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MVO Managementverklaring Adecco Group Nederland 
 

Over Adecco Group Nederland 

 

Adecco Group Nederland maakt onderdeel uit van de Adecco Group; één van de grootste HR-

dienstverleners ter wereld. De Adecco Group denkt met werkgevers en medewerkers mee over 

samenwerkingen op de werkvloer. We brengen bedrijven en mensen samen voor lange of korte 

termijn. En dat doen we dankzij de inzet van onze medewerkers, in een breed scala aan 

branches. Van administratie en hospitality tot life sciences en finance.  

Adecco’s uitgebreide, internationale netwerk heeft een schat aan ervaring en kennis. We zijn 

lokaal gevestigd en de medewerkers kennen de lokale arbeidsmarkt van binnen en van buiten. 

Met die ervaring als startpunt, ondersteunen en adviseren we klanten en professionals. Adecco 

betrekt iedereen bij de wereld van werk. Bovendien dagen we mensen uit om vooruit te kijken 

en te blijven leren.  

De diensten van de Adecco Group worden samengevat in een 360 graden ecomodel, waar al 

onze merken onderdeel vanuit maken en omvatten in het kort: Uitzenden, werven en 

selecteren, detacheren en payrolling, in alle vakgebieden en sectoren, op alle niveaus. 

 

Visie  

De visie van de Adecco Group is Making the future work for everyone: voor onze mensen, 

flexmedewerkers, opdrachtgevers en de maatschappij. Want de arbeidsmarkt verandert 

continu. Beroepen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. 

We nemen onze verantwoordelijkheid en bereiden mensen voor op de toekomst. Hoe? Door 

hen dagelijks te trainen, coachen en begeleiden. Door flexmedewerkers steeds verder op te 

leiden, blijven zij duurzaam inzetbaar. Dat houdt in dat zij altijd van toegevoegde waarde zijn op 

verschillende functies. Nu en in de toekomst. 

 

Missie 

Adecco trekt leiders aan die impact hebben op onze mensen, klanten, partners en de 

maatschappij. Dat is een uitdaging die we iedere dag aangaan. Onze leiders inspireren en 

motiveren hun teamleden om hun hart en ziel te gebruiken in hun werk. Om te doen wat goed 

is. Het zijn nieuwsgierige wereldburgers die een verschil maken. Dat doen ze door een 

geweldige werkplek voor hun teams te creëren, zodat mensen kunnen presteren en hun beste 

zelf zijn.  

De leiders die werken bij de Adecco Group houden van vrijheid. En dan vooral de vrijheid om te 

innoveren. Zij creëren kansen die ervoor zorgen dat de levens van anderen verbeteren. Zoals 

gezegd, dat klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.  
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Het is onze missie om de mensen die voor ons werken hun beste zelf te laten zijn, want dat 

zorgt voor duurzame en hoge prestaties. En daar wordt ieders toekomst beter van. 

 

Kernwaarden 

Onze kernwaarden zijn People first, Growth mindset en Collective Spirit. 

People first; onze kernkwaliteiten benutten en kansen en autonomie creëren; onszelf uitdagen 

en in een competitieve omgeving presteren; de klant centraal zetten 

Growth mindset; we omarmen veranderingen; nieuwsgierigheid: we hebben ambitie en willen 

groeien; we zetten ons in, wij leren de vaardigheden; 

Collective spirit; we zijn een collega waarmee anderen willen werken, we zijn behulpzame 

teamspelers. 

 

Ons MVO beleid sluit naadloos op onze visie en missie aan, door middel van 4 focuspunten.  

 

1. Inzetbaarheid en toegang tot werk 

We laten alles in de mens tot uiting komen door voor iedereen gelijke toegang tot waardig werk 

te geven, door te werken aan het verlagen en wegnemen van belemmeringen voor werk, door 

opleiding en loopbaanadvies te faciliteren en mensen te matchen met kwalitatieve banen. 

 

2. Vertrouwde partner voor klanten 

Wij werken samen met bedrijven over de hele wereld om personeelsoplossingen op maat te 

bieden, gebaseerd op begrip van hun behoeften en uitdagingen en een gedeelde toewijding aan 

verantwoord zakelijk gedrag.  

 

3. Werkgever bij voorkeur 

Wij willen als werkgever van wereldklasse de norm stellen door een positieve, respectvolle en 

gezonde werkomgeving te creëren die een divers, inclusief, betrokken en getalenteerd team 

inspireert en mogelijk maakt, verenigd door één doel.  

 

4. Sociale bescherming voor iedereen 

Wij geloven in de waarde van adequate sociale bescherming en fatsoenlijk werk voor iedereen, 

ongeacht het soort arbeidsovereenkomst dat iemand heeft, om de welvaart te verzekeren van 

een samenleving die bloeit op de waarde van werk en niemand achterlaat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben we impact op de samenleving en dus vinden we het 

belangrijk aan te sluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  
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We dragen bij aan deze SDGs:  

 

Deze focuspunten vertalen we naar kernactiviteiten in Nederland.  

 

➢ Leiden met integriteit en compliance  

Adecco Group Nederland hanteert de gedragscode ‘integer zakendoen’, vastgesteld 

door de Adecco Group Global. Adecco Group Nederland en haar medewerkers 

houden zich aan alle relevante anti-corruptie en anti-omkoping wet- en regelgeving.  

 

Programma van Adecco Group Nederland 

LearnUpon – gedragsregels en gedragscode voor alle medewerkers 

 

➢ Respect voor mensenrechten en arbeidsrechten  

Adecco Group Nederland biedt alle medewerkers arbeidsvoorwaarden die minimaal 

voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving op het gebied van vergoedingen, 

werkuren, wettelijke eisen met betrekking tot het minimumloon, vergoeding van 

overuren, ziekteverlof en andere compensatie regelingen. Adecco Group Nederland 

accepteert geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie door een van haar medewerkers of 

gericht op een van haar medewerkers.  

 

Programma van Adecco Group Nederland 

Adecco Academy – Studytube opleidingen toegankelijk voor iedereen die voor ons werkt 

 

➢ Vitaliteit van het personeelsbestand waarborgen (inclusief gezondheid en veiligheid)  

Adecco Group Nederland biedt alle medewerkers een veilige en gezonde 

werkomgeving en zorgt ervoor dat medewerkers beschikken over de juiste 

persoonlijke beschermingsmiddelen en de juiste veiligheidsopleidingen. Arbo regels 

worden gewaarborgd in de voorschriften die vanuit de doorgeleidingsplicht gelden bij 

Adecco Group Nederland of bij haar opdrachtgevers. Adecco Group Nederland heeft als doel te 

streven naar nul ongevallen.  

 

Programma van Adecco Group Nederland 

Win4Youth – sporten en kilometers worden gedoneerd aan Plan International 
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➢ Betrokken zijn bij openbaar beleid 

Adecco Group Nederland is lid van ABU Nederland en Doorzaam, om actief 

betrokken te zijn bij het welzijn van onze (uitzend)medewerkers. Adecco Group 

Nederland stimuleert de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 

 

Programma van Adecco Group Nederland 

Adecco Training – afdeling in dienst voor uitzendmedewerkers 

 

➢ Arbeidsparticipatie 

Adecco Group Nederland helpt young professionals met het zetten van de eerste 

stappen in hun carrière. 

 

Programma van Adecco Group Nederland 

CEO for one Month - op jongerenwerkloosheid tegen te gaan/verminderen 

 

➢ Het beheren van kansen en risico’s voor het milieu 

Adecco Group Nederland hanteert de Milieubarometer. Adecco Group Nederland 

hanteert duurzame koffie, duurzaam papier en zorgt voor het recyclen van afval.  

 

Programma van Adecco Group Nederland 

Duurzaam inkoopbeleid – wagenpark stuurt op verduurzaming leaseauto’s 

Milieubarometer – CO2-voetafdruk op een transparante manier rapporteren 

 

 

Onze directie heeft de taak en bevoegdheid de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen 

en maatregelen te nemen om onze MVO standaard en managementsysteem in stand te houden 

en te kunnen verbeteren en hiermee de aan het beleid gerelateerde doelstellingen te realiseren. 

De afdeling Quality & Compliance ondersteunt de directie hierbij en voert in hun opdracht 

coördinatie, taken, controle en inspecties uit en zet verbeteringen door.  

 

Dit beleid is bekend bij alle medewerkers, wordt continu bewaakt op naleving en wordt op 

regelmatige basis geüpdatet. We motiveren onze medewerkers om zich actief te betrekken bij 

het beleid en om altijd te proberen hun resultaten te verbeteren. 

 

 

 

Adriaan Belonje 

CEO Adecco Group Nederland 

Getekend 15 juni 2021 


