkers van

Juni 2015
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Materials for a better life
Wij geloven dat materialen essentieel zijn geweest

oneindig kunnen worden gerecycleerd en daardoor de

voor de menselijke vooruitgang, dat ze aanwezig zijn

basis vormen voor duurzame producten en diensten.

in de kern van ons huidig leven en ook in de toekomst
verdere welvaartsgroei mogelijk zullen maken.

Wij willen een leidende positie voor Umicore als
leverancier en ontwikkelaar van oplossingen die een

Wij geloven dat metaalhoudende materialen een

beroep doen op materialen, en daardoor bijdragen

bijzondere plaats innemen, aangezien ze efficiënt en

aan de verbetering van de kwaliteit van het leven.

Voorrang
aan onze klanten
Wij leggen ons toe op het ontwikkelen, produceren,
toepassen en recycleren van metaalhoudende
materialen en werken mee aan oplossingen die
een beroep doen op materialen. Wij bundelen
onze vaardigheden in metaalkunde, scheikunde
en materiaalkunde in functie van de behoeften,
toepassingen en systemen van onze klanten.
Wij richten ons op drie gebieden waar wij een

Onze ambitie is om de voorkeursleverancier te zijn

leiderschapspositie kunnen innemen en waar wij

van onze klanten. Wij streven naar verdere groei van

waarde kunnen creëren: Catalysis, Energy & Surface

onze onderneming dankzij competente werknemers,

Technologies, en Recycling.

operationele uitmuntendheid en technologische
innovatie.
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Waarden
De waarden van openheid, innovatie, respect, samenwerking en inzet zijn een sleutel tot ons succes. Wij
dragen deze waarden hoog in het vaandel en nemen gepaste stappen als ze niet worden nageleefd.

OPENHEID

RESPECT

Wij communiceren op een transparante,

Wij tonen respect voor elkaar, evenals voor de

nauwkeurig een spontane wijze. Wij

cultuur, gewoonten, normen en waarden in

verstrekken regelmatig en tijdig degelijke,

onze omgang met collega’s en met eenieder

relevante informatie binnen de grenzen van de

die belang heeft bij onze activiteiten. Wij

commerciële vertrouwelijkheid. Wij hechten

doen geen toegevingen op het vlak van

belang aan interactie en staan dan ook positief

arbeidsgezondheid en -veiligheid en handelen

tegenover een constructieve dialoog met al

op een verantwoordelijke manier ten overstaan

onze partners.

van het leefmilieu.

INNOVATIE

SAMENWERKING

Wij geloven dat alles altijd beter kan. Duurzame

Wij geloven in samenwerking om onze

winsten groei zijn in onze ogen alleen mogelijk

doelstellingen te bereiken. Wij stimuleren

door blijvend te innoveren. Wij staan open voor

functie- en grensoverschrijdende

nieuwe ideeën en zijn bereid om berekende

informatiestromen om volop gebruik te kunnen

risico’s te nemen.

maken van al onze gezamenlijke kennis en
ervaring. Door samen gemeenschappelijke

INZET
Wij geloven in het nakomen van beloftes,
stellen hoge eisen aan onszelf en zijn
voortdurend op zoek naar de best mogelijke
oplossingen voor onze partners.

doelstellingen na te streven verwachten we
dat onze collega’s een sterker gevoel van trots,
tevredenheid en genoegen uit hun werk halen.
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Milieu
In het kader van ons engagement voor duurzaamheid houden we rekening
met de milieu-impact van onze activiteiten. Daarom:

Willen we onze

Nemen we actief deel aan het beheer en

milieuprestaties voortdurend

het saneren van risico’s die het gevolg zijn

verbeteren.

van activiteiten in het verleden.

Passen we risicobeheersstrategieën

Bevorderen en promoten we verantwoord

toe op basis van correcte gegevens

design, gebruik, hergebruik, recyclage en

en gegronde kennis.

verwijdering van onze producten.
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Maatschappij
We handelen en werken in lijn met de verwachtingen van de maatschappij:

Wij laten ons leiden door

We communiceren met de

We gaan een effectieve en

fundamentele mensenrechten

gemeenschappen rondom

transparante communicatie aan

en leven die rechten na overal

onze bedrijven en trachten een

met al onze stakeholders en

ter wereld waar de Groep

positieve bijdrage aan deze

gebruiken deze dialoog om onze

actief is.

gemeenschappen te leveren.

prestaties nog te verbeteren.

07

Medewerkers
In ons streven om een aantrekkelijke werkgever te zijn voorzowel onze huidige
als toekomstige medewerkers houdenwij de volgende principes voor ogen:

•

Wij doen geen toegevingen op het vlak van

•

Wij stellen al onze medewerkers in staat om

veiligheid en willen een ongevallenvrije

bij te dragen aan ons succes. Prestaties worden

werkomgeving creëren voor iedereen.

regelmatig beoordeeld en op rechtvaardige
wijze beloond.

•

Wij willen ervoor zorgen dat Umicore een
gezonde werkplek is en trachten onze

•

•

Wij geloven in gelijke kansen, eerlijkheid en

arbeidsgezondheidsprestaties voortdurend te

diversiteit. Aanwerving en promotie gebeuren op

verbeteren.

basis van de vereiste kwalificaties.

Wij ondersteunen onze medewerkers en bieden
opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

•

Wij gaan een constructieve dialoog aan met onze
medewerkers en hun vertegenwoordigers.
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Aandeelhouders

Wij streven naar waardecreatie voor

Ons voornaamste instrument voor het meten van

onze aandeelhouders, met een

waardecreatie is rendement op aangewend kapitaal

nadruk op de middellange en langere

(Return on Capital Employed). We streven naar rendement

termijn (3 tot 5 jaar en meer).

van elke activiteit na aftrek van de kosten van het
benodigde kapitaal om die activiteit in stand te houden.

Wij betrachten duurzame groei – groei

In onze communicatie met de financiële markten

die rekening houdt met financiële,

trachtenwij een nauwkeurig, eerlijk en compleet beeld

leefmilieu- en sociale aspecten.

van de onderneming te geven.
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Organisatie
Business Units: De Business Units vormen de pijlers

De Directieraad creëert een visie voor de Groep,

van onze organisatie. Wij geloven in decentralisatie

keurt de strategieën van de Business Units goed en

en vertrouwen de Business Units een grote mate van

ziet toe op de uitvoering hiervan. Het bepaalt de

autonomie toe. De Business Units zijn echter rekenschap

algemene strategie van de onderneming en legt

verschuldigd voor hun bijdrage aan de waardecreatie

deze voor aan de Raad van toezicht. Het spreekt

van de onderneming en het engagement voor duurzame

zich uit over alle grote beslissingen aangaande

ontwikkeling. De Business Units zijn samengebracht

de inzet van kapitaal, en neemt de belangrijkste

in Business Groups op basis van strategische

personeelsbeslissingen.

ontwikkelingsthema’s.
De Raad van toezicht is verantwoordelijk voor de
Gedeelde Operationele Functies worden opgezet

algemene strategie van de onderneming. De Raad

daar waar wij alle baat hebben bij schaalvergroting

stelt de Gedelegeerd bestuurder en de leden van de

en expertisebundeling.

Directieraad aan en volgt hun prestaties op. De Raad
ziet erop toe dat Umicore de principes van deugdelijk
bestuur in acht neemt.

Corporate Departementen beheren een aantal
taken en middelen op ondernemingsniveau, bepalen
een aantal beleidslijnen en oefenen controle uit.
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Integer ondernemen
Overal waar wij actief zijn, vormt onze reputatie een waardevol bezit. Die reputatie wordt bepaald door ons
doen en laten. Wij onthouden ons van alle handelingen die de goede naam van Umicore kunnen aantasten.

•

Wij hanteren een strenge bedrijfsethiek en

belangen van Umicore en onze eigen belangen

gedragscode. Wij nemen onze interne regels en

en wij weigeren enig ongepast voordeel te

voorschriften in acht en onderwerpen ons aan alle

bieden, om zakelijk voordeel te behalen of andere

geldende wetten en reglementen in de landen

diensten te verkrijgen.

waar wij actief zijn.
•
•

Wij gaan omzichtig om met en beschermen alle

Wij bepleiten en beogen eerlijke concurrentie en

materiële en immateriële activa van de Groep,

weigeren ons derhalve in te laten met onwettig

met inbegrip van alle eigendomsinformatie,

overleg of illegale afspraken met concurrenten

intellectuele eigendommen en innovaties.

over prijzen, marktaandelen of andere praktijken
van die aard.

•

Wij kijken uit naar handelspartners die onze
ethische, maatschappelijke en ecologische

•

Wij vermijden alle situaties die aanleiding geven
of kunnen geven tot een conflict tussen de

standpunten delen.

11

Procedures
en uitvoering

Dit document bevat een beknopte weergave

In de hele onderneming worden interne

van de algemene regels voor alle Umicore-

audits uitgevoerd om de implementaties van

ondernemingen. De Gedragscode van

deze reglementen te waarborgen.

Umicore en de volledige procedures en
reglementen zijn terug te vinden op het
intranet van Umicore.

For inquiries and additional information
please contact
Umicore
Naamloze vennootschap – Société anonyme

Broekstraat 31 Rue du Marais
1000 Brussels
Belgium
BE92 2100 0538 0623
RPR/RPM Brussels BE0401 574 852
Tel.: +32 (0)2 227 71 11
Fax: +32 (0)2 227 79 00
www.umicore.com/contact

www.umicore.com

