
Wij brengen de energietransitie 
iedere dag in de praktijk. Door actie te 
ondernemen, thuis bij al die Limburgers 
die willen wonen en werken in een 
betaalbaar, duurzaam thuis. Deze positie 
kunnen wij alleen waarmaken als wij 
de hoogste gedragsnormen respecteren. 
In deze gedragscode zijn de regels 
beschreven voor alle relaties die wij bij 
de Volta Limburg Groep kennen.

Minder praten en meer doen, iedere 
dag opnieuw. Dát is Volta Limburg. 
Alleen zo leren we keer op keer hoe 
de energietransitie beter, sneller 
en effectiever kan. Alleen zo wordt 
een duurzaam Limburg de nieuwe 
werkelijkheid. 

Werken bij en samenwerken met de 
Volta Limburg Groep betekent dat je 
de gedragscode kent en naleeft. De 
gedragscode geldt voor alle medewerkers 
van de Volta Limburg Groep en haar 
servicebedrijven, leveranciers en overige 
stakeholders. Door het document te 
ondertekenen, geven medewerkers, 
leveranciers en stakeholders er blijk van 
zich hiermee te identificeren.  

De relatie met onze klanten
De Volta Limburg Groep wil zoveel mogelijk 
Limburgers een duurzaam en comfortabel thuis 
en werkomgeving bieden. Wij adviseren over de 
beste manier om dit te realiseren met innovatieve 
warmte-, koelte- en isolatietechnieken. We 
stemmen onze klantreizen precies af op de 
behoefte van de onze klanten. Die kennen wij door 
technologie, data, onze monteurs en adviseurs. 
Stap voor stap helpen wij klanten op weg met 
duurzame, simpele en betaalbare oplossingen. 
Daarnaast doen wij alles om de persoonsgegevens 
van onze klanten te beschermen, minimaliseren en 
verwijderen wij deze indien noodzakelijk.
 
De relatie tot de samenleving
We worden gedreven door onze missie: Duurzame 
doeners, samen voor een beter klimaat. In deze 
missie staan de cruciale woorden die basis vormen 
van ons handelen in de samenleving. Wij houden 
ons altijd aan de wet en regelgeving. Bovendien 
doen we hier nog een schepje bovenop door te 
kijken naar een minimale belasting van het milieu 
en zo maximaal mogelijk iedereen uit alle hoeken 
van de samenleving te verbinden met ons. Zowel 
als klant, toeleverancier of medewerker.

Onze relatie met onze aandeelhouder
Essent is aandeelhouder van de Volta Limburg 
Groep en staat volledig achter de duurzame 
strategie van de Volta Limburg Groep. De Volta 
Limburg Groep staat op haar beurt ook achter 
het beleid van haar aandeelhouder. Wij bevinden 
ons met deze steun in de positie om iedereen te 
helpen met het zetten van een volgende stap in de 
energietransitie.

De relatie met onze medewerkers
De Volta Limburg Groep streeft naar een 
uitstekende relatie met haar werknemers. Wij 
richten ons daarbij op een veilige werkomgeving, 
op een goede balans tussen werk- en privé en op 
de gezondheid en ontwikkeling van medewerkers. 
Wij streven daarbij naar een personeelsbezetting 
die een afspiegeling is van maatschappij en vinden 
het belangrijk dat verschillen en capaciteiten van 
de medewerkers gerespecteerd worden en tot hun 
recht komen. Ook met medewerkersdata gaan we 
netjes om, we gebruiken niet meer dan absoluut 
noodzakelijk is, maken het alleen beschikbaar aan 
degene die het nodig heeft en verwijderen het als 
het niet meer nodig is

De relatie van onze medewerkers met 
Volta Limburg
Als goed medewerker ben je altijd loyaal naar 
Volta Limburg. Je bent een ambassadeur in je 
communicatie over de Volta Limburg Groep en 
je past goed op onze eigendommen. Je geeft 
het goede voorbeeld en je toetst in je werk 
voortdurend je eigen integriteit. Je houdt daarbij 
de belangen van de Volta Limburg Groep en jouw 
privébelang gescheiden.

De relatie tussen medewerkers 
Onze medewerkers zijn gericht op samenwerking. 
Teambelang gaat boven eigenbelang. Samen-
werking betekent ook dat je je aan de afspraken 
houdt en dat je betrokken bent bij elkaar. Durf je 
te laten aanspreken en durf anderen aan te spre-
ken. En, spreek mét elkaar, niet óver elkaar. Ga 
ook fatsoenlijk met elkaar om: iedere vorm van 
seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, be-
dreiging of agressie naar elkaar is onaanvaardbaar. 

Samenwerken met interne relaties
Wij werken graag samen en zorgen er voor dat 
alle betrokkenen hun zegje hebben kunnen doen.
We werken via afgesproken procedures en 
met afgesproken (software) gereedschappen.
Mocht er een idee zijn tot verbetering hier-
van dan melden we dit en wordt onderzocht 
of en hoe dit het beste gebruikt kan worden.

Samen werking
Wij werken graag samen met integere 
zakenpartners die zich verantwoordelijk voelen 
voor een goede maatschappelijke en duurzame 
performance. In de samenwerkingen die wij 
aangaan herkennen onze opdrachtgevers zich in 
onze waarden en basisprincipes. Op deze manier 
dragen we samen een steentje bij aan een 
duurzame toekomst. Wij toetsen dus met wie we 
zaken doen en waar we zaken doen. Ook andere 
stakeholders, zoals toezichthouders en beheerders 
van openbare ruimten zijn voor ons belangrijk. Met 
hen streven we een open, persoonlijke relatie na.

Geschenken en entertainment mogen nooit 
de zuiverheid van onze zakelijke beslissingen 
beïnvloeden. Als criterium geldt dat giften en 
uitnodigingen voor entertainment altijd ‘passend 
en redelijk’ zijn. Hiervoor geldt een waarde van 
maximaal €50,-. 

Sponsorbeleid
Sponsoring van evenementen of externe relaties 
de Volta Limburg Groep voert een maatschappelijk 
georiënteerd sponsorbeleid. We zetten sponsoring 
in om lading te geven aan de positionering van het 
merk Volta Limburg, om ons imago te ondersteunen 
en stakeholders aan het bedrijf te binden. Voorop 
staat dat wij ons kunnen identificeren met het te 
sponsoren project. 

Ons sponsorbeleid richt zich op maatschappelijke, 
sport- en cultuurprojecten en -initiatieven. Al onze 
sponsoractiviteiten lopen via Communicatie en zijn 
in lijn met de visie, missie, strategie én met de 
positionering van het merk Volta Limburg. 
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