GEMBA CODE OF CONDUCT
Vertrouwen
Niets is zo belangrijk voor ons bedrijf als het vertrouwen van onze
klanten. Dat vertrouwen verdienen we elke dag door eerlijk en
rechtvaardig om te gaan met elkaar en met elke klant, zakelijke
partner en concurrent. De inzet van Gemba om uitmuntend werk te
leveren en alle wetten en ethische normen na te leven bij al ons
zakelijk handelen is essentieel voor dat vertrouwen.

Integriteit
Integriteit is essentieel. Bij het beoordelen van een handeling moet u
niet alleen kijken of het wettelijk of volgens deze Gedragscode is
toegestaan, maar ook of het de juiste handeling is.
Daarom moeten we onze zakelijke en ethische Gedragscode
geregeld doornemen, zelfs als we die al eerder hebben gelezen. De
Gedragscode is er om ons inzicht te geven in het gedrag dat van ons
wordt verwacht en geeft aan met wie u contact op moet nemen voor
advies over complexe zaken.

Samen
Als u ziet dat een collega de richtlijnen overtreedt of deze te vrij
interpreteert, meld dit dan onmiddellijk bij uw manager,
Personeelszaken of de directie. Het is het recht en de
verantwoordelijkheid van alle werknemers om gebruik te maken van
een van deze manieren voor het melden van ongepaste activiteiten.
Geen enkele zakelijke transactie en geen enkel strategisch doel is het
waard de reputatie op te offeren waarvoor we zo hard hebben
gewerkt en waarop we terecht allemaal heel trots zijn.

Jack Lok

Vo
oorkome
en en ged
drag
We
e willen een bedrijfscultuur stimuleren
n en
behouden waa
arin medewerrkers op een waardige
e manier worrden behandeld, een
en respectvolle
s
afhan
ngt van
cultuur waarin individueel succes
apaciteiten en
n inzet.
persoonlijke ca
emba hecht vveel waarde aan de diverrsiteit aan
Ge
vaa
ardigheden e
en competen
nties die ons personeel
ons bedrijf te b
bieden heeft. We zullen ervoor
a
zorgen dat pessterijen, discrriminatie en ander
ongepast gedra
ag niet voorkkomen in de
erkomgeving.
we
Tijd
dens uw dag
gelijkse werkkzaamheden dient u
zic
ch beleefd en
n hoffelijk te gedragen
g
wa
anneer u in
contact komt m
met klanten, collega’s
c
en andere
wie Gemba zaken
z
doet. Ongepast
O
personen met w
niet getoleree
erd en dient te
t worden
gedrag wordt n
manager, ee
en vertegenw
woordiger
gemeld bij uw m
esnoods uw directie.
d
van Personeelsszaken of de

Diiscrimina
atie
Dis
scriminatie kkan op versch
hillende zake
en
betrekking heb
bben, zoals huidskleur,
h
vensovertuiging, seksuele
e voorkeur,
lev
volksgewoonte
en (kleding en
n voedsel), uiterlijk,
ekten, enzovo
oort.
zie


Medew
werkers, klan
nten, leveranciers of
andere
e relaties wo
orden gelijkw
waardig
behand
deld.



Er worrdt geen disccriminerende taal
gebruikkt.



Er worrdt voor gezo
orgd, dat er op
o kantoor
of werrkplek geen discrimineren
d
nde teksten
en/of a
afbeeldingen
n voorkomen op
posterss, in docume
enten, e-mail, internet
en derg
gelijke.



Er worrdt op toegezzien dat colle
ega's geen
discrim
minerende ho
ouding aannemen in
taal en
n gedrag ten opzichte van
n anderen
en vice
e versa.



Medew
werkers neme
en duidelijk afstand
a
van
discrim
minerend ged
drag en zullen dit ook
kenbaa
ar maken.

Geh
heimhou
uding
Zowe
el tijdens als na beëindigiing van de
diens
stbetrekking bestaat de vverplichting to
ot
volstrekte geheim
mhouding om
mtrent alle
enheden in dde ruimste zin van
bedriijfsaangelege
het woord.
w
Overtrreding van d it beding zal
gedu
urende de dienstbetrekki ng worden
beschouwd als ee
en dringendee reden voo
or ontslag
op sttaande voet, onvermindeerd het recht van de
werkgever tot hett vorderen vaan volledige
ng. Het niet nnaleven van de
d
schadeloosstellin
aling komt op
p een officieeel gesprek met
m de
bepa
leidin
nggevende te
e staan.

Miliieu, gezo
ondheid en veilig
gheid
Gemba is zich be
ewust van heet feit dat circ
ca 2%
d globale CO2-uitstoot w
wordt veroorzaakt
van de
door ICT, en groe
eiende is. Meet aandacht voor
v
het
et de
milieu toont Gemba zijn betrookkenheid me
ositieve
maattschappij en is zij erop geericht een po
bijdra
age te levere
en ten opzichhte van de
klima
aatveranderin
ng. Binnen G
Gemba heers
st een
socia
aal en betrok
kken klimaat, waarin
gedre
evenheid en creativiteit w
wordt gestimuleerd.
Hierb
bij biedt Gem
mba de mogeelijkheid voorr eigen
perso
oonlijke ontw
wikkeling. Geemotiveerde
mede
ewerkers leveren betere prestaties en
n gaan
een stap
s
verder voor
v
de eigenn organisatie
e en onze
relaties.
Gemba streeft ernaar op een eerlijke,
geving af
doelttreffende manier een veil ige werkomg
te dw
wingen, om le
etsel en ziektte te voorkom
men. U
dientt zich te houd
den aan de pplaatselijke
opera
ationele proc
cedures en vveilige werkpraktijken,
melding te maken
n van letsel een
ondheidsprob
blemen die vooortkomen uit
u uw
gezo
werk, maatregele
en te nemen om ongevalllen te
komen en in algemeen ziin aandacht te
voork
hebb
ben voor veiligheid.
Van onze
o
medew
werkers worddt dan ook ve
erwacht
dat men
m een proa
actieve, meeewerkende ho
ouding
aann
neemt ten aanzien van m ilieu-, gezondheidsen ve
eiligheidskwe
esties

Be
edrijfsmiddelen
We
e zijn het aan
n het bedrijf verplicht
v
om er samen
voo
or te zorgen dat eigendommen, geld en andere
mid
ddelen van G
Gemba zo op
ptimaal moge
elijk
wo
orden ingezet. Als medew
werkers van Gemba
G
dra
agen we zorg
g voor de acttiva van het bedrijf en
er wordt van on
ns verwacht dat we ze effficiënt en
op een geschikkte manier ge
ebruiken.
Eig
gendommen, geld en and
dere middele
en van
Ge
emba dienen
n uitsluitend te
t worden ing
gezet om
onze zakelijke resultaten op
p de juiste wijze
w
te
muleren, en niet voor perrsoonlijk gew
win of voor
stim
frauduleuze do
oeleinden. Dit sluit uitstek
kend aan
op een integere
e bedrijfsculttuur. Diefstall,
ebben directte gevolgen
nalatigheid en verspilling he
or onze winsstgevendheid
d en worden niet
voo
getolereerd.
n u toegang tot
t e-mail, messaging,
m
Wij verstrekken
ernet en intra
anet, telefoons en andere
e
inte
communicatiem
middelen die u helpen uw
w werk uit
e middelen helpen
h
velen
te voeren. deze
pro
oductiever en
n efficiënter te
t werken. daarnaast
heeft iedereen de verantwo
oordelijkheid om de
eid, integriteitt en beschikb
baarheid
vertrouwelijkhe
van onze inform
matie-, comm
municatie- en
n
chnologie-inffrastructuur te handhaven
n.
tec
Ge
epast gebruikk van e-mail en
communicatiessystemen – denk
d
bij gebrruik van
e-, communiccatie- en technologieonze informatie
infrastructuur a
aan het volge
ende:




Deze ssystemen zijn
n bestemd vo
oor
zakelijkke doeleinde
en. Gemba begrijpt
echter dat af en toe
e beperkt gebruik van
or e-mail en
onze ssystemen voo
messa
aging, van intternet, intranet en
telefoo
ons voor privé
édoeleinden
onverm
mijdelijk is;
Denk vvoordat u op de knop ’Ve
erzenden’
klikt no
og eens na en
e lees het ge
eheel nog
eens d
door. Open, verzend
v
of do
ownload
geen o
ongepaste inhoud of inforrmatie die
aansto
ootgevend, beledigend,
verned
derend of kwellend kan ziijn voor
andere
en, zoals berrichten van
uitgesp
proken seksu
uele aard, grrappen of
etnisch
he of raciale opmerkingen
n;



Houd u aan
a wetten innzake intellec
ctuele
eigendom
m. het downlooaden, kopië
ëren of
opnieuw verspreiden van auteurs
srechtelijk
md materiaall, inclusief muziek,
bescherm
films, afb
beeldingen off software;



Instant messaging
m
off het gebruik van
samenwe
erkingstools vanaf uw
werkcomputer is alleeen toegestaa
an als u
Gemba producten
p
geebruikt of zoa
als
anderszin
ns toegestaaan door uw manager;
m



Beheer uw
u computerccodes,
wachtwoorden en verrificatie-appa
aratuur
en houd ze geheim (ddeel ze niet met
m
anderen));



Wees voorzichtig wannneer u aanh
hangsels
ail opent, meet name van e-mail
e
van e-ma
van onbe
ekende herkoomst en e-mail die
niet van zakelijke
z
aarrd is. Als u errgens
over twijffelt, mag u heet aanhangsel niet
openen en
e moet u dee e-mail doorrsturen
naar de it-afdeling;



Wees voorzichtig mett mensen bu
uiten
d op bedrieeglijke wijze via
v e-mail
Gemba die
of telefon
nisch om finaanciële, klantt- of
bedrijfsinformatie vraggen;



Gebruik van
v privésofttware op uw
bedrijfsco
omputer of m
modificatie va
an door
Gemba verstrekte
v
sofftware is niet
toegestaa
an, tenzij uw
w IT-afdeling daarvoor
toestemm
ming heeft geegeven.



Het gebruik van ’peerr-to-peer’ (P2
2P)
software voor het deleen van
echtelijk bescchermd mate
eriaal is
auteursre
verboden
n;



Gebruik van
v of toega ng tot Gemb
ba
informatie
e-, communiicatie- en
technolog
gie-infrastrucctuur moet beperkt
blijven tot uw bevoeggdheidsniveau.



Eigendom
m van Gembba mag niet
onbeveiligd worden aachtergelaten
n;



Zorg dat onbevoegdee derden gee
en
k
makeen van eigen
ndom van
gebruik kunnen
Gemba;



U mag de beveiligingsvoorzieningen van
a niet opzette
elijk in gevaa
ar brengen
Gemba
of omzzeilen;



Meld a
alle vermoede
e gevallen va
an
beveilig
gingshiaten of
o incidenten
n in
verban
nd met computers onmidd
dellijk aan
uw leid
dinggevende of de IT-afdeling;



In som
mmige gevalle
en kan uw affdeling het
gebruikk van persoo
onlijke smartp
phones of
andere
e apparatuur toestaan. Indien u
toestem
mming hebt verkregen
v
va
an uw
manag
ger voor het gebruik
g
van
persoo
onlijke appara
atuur ten beh
hoeve van
het opsslaan of bekiijken van
bedrijfssgegevens, gelden
g
hiervo
oor
dezelfd
de praktijken
n inzake veilig
gheid en
gegeve
ensbeheer als voor
bedrijfssapparatuur. Dit kan onder andere
inhoud
den dat u verrplicht wordt tot
t een
wachtw
woordbeveilig
ging bij onbe
ewaakt
achterllaten en het coderen van
n
elektro
onische besta
anden. Het bedrijf
b
heeft
het reccht bedrijfsge
egevens van het
appara
aat af te hale
en, te verwijderen of te
wissen
n. Op ons intrranet vindt u nadere
richtlijn
nen over het gebruik van
persoo
onlijke appara
atuur;

Priivacy en info
ormatie van Gemba
G
– berrichten die
u verstuurt
v
en o
ontvangt via de informatie-,
communicatie- en technolo
ogie-infrastructuur van
emba, inclusiief, maar niet beperkt tot e-mail,
Ge
inte
ernet en and
dere vormen van elektron
nische en
papieren comm
municatie kun
nnen eigendo
om zijn van
emba. U moe
et er niet van
n uitgaan of verwachten
v
Ge
dat uw privacy gewaarborg
gd is als u infformatie-,
ogie-infrastructuur van
communicatie- en technolo
emba gebruikkt. Voor zove
er door de ge
eldende
Ge
we
etgeving is to
oegestaan, behouden wij ons het
rec
cht voor om u
uw gebruik van
v informatie-,
communicatie- en technolo
ogie-infrastructuur die
gendom is va
an of verstrekkt wordt doorr Gemba,
eig
te controleren.
ees voorzichtig als u zich
h toegang verschaft tot
We
of gebruik maa
akt van sociale mediasites zoals
edIn die doorr gebruikers
Facebook, Twitter en Linke
geüploade inho
oud toestaan
n. In sommige gevallen
ud lasterlijk van
v aard zijn, dus
kan deze inhou
nd bij het volg
gen van
gebruik uw gezzond verstan
ks, het bekijkken van inho
oud en het ac
ccepteren
link

v
va
an vrienden een netwerken. U kunt
van verzoeken
nade
ere informatie
e over het geebruik van so
ociale
media vinden in de
d richtlijnen voor sociale
e media
ns intranet
op on

Verrtrouwelijkheid e n
geg
gevensbe
escherm
ming
Gemba doet er alles aan om vvertrouwelijk
ke
matie die aan
n ons wordt ttoevertrouwd
d te
inform
beschermen. Verrtrouwelijke innformatie be
ereikt ons
verse vormen
n. Voorbeeldden zijn onde
er meer
in div
zakelijke informattie, intellectuuele eigendom en
oonlijke gege
evens. We sppelen allema
aal een
perso
rol in de bescherm
ming van verrtrouwelijke
matie.
inform
We respecteren
r
bovendien
b
dee vertrouwelijke
inform
matie van an
nderen, zoalss concurrente
en en
ande
ere externe organisaties. Tijdens uw werk
w
mag u geen gebrruik maken vvan vertrouwe
elijke
matie over ee
en andere orrganisatie off persoon
inform
die is
s ontleend aa
an een bron buiten Gemb
ba, als er
een reden
r
is om aan
a te nemeen dat die info
ormatie
op on
njuiste wijze kan zijn verkkregen.
U ma
ag geen vertrrouwelijke infformatie ope
enbaar
make
en, tenzij u daartoe bevoeegd bent in verband
v
met de
d uitvoering
g van bedrijfssactiviteiten van
v
Gemba. U mag vertrouwelijke
v
e informatie alleen
a
en voor zoveer dit noodzakelijk is
inzien of gebruike
A u zich geedwongen vo
oelt tot
voor uw functie. Als
nbaarmaking van of inzagge in informa
atie
open
waarrtoe u normaal geen toeggang hebt, vrraag dan
uw manager
m
om advies.
a
Weees in elk geva
al altijd
voorz
zichtig bij hett overbrengeen van vertro
ouwelijke
inform
matie en doe
e dit uitsluitennd in
overe
eenstemming
g met het beeleid en de
proce
edures van Gemba.
G
Inforrmatie van derden
d
Wij re
especteren vertrouwelijke
v
e informatie
betre
effende andere organisatiies en personen,
inclus
sief klanten, zakelijke pa rtners en
leverranciers. Indien u kennis neemt van
vertro
ouwelijke info
ormatie van andere orga
anisaties
of pe
ersonen bij de
e uitvoering vvan uw werk
k of via
uw fu
unctie, dient u deze inform
matie op dez
zelfde
manier te besche
ermen als verrtrouwelijke
matie van Ge
emba. Misbru
ruik of ongepaste
inform
open
nbaarmaking van vertrouw
welijke inform
matie van
een derde
d
door een
e werknem
mer kan schade

toe
ebrengen aan Gemba en
n kan een gro
ond zijn
voo
or gerechtelijke stappen tegen Gemb
ba en/of de
we
erknemer die
e voor de ope
enbaarmakin
ng
verantwoordelijjk is.
We
etgeving inzzake gegeve
ensbescherm
ming en
priivacy
Ve
eel landen he
ebben wet- en regelgevin
ngen inzake
gegevensbescherming en privacy
p
die van
v invloed
n op het verzzamelen, geb
bruiken, vastthouden en
zijn
ove
erdragen van
n bepaalde informatie ov
ver
personen. Dit iss een juridiscch thema dat aan
sne
elle veranderingen onderrhevig is en u dient met
uw
w manager te
e overleggen als u vragen
n hebt over
het passend ve
erzamelen, gebruiken,
g
va
asthouden
of overdragen vvan informattie over perso
onen,
inc
clusief onze kklanten, zake
elijke partnerrs,
lev
veranciers, m
marketingcon
ntacten, werk
knemers,
contractanten e
en andere pe
ersonen. Hett
ebruiken, vassthouden of overdragen
verzamelen, ge
van bepaalde informatie ovver individuelle
oepen bij
personen kan tterecht bezorgdheid opro
anten, regelg
gevende insta
anties en de personen
kla
in kwestie. Gem
mba verwach
ht van haar
erknemers, derde partij co
onsultants,
we
contractanten, zakelijke partners en lev
veranciers
het volgende:
•

n, gebruiken en
dat hett verzamelen
overdra
agen van infformatie overr personen
in overreenstemmin
ng geschiedt met de
gelden
nde wet- en regelgeving
r
inzake
gegeve
ensbescherm
ming en priva
acy;

•

dat de geldende we
et- en regelg
geving
escherming en
e privacy
inzake gegevensbe
nageleefd;
wordt n

•

dat de normen van
n Gemba inza
ake
atie- en gege
evensbeveilig
ging die
informa
zijn opgesteld om onze
o
informa
atie-,
unicatie- en technologiet
commu
infrastrructuurmidde
elen te besch
hermen
tegen iinbreuk, word
den nagekom
men.

sbruik of ong
gepaste open
nbaarmaking
g van
Mis
vertrouwelijke iinformatie en
n informatie over
o

onen kan een grond zijn vvoor
perso
burge
errechtelijke of strafrechttelijke sanctie
es
evenals voor ope
enbare censuuur.
Als u niet zeker weet
w
of speciifieke juridisc
che
voors
schriften of de
d beleidsreggels en richtlijnen van
Gemba gelden vo
oor u en uw bbaan, of hoe
e ze toe
assen, raadpleeg dan uw manager,
te pa
Perso
oneelszaken
n of de directtie. Het niet naleven
n
van de
d geldende wet- en regeelgeving inza
ake
gege
evensbescherming en privvacy kan ern
nstige,
nade
elige gevolgen hebben vooor Gemba en
e voor u.

Vra
agen stellen en ov
vertredin
ng
melden
Het is
s mogelijk da
at u op een bbepaald mom
ment een
situatie tegenkom
mt die in strijdd lijkt met deze
a
beleid of andere
Gedrragscode of ander
proce
edures van Gemba.
G
Iedeereen heeft de plicht
om een
e vermoede schending direct te me
elden.
In he
et algemeen geldt
g
dat u uuw zorgen ee
erst dient
te be
espreken mett uw manageer. Als u mee
ent dat
dit niet gepast is, kunt u contaact opnemen
n met
v
ordiger van P
Personeelsza
aken of
een vertegenwoo
de directie.
Als de
d kwestie ge
evoelig ligt, kkunt u deze anoniem
a
melden, voor zov
ver de plaatseelijke wetgev
ving dit
g
gelddt dat we er alles
a
aan
toesttaat. In alle gevallen
zullen doen om ervoor
e
te zorggen dat informatie
b
to
ot een gerappporteerde sc
chending
met betrekking
vertro
ouwelijk blijftt en uitsluitennd wordt
geco
ommuniceerd
d aan personnen die ervan
n op de
hoog
gte dienen te zijn.
Het melden
m
van vermoede
v
scchendingen is
s
belan
ngrijk voor he
et succes va n ons bedrijff.
Iederreen die te goeder trouw zijn zorgen uit over
een mogelijke
m
overtreding, zaal worden gesteund
door het management en zal niet worden
erworpen aan
n represailless. Alle repres
sailles en
onde
dreig
ging hiermee zullen wordeen beschouw
wd als
een ernstige
e
sche
ending van ddeze Gedragscode.

Te
enslotte
Wa
anneer u een
n zakelijk bessluit moet ne
emen dat eth
hische consequenties hee
eft, zijn hier eeen aantal vrragen
die
e u uzelf kuntt stellen om te
t bepalen of
o uw handeliingen juist zijjn:
1. Houd ik mij aan de geest en alg
gemene waa
arden, en aan
n de toepass
selijke wet off het beleid van
v
a?
Gemba
2. Wil ik d
dat mijn hand
delingen op de
d voorpagin
na van een krant
k
worden gepubliceerrd?
3. Wat zo
ouden mijn fa
amilie, vriend
den of buren vinden van mijn handelin
ngen?
4. Wat zo
ou ik mijn kin
nd adviseren?
?
5. Zou ik onder ede over
o
mijn bes
slissing getuig
gen?
directe nega
atieve gevolg
gen voor Gem
mba?
6. Zijn er directe of ind
elichten?
7. Zou ik mijn beslissiing op een algemene verrgadering toe
Als
s u nog steed
ds twijfelt ove
er wat u moe
et doen, vraa
ag dan om hu
ulp. Spreek met
m uw manaager of, als u daar de
voo
orkeur aan g
geeft, neem contact
c
op met
m Personee
elszaken of de
d directie.

