Gedragscode
Zo werkt Twence

Verduurzaming van vandaag en morgen. Daar staat Twence voor. Samen met gemeenten,
bedrijfsleven en andere partners vergroenen we regio Twente. We halen zo veel mogelijk
grondstoffen en energie uit afval, biomassa en de zon. In deze gedragscode schetsen we
hoe Twence zich gedraagt: hoe wij met elkaar, met onze partners, met onze opdrachtgevers en met onze (groene) omgeving omgaan.

Wij werken veilig en gezond

Wij hebben passie, daadkracht en vertrouwen

Wij werken veilig of wij werken niet. Veiligheid en gezondheid staan

Passie, daadkracht en vertrouwen, dat is het DNA van Twence. Wij

op nummer 1. In ieder overleg, in ieder plan van aanpak en tijdens

werken met energie en plezier aan zaken die ons trots maken. We

iedere klus. We werken in schone ruimtes, voorkomen risico’s en

zetten samen de schouders eronder en benutten elkaars talenten,

beschermen ons met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

mét aandacht voor de werk-privébalans. We zijn resultaatgericht en

Onze Gouden Veiligheidsregels zijn leidend en we spreken elkaar

hebben duidelijke doelen, afspraken en bevoegdheden. We werken

aan op risicovol gedrag. Zo streven we iedere dag weer naar 100%

vanuit eigen verantwoordelijkheid en zijn proactief. Fouten grijpen

veiligheid. Gezond aan het werk en gezond weer naar huis.

we aan om van te leren en daar helpen we elkaar bij. Wij vertrouwen
elkaar, tonen respect en zijn open en eerlijk.

Wij handelen zorgvuldig en verantwoord

Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord

Twence is een slagvaardigde onderneming, die flexibel op de vraag

Nederland staat voor de uitdaging om CO2-neutraal te worden.

van opdrachtgevers inspeelt en meedenkt bij het ontwikkelen van

Twence innoveert continu om de grondstoffenkringloop te sluiten en

business. Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Twence doet er

fossiele brandstoffen vaarwel te zeggen. Daarbij staan zes van de

alles aan om risico’s te minimaliseren. Dat doen we door processen

zeventien Sustainable Development Goals centraal: ‘betaalbare en

te optimaliseren, te werken vanuit ‘noaberschap’ en te streven naar

schone energie’, ‘industrie, innovatie en infrastructuur’, ‘duurzame

synergie met andere partijen. We denken na over ons handelen, zijn

steden en wijken’, ‘verantwoorde consumptie en productie’, ‘leven op

integer en werken volgens de wettelijke voorschriften, zoals de AVG.

het land’ en ‘samenwerkingen rondom de doelen’. Wij gaan ervoor

Regelnaleving en het toezicht daarop is geïntegreerd binnen de

en geven het voorbeeld van de verandering die we in de hele wereld

bedrijfsprocessen van Twence.

willen zien.

