RICHTLIJNEN
VOOR ONZE
MEDEWERKERS

Gedragscode

ETHISCHE CODE
De wereld is voortdurend in ontwikkeling
en dat geldt ook voor onze groep,
maar de eis van ethisch gedrag en
professionaliteit bij alles wat wij doen
zal nooit veranderen. Wij zijn allemaal
verantwoordelijk voor handhaving
en naleving van deze Ethische Code
en van het principe van integriteit en
ethische waarden.

Dit is onze ethische co de – een beknopte
richtlijn voor ethisch correct gedrag, zowel
op sociaal gebied als ten aanzien van het
milieu. Deze brochure is een verkorte versie van ons volledige beleidsdocument dat
via uw directe leidinggevende of de HR-
afdeling van uw organisatie verkrijgbaar is.

Verwachtingen in de praktijk
Wij verwachten van u dat u deze brochure
leest, onze richtlijnen onthoudt en weet bij
wie u aan moet kloppen als u aanvullende
informatie nodig hebt. Dit korte document dient te worden beschouwd als een
geheugensteun voor de manier waarop
wij verwachten dat u omgaat met uw collega’s, leveranciers, klanten en onze planeet.

Uw commitment
Als medewerker van Axel Johnson
International wordt u gevraagd een
compliance-formulier te ondertekenen
waarin u aangeeft dat u deze gedragsrichtlijnen hebt begrepen en zult toepassen als onderdeel van uw dagelijkse
werkzaamheden. Simpel gezegd: als u bij
Axel Johnson International werkt, stemt u
met deze ethische normen in en leeft u de
toepasselijke wet- en regelgeving na. Laat
u dat als medewerker van onze organisatie
na, dan brengt u niet alleen uzelf maar ook
onze gehele Groep in gevaar. Bovendien
kunnen er in dat geval strafmaatregelen
tegen u worden ingesteld.

Voor toekomstige generaties
Martin Malmvik
Voorzitter en CEO

In september 2015 hebben 193 landen
zich gecommitteerd aan Agenda 2030,

het wereldwijde programma van de Verenigde Naties voor een duurzame wereld
voor het jaar 2030. In het kader van Agenda
2030 zijn er 17 doelstellingen geformuleerd
die erop gericht zijn armoede te beëindigen, klimaatverandering te stoppen en
onrecht en ongelijkheid te bestrijden. Deze
doelstellingen worden Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen genoemd en moeten
worden gezien als een grootschalig initiatief
voor een betere wereld voor iedereen. Axel
Johnson International is een van de duizenden organisaties en bedrijven wereldwijd
die dit programma van harte ondersteunen
en het belang ervan inzien om de dingen
nu goed te doen voor de generaties van de
toekomst. Deze ethische richtlijnen vormen de basis voor de manier waarop onze
medewerkers hieraan een bijdrage kunnen
leveren en het verschil kunnen maken.

ONZE OPVATTINGEN & WAARDEN

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Onze kernwaarden maken ons uniek.
Ze vormen een belangrijk onderdeel van
onze identiteit en staan ervoor garant
dat wij ons onderscheiden van de concurrentie. Een goed begrip van onze
kernwaarde “Goed om mee samen te
werken” is essentieel als wij het hebben
over het creëren van een duurzame werkomgeving voor ons allemaal. In de praktijk
betekent dit:

Basisprincipes van ethisch
gedrag

• Handelen in overeenstemming met
de wet- en regelgeving
• Professionalisme
• Eerlijkheid
• Verantwoordelijkheid
• Respect

En dat geldt voor ieder van ons!
Het naleven van deze waarden helpt ons
onze ondernemersgeest te versterken en
anderen te respecteren bij al onze dagelijkse werkzaamheden.

Making
Making
things
things
happen
happen

Dingen waarmaken. Wij nemen het
initiatief, zijn vooruitstrevend en
komen onze beloften na.

Good
Good to
to
work
work with
with

Behandel mensen met waardigheid, respect en medeleven. Leef internationale en
plaatselijk geldende regels na en handel in
overeenstemming met relevante ethische
en professionele praktijkcodes.

Creëren van gelijkwaardigheid
in de praktijk
We streven ernaar een veelzijdige werkomgeving te bieden met gelijke kansen
voor alle medewerkers. Axel Johnson
International hanteert een zerotolerancebeleid ten aanzien van bedreiging, intimidatie en discriminatie op de werkvloer
in welke vorm dan ook. Discriminatie
op basis van etnische afkomst, geslacht,
seksuele voorkeur of andere persoonlijke kenmerken wordt onder geen enkel
beding geaccepteerd.

Reisregelingen
Het meest kostenefficiënte en praktische
alternatief dient te worden gekozen als
u voor uw werk op reis gaat. Neem altijd
de meest duurzame optie vanuit milieuoogpunt in overweging. Entertainment
gerelateerde activiteiten vragen om
gezond verstand en zijn uitsluitend
gerechtvaardigd als ze overduidelijk
relevant zijn voor zakelijke doeleinden.

Drugs en alcohol
Breng uzelf en anderen nooit in gevaarlijke en ongemakkelijke situaties; gebruik
onder werktijd nooit alcohol of drugs en
zorg ervoor dat u niet onder invloed bent
van alcohol of drugs.

Goed om mee samen te werken.
Omdat mensen ertoe doen, relaties
ertoe doen en respect ertoe doet.

Farsighted
Met het oog op de toekomst. Wij gaan
altijd voor de lange termijn en kiezen
voor de duurzame optie.

Iedere medewerker die geconfronteerd wordt met
bedreigend of discriminerend gedrag dient dit
onmiddellijk bij zijn/haar directe leidinggevende
of HR-vertegenwoordiger te melden.
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COMMUNICATIE
Interne communicatie
Professioneel en passend taalgebruik
is een absolute vereiste. Wees objectief,
beperk u tot de feiten en druk uzelf uit in
professionele bewoordingen.

Gebruik van sociale media
Ga er te allen tijde vanuit dat alles wat
u schrijft of mailt gelezen en gezien kan
worden door iedereen - overal en altijd.
Stel uzelf altijd eerst de volgende vraag:
“zou mijn manager, klant of zakenpartner
graag willen dat deze inhoud openbaar
wordt?” Wek in uw persoonlijke communicatie of op sociale netwerken, waaronder
gebruikersforums, blogs en chatrooms,
nooit de indruk dat u namens het bedrijf
spreekt. Alle vormen van communicatie
over Axel Johnson International-producten of -diensten welke via de sociale
media gedeeld worden, moeten worden
beschouwd als reclame- uitingen en dienen te worden goedgekeurd in overeenstemming met de geldende procedures.
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Vertrouwelijke en beschermde
informatie
Informatie dient te allen tijde vertrouwelijk te worden behandeld, uitsluitend te
worden gebruikt voor het beoogde doel
en tegen onnodige openbaarmaking te
worden beschermd. Zo moet er bijvoorbeeld altijd vertrouwelijk worden omgegaan met informatie over strategieën,
productontwikkeling, zakenpartners en
financiële resultaten. Informatie over
medewerkers kan gevoelig zijn en moet
derhalve met uiterste zorgvuldigheid worden behandeld.

Mocht u door de media of een andere externe partij
worden benaderd met een verzoek om informatie,
dan dient u direct door te verwijzen naar uw Managing
Director of de persoon die verantwoordelijk is voor de
bedrijfscommunicatie.

OMKOPING &
CORRUPTIE

GESCHENKEN &
GASTVRIJHEID

BELANGENVERSTRENGELING

Wij hanteren een zerotolerancebeleid
ten aanzien van corruptie, omkoping en
afpersing. Omkoping is altijd strafbaar,
ongeacht of het gaat om het aanbieden
van steekpenningen of andere vormen van
beloning, of om het aannemen van steekpenningen of beloningen. Beide vormen
zijn onrechtmatig en vormen een gevaar
voor het bedrijf.
Bied NOOIT een geschenk aan in de
vorm van contant geld of equivalenten van
geld, aangezien dat in de publieke opinie
beschouwd wordt als omkoping.

Het aanbieden of aanvaarden van welke
vorm van persoonlijk voordeel dan
ook aan/van een leverancier of zakenpartner gerelateerd aan Axel Johnson
International-activiteiten is een schending
van onze ethische code. Dit heeft betrekking op alle zakelijke relaties.
Er kunnen zich echter bepaalde situaties voordoen waarbij een klein gebaar op
zijn plaats is. Houd hierbij altijd in het achterhoofd dat de waarde die het geschenk
voor de ontvangende persoon vertegenwoordigt in deze context leidend is.
Er zijn landspecifieke, wettelijke bepalingen en bedrijfsrichtlijnen beschikbaar
die inzicht bieden in hetgeen als legitiem
wordt beschouwd.

Als u in een situatie komt waarin de kans
op beïnvloeding als gevolg van mogelijk
persoonlijk gewin of voordeel reëel is,
dan bent u verplicht altijd te handelen
in het beste belang van Axel Johnson
International. Vermijd situaties als:
• inkopen van producten van een leverancier of partij die geleid wordt door
een gezins- of familielid of een goede
vriend;
• afhandelen van persoonlijke aangelegenheden onder werktijd;
• aanvaarden van geschenken of entertainment welke als buitensporig kunnen worden beschouwd.

BEVORDEREN
VAN EERLIJKE
CONCURRENTIE
Wij zijn ervan overtuigd dat eerlijke
concurrentie de basis vormt voor ieder
vooruitstrevend en innovatief bedrijf.
Dat vereist toewijding en integriteit van
ons allemaal:
• bijhouden van basiskennis op het
gebied van relevante nationale
wetgeving;
• weigeren van activiteiten die de indruk
wekken dat de ene partij de voorkeur
krijgt boven een andere;
• vragen om advies van juridisch deskundigen als u niet zeker bent van uw zaak.

Neem in geval van twijfel contact op met uw
manager of Managing
Director voor nader
advies en om te voorkomen dat u terechtkomt
in een ethisch gezien
dubieuze situatie.

ZORG ERVOOR DAT
U EN UW COLLEGA’S
• nooit gunsten aanvaarden of aanbieden in de vorm van contant geld of equivalenten
van geld, aangezien dit in de publieke opinie als omkoping wordt beschouwd;
• nooit gunsten aanvaarden of aanbieden waarbij andere personen betrokken zijn
dan personen waarmee een zuiver professionele relatie bestaat (d.w.z. geen
echtgenoten of familieleden).

Denk eraan dat het niet naleven van de wet- en
regelgeving op het gebied van concurrentie in een
extreem hoge financiële boete voor Axel Johnson
International en uw bedrijf kan resulteren. Op het
gebied van concurrentie is een volledig programma
beschikbaar – vraag in geval van twijfel altijd om advies!
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MILIEU
Als wij allemaal proberen op persoonlijk
niveau een bijdrage te leveren, dan heeft onze
toewijding ten aanzien van het verlagen van
onze impact op het milieu een hogere kans
van slagen. Daag elkaar uit en denk er actief
over na hoe u invloed kunt uitoefenen tijdens
uw dagelijkse werkzaamheden. Belangrijke
aspecten om bij stil te staan:
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals
energie en materialen – ieder gebruik van
hulpbronnen dient te worden geoptimaliseerd en geminimaliseerd. In de praktijk betekent dit dat wij ons richten op het gebruik van
zo min mogelijk materialen, op hergebruik
en uiteindelijk ook op recycling.
Inkoopbeslissingen – laat milieugerelateerde en sociale aspecten altijd meewegen
in uw beslissingen.
Transport – laat milieugerelateerde en
sociale aspecten altijd meewegen in de
beoordeling van uw mogelijkheden. Neem
weloverwogen beslissingen en moedig
leveranciers aan hun verantwoordelijkheid
te nemen.
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Hebt u ideeën of suggesties over de manier
waarop u, uw bedrijf of uw afdeling een bijdrage
kan leveren? Wij moedigen u aan mogelijke
initiatieven of wijzigingen in dagelijkse routines
kenbaar te maken die ons kunnen helpen om
van onze planeet een betere planeet te maken
voor toekomstige generaties.

VEILIGHEID –
DE HOOGSTE
PRIORITEIT
Bewustwording op het gebied van veiligheid dient te allen tijde te worden
beschouwd als de hoogste prioriteit. Zorg
ervoor dat u de veiligheidsprocedures en
het bedrijfsspecifieke beleid altijd naleeft
om in te staan voor uw eigen gezondheid
en veiligheid en die van uw collega’s.
Mocht u een potentiële onveilige situatie waarnemen of proactief een voorstel
tot verbetering van arbeidsomstandigheden willen indienen, dan vragen wij u dit
kenbaar te maken en uw directe leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen.

Gebruik maken van
veiligheidsuitrusting,
kennen van noodprocedures, beschikken
over voldoende training,
melden en navolgen
van incidenten zijn
basisprincipes voor een
veilige werkomgeving!

MELDEN VAN MOGELIJKE
MISSTANDEN?
Als medewerker van Axel Johnson
International bent u verplicht kennis te
nemen van deze code en deze na te leven.
Als u getuige bent van verdacht gedrag,
dan moedigen wij u aan hier melding
van te maken. Neem, bij wijze van eerste
stap, contact op met een manager binnen
uw organisatie. Mocht u anoniem willen
blijven, dan kunt u gebruik maken van de
klokkenluidersregeling van Axel Johnson
International die speciaal ontwikkeld is
voor gevoelige kwesties.

Manieren om mogelijke misstanden
te melden
1. Een manager binnen uw bedrijf
2. HR-vertegenwoordiger van uw bedrijf
3. Vertegenwoordiger van het
management van uw business unit
4. Namens het management van
Axel Johnson International
5. Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling stelt u in staat
mogelijke misstanden te melden in de
taal van uw eigen voorkeur – openlijk of
anoniem. Alle geuite zorgen worden in
behandeling genomen via een onafhankelijk systeem van een derde partij om
vertrouwelijkheid gedurende het gehele
beoordelingsproces te waarborgen.

IETS VERDACHTS GEZIEN?
Ga naar http://report.whistleb.com/axinter of scan deze QR-code
om de website direct op uw mobiele apparaat te openen.
Volg de bij de meldingsmethode gegeven instructies om uw
bezorgdheid te melden.
Ga naar www.axinter.com voor meer informatie over onze
klokkenluidersregeling.
Hoe? Om een QR-code te kunnen scannen, moet u een bepaalde app op uw mobiele apparaat
hebben geïnstalleerd. Ga naar de App Store en download de QR Scanner van uw keuze.
Vervolgens kunt u deze app gebruiken om de QR-code te scannen en direct naar de juiste
bestemming te worden geleid.

Recycle
me!

BEVESTIGING TEN
AANZIEN VAN NALEVING
ETHISCHE CODE
Hierbij bevestig ik dat ik de inhoud van de Axel Johnson International
ethische code heb gelezen en begrepen en dat ik deze richtlijnen
zal naleven tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden.
Ik zet me er te allen tijde voor in een bijdrage te leveren aan
de inspanningen van het bedrijf om omkoping en corruptie
te voorkomen door te waarborgen dat alle bedrijfsactiviteiten
gekenmerkt blijven door eerlijkheid, transparantie, integriteit en
eerlijke concurrentie. Ik zal iedere schending of ieder vermoeden
van een schending van deze ethische code aan mijn manager
melden of de procedures volgen om escalatie van mogelijke
misstanden te voorkomen.
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