Diversiteit als kans –
Hed bedrijfsdiversiteitshandvest
voor Duitsland
De diversiteit van de moderne maatschappij, beïnvloed door globalisering en gereflecteerd in de demografische
wijzigingen, beïnvloed het economische leven in Duitsland. We hebben ons gerealiseerd dat we alleen succesvol
zaken kunnen doen als we diversiteit erkennen en er gebruik van maken. Dit geldt voor de diversiteit van onze
werknemers, maar ook voor de diverse behoeften van onze klanten en andere bedrijfspartners. De diverse
vaardigheden en talenten van het management en het personeel bieden nieuwe kansen voor innovatieve en
creatieve oplossingen.
Het doel van de invoering van het diversiteitshandvest in onze bedrijven is het creëren van een werkomgeving
zonder vooroordelen. We hebben diep respect voor al onze collega`s, ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, etnische
achtergrond, religie of wereldbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur. De waardering en stimulering
van dit diverse potentieel creëert economische voordelen voor onze bedrijven.
We koesteren een atmosfeer van respect en wederzijds vertrouwen. Dit zal een positief effect hebben op onze
reputatie en integriteit bij onze partners en klanten in Duitsland en de rest van de wereld.
In het kader van dit handvest verplichten we ons tot:
1. het creëren van een bedrijfscultuur die wordt gekenmerkt door wederzijds respect en waardering van elk
afzonderlijk individu. We proberen zodanige omstandigheden te creëren dat iedereen (leidinggevenden en
medewerkers) deze waarden erkent, respecteert en uitoefent. Hiervoor is expliciete ondersteuning nodig
van leiders en leidinggevenden.
2. het toezicht houden op onze personeelsprocessen en garanderen dat ze verenigbaar zijn met de bestaande
vaardigheden, mogelijkheden en talenten van onze werknemers, evenals met onze eigen prestatienormen.
3. het erkennen van de diversiteit binnen en buiten onze organisaties, het waarderen van het intrinsieke
potentieel en het streven naar een winstgevende toepassing binnen ons bedrijf.
4. het garanderen dat de toepassing van het handvest de juiste erkenning krijgt en onderwerp wordt van
interne en externe communicatie.
5. het op jaarlijkse en regelmatige basis openbaar maken van onze eigen inspanningen en resultaten op het
gebied van het stimuleren van diversiteit.
6. het op de hoogte houden van onze eigen werknemers en collega`s en ze actief betrekken bij de toepassing
van het handvest.
We zijn er beslist van overtuigd dat het in de praktijk brengen en waarderen van diversiteit een positieve invloed
zal hebben op de Duitse maatschappij. We verwelkomen en ondersteunen dit bedrijfsinitiatief!
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