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Tennant Company Mensenrechtenbeleid 
 

Inleiding 
 

Tennant Company (Tennant, NYSE-aandelensymbool TNC) is gebaseerd op een lange geschiedenisvan 
rentmeesterschap. Gedurende de meer dan 150-jarige geschiedenis van Tennant is ons bedrijf 

geëvolueerd, maar onze fundamentele waarden zijn gebleven. Onze reputatie als ethisch bedrijf is een 
van onze belangrijkste sterke punten. We zijn trots op onze toewijding om zaken te doen met 

waardigheid, respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid en integriteit in al onze activiteiten, inclusief de 
omgang met werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we 

actief zijn. Ons doel is om een schonere, veiligere en gezondere wereld te creëren en deze beter achter 
te laten dan we hem hebben gevonden. 

 
Als ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties (United Nations Global Compact, 

UNGC), zet Tennant Company zich in om onze betrokkenheid bij het pact voort te zetten en de tien 
principes van de UNGC rond mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie te omarmen. Ons 

mensenrechtenbeleid is gebaseerd op de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens van de Verenigde Naties en weerspiegelt onze waarden en verplichtingen ten aanzien van alle 

mensenrechten. Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Tennant Company en  tijdelijke 
werknemers wereldwijd. 
 

Onze principes 

 

Gezondheid en veiligheid   
Als uitgangspunt voor mensenrechten zetten we ons in voor de veiligheid en het welzijn van onze 

werknemers en tijdelijke werknemers wereldwijd door een veilige en gezonde werkomgeving te bieden  
en tegelijkertijd de toepasselijke wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en milieu na te leven. 

 
Vrijheid van vereniging 

We erkennen en respecteren het recht van werknemers en tijdelijke werknemers op vrijheid van 
vereniging en collectieve onderhandeling, waar ze recht op hebben volgens toepasselijke wetgeving. 

 
Gedwongen of verplichte arbeid, mensenhandel en arbeid door minderjarigen 

We zijn van mening dat alle arbeid vrijwillig moet zijn. We tolereren geen enkele vorm van arbeid door 
minderjarigen (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving) of dwangarbeid, zoals contractarbeid, 

schuldslavernij, militaire arbeid, slavenarbeid of enige vorm van mensenhandel. Binnen ons bedrijf 
tolereren we ook geen acties zoals het werven, herbergen, vervoeren, verstrekken of verkrijgen van 

mensen voor gedwongen arbeid of andere onwettige doeleinden. We verwachten van  onze werknemers 
en tijdelijke werknemers dat ze zich overal waar ze actief zijn houden aan de lokale arbeidswetgeving.  

 
 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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Non-discriminatie 
We zijn van mening dat geen enkele persoon onderworpen mag zijn aan onwettige discriminatie op het 
werk, zoals in dienst nemen, compensatie, secundaire arbeidsvoorwaarden, promotie, disciplinaire 

maatregelen, beëindiging van het dienstverband of pensionering, op basis van ras, huidskleur, religie, 
geslacht, nationale afkomst, fysieke of mentale handicap, leeftijd, militaire dienst, zwangerschap, 

seksuele geaardheid, genetische informatie (inclusief medische familiegeschiedenis),  burgerlijke staat, 
genderidentiteit of -expressie, ouderlijke status, politieke overtuiging of enige andere toepasselijke 

verboden basis. 
  
Anti-omkoping en anti-corruptie 
We zetten ons in om zaken te doen via de juiste middelen en handelingen in overeenstemming met de 

wet- en regelgeving die van toepassing is op onze wereldwijde activiteiten. We hebben nultolerantie 
voor elke vorm van omkoping of corruptie bij het uitvoeren van onze activiteiten.  

 
Werkomstandigheden 

We erkennen dat het vergoeden van onze werknemers en tijdelijke werknemers en het bieden van 
redelijke werkuren aan werknemers essentieel is om te voldoen aan de basisbehoeften van werknemers 

en tijdelijke werknemers. Als zodanig betalen we werknemers en tijdelijke werknemers ten minste het 
vereiste minimumloon, biedenwe wettelijk verplichte arbeidsvoorwaarden en houden we ons aan alle 

wetgeving inzake toepasselijke arbeidsuren en compensatie van overuren. 
 

Respectvolle werkplek 
We waarderen een respectvolle en coöperatieve werkomgeving. We tolereren geen intimidatie, seksuele 

intimidatie, pesten of discriminatie van welke aard dan ook. Tennant verbiedt intimidatie, discriminatie 
en andere vormen van vergelding tegen een persoon die een melding indient of helpt bij het onderzoek 

naar een claim 

 

Zorgen melden 
 

We onderhouden een robuust meldingssysteem voor ethiek en naleving. De contactgegevens van onze 

Ethiek-hotline en onze Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag zijn beschikbaar in meerdere talen via 
het gedeelte Ethiek van onze website. Anonieme melding is, waar wettelijk toegestaan, beschikbaar. 

 
Zorgen kunnen ook worden gemeld via e-mail op corpcompliance@tennantco.com of door te schrijven 

naar onze juridisch adviseur of wereldwijde nalevingsadviseur op 
 

Tennant Company  
10400 Clean Street  

Eden Prairie, MN US 55344-2650 
 

 
 

https://www.tennantco.com/en_us/about-us/corporate-citizenship/ethics-and-business-conduct.html
mailto:corpcompliance@tennantco.com?subject=Human%20Rights%20Policy-%20Reporting%20Concern
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Beleidsopleiding en -beoordeling 

 

Opleiding 

We informeren onze werknemers en tijdelijke werknemers regelmatig over de principes binnen dit 
mensenrechtenbeleid. 
 

Beoordeling 
Ons mensenrechtenbeleid is bedoeld als een levend document dat periodiek wordt beoordeeld en 

herzien. 
 

Dit beleid werd aanvankelijk aangenomen op 10 december 2021.  Het is beschikbaar op onze openbare 
website en is toegankelijk voor onze werknemers en tijdelijke werknemers via ons intranetportaal. 

 
Beleidsreferentie: 

Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag 
 

Versie: December 2021 
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