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Het Corporate Social Responsibility Charter van Imerys ondersteunt de 
langetermijnstrategie van de groep. Verbintenissen inzake veiligheid en 
gezondheid, vermindering van de milieu-impact, human resources, 
diversiteit en inclusie, relaties met gemeenschappen en corporate 
governance en ethiek spelen een cruciale rol om de toekomst van  
de groep veilig te stellen. Om die verbintenissen na te komen, moet  
iedere medewerkers in de groep ze via zijn acties ondersteunen.

Sinds 2017 houdt een Corporate Social Responsibility (“CSR”)-stuurcomité 
toezicht op het CSR-programma van de groep. Dit comité wordt 
voorgezeten door de CEO en komt elk kwartaal samen. Het is de 
verantwoordelijkheid van het CSR-stuurcomité om de CSR-ambities 
van de groep te bepalen, de CSR-strategie van de groep te valideren  
en de implementatie en voortgang van de groepsdoelstellingen  
te controleren.

In 2018 kondigde de groep de lancering aan van haar nieuwe  
CSR-programma: SustainAgility. Tussentijdse doelstellingen en 
prestatieresultaten van het SustainAgility-programma worden  
jaarlijks gerapporteerd via het Universeel Registratiedocument  
van de groep en zijn beschikbaar op de website van de groep. 

Lidmaatschap, verplichtingen en beoordelingen
Imerys werd in 2016 een ondertekenend lid van het Global Compact  
van de Verenigde Naties, steunt de ambities van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en heeft in het kader  
van het SustainAgility-programma de beleidslijnen en praktijken binnen  
zijn activiteiten geïdentificeerd die rechtstreeks of onrechtstreeks  
bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De groep neemt ook deel aan de jaarlijkse ESG-beoordeling van  
EcoVadis en kreeg een gouden rating (64-94e percentiel).

 

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change B

Aanvullende informatie 
www.imerys.com/group/our-group/our-commitments

Webhelp handelt met een hoog maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsniveau. De vastberadenheid om ethisch, eerlijk en 
onbevooroordeeld te ondernemen zet de groep aan om beter te zijn voor 
haar mensen en gemeenschappen.

Webhelp hecht zeer veel belang aan de naleving van de mensenrechten 
en het bevorderen van diversiteit. De groep werkt samen met lokale 
autoriteiten aan kwesties die kwetsbare groepen treffen en biedt 
consequent tewerkstellings- en opleidingsopportuniteiten.

Als verantwoordelijke werkgever biedt Webhelp positieve 
werkomstandigheden en een aangename en moderne werkomgeving.  
De inzet voor gezondheid en veiligheid is sinds de oprichting van de groep 
consequent sterk geweest. Webhelp streeft er continu naar om de 
omstandigheden te verbeteren in overeenstemming met de veranderende 
normen. Webhelp vindt het ook heel belangrijk om sociale voordelen aan 
te bieden en de cultuur van zijn gemeenschappen te respecteren.

De groep gebruikt een aantal interne processen voor de handhaving  
van haar hoge normen:
• regelmatige schriftelijke beoordelingen van individuele prestaties;
• zowel interne als externe audits; en
• tevredenheidsenquêtes na elk contact met klanten.

Erkenningen
Voor de tiende keer op rij heeft Webhelp het Human for Client-label 
gekregen. Dit label bewijst de inzet van de groep voor een 
maatschappelijk verantwoorde omgeving en werknemerstevredenheid.

Sinds 2012 is Webhelp lid van het Global Compact van de VN, dat 
verantwoorde maatschappelijke praktijken ondersteunt. 

Aanvullende informatie 
www.webhelp.com/en-gb/about-us/social-responsibility/
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