_ Bedrijfscode
K_Dekker bouw & infra b.v.

Bedrijfscode K_Dekker bouw & infra b.v.
d.d. 24-04-2018 definitief

1

Bedrijfscode K_Dekker bouw & infra b.v.
d.d. 24-04-2018 definitief

Inhoud
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Voorwoord ...................................................................................................... 4
1.1.

Kernwaarden van de Bedrijfscode ................................................................ 4

1.2.

Voorwoord van de Directie ......................................................................... 4

Omgang met de omgeving ............................................................................... 5
2.1.

Kernwaarden van de Bedrijfscode ................................................................ 5

2.2.

Geschenken en uitnodigingen aannemen ...................................................... 5

2.3.

Corruptie en faciliterende betalingen............................................................ 6

2.4.

Social media ............................................................................................. 6

2.5.

Privacy en persoonsgegevens ..................................................................... 6

2.6.

Sponsoring en goede doelen ....................................................................... 7

Omgang met zakenpartners en concurrenten ...................................................... 8
3.1.

Mededinging ............................................................................................. 8

3.2.

Inkoop en verkoop .................................................................................... 8

3.3.

Belangenverstrengeling en nevenactiviteiten ................................................ 8

Omgang binnen de organisatie .......................................................................... 9
4.1.

Bedrijfsmiddelen ....................................................................................... 9

4.2.

Vertrouwelijke informatie en privacy ............................................................ 9

4.3.

Administratie ............................................................................................ 9

4.4.

Fraude en witwassen ................................................................................10

Omgang met elkaar ........................................................................................11
5.1.

Omgangsvormen ......................................................................................11

5.2.

Eigen verantwoordelijkheid ........................................................................11

5.3.

Een open en integere cultuur leidinggevenden .............................................11

5.4.

Naleving en beleid ....................................................................................12

5.5.

Vermoedens gewoon melden .....................................................................12

5.6.

Externe richtlijnen ....................................................................................12

Aanpalende documenten .................................................................................13

BEDRIJFSCODE K_Dekker bouw & infra b.v.
(hierna aangeduid met K_D)
Versie 09.2018

2

Bedrijfscode K_Dekker bouw & infra b.v.
d.d. 24-04-2018 definitief

3

Bedrijfscode K_Dekker bouw & infra b.v.
d.d. 24-04-2018 definitief

1.

Voorwoord

1.1. Kernwaarden van de Bedrijfscode
Onze kernwaarden veiligheid, integriteit en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden
met onze strategie en geven aan hoe wij vertrouwen, openheid en professionaliteit
bevorderen en waarde creëren voor al onze stakeholders. Samen werken aan een betere
levenskwaliteit is onze visie.
Bij K_D bouwen wij aan wonen, werken en mobiliteit. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen,
financieren, beheren en exploiteren voor onze opdrachtgevers, medewerkers(*),
aandeelhouders, leveranciers en de maatschappij in brede zin.
Veiligheid, integriteit en duurzaamheid zijn bij al ons handelen een absolute voorwaarde
bij de voorbereiding en uitvoering van al onze bedrijfsactiviteiten.
* Daar waar vermeld staat “medewerkers”, wordt tevens bedoeld stagiaires, inhuur via leerbedrijven (SPG,
Espeq, Civilion, Bouwtalent), inhuur via detachering en ZZP-ers.
( )

1.2. Voorwoord van de Directie
Organisaties worden beoordeeld op het gedrag van de mensen die er werken. Dit geldt ook
voor K_D. Onze nuchtere, ondernemende en verantwoordelijke aanpak bij (complexe)
projecten heeft geleid tot een sterke reputatie en vertrouwen bij opdrachtgevers,
leveranciers, onderaannemers, overige partners en medewerkers. Het behouden en
versterken van jouw en onze goede naam is voor K_D van het grootste belang, maar dat
is zeker niet eenvoudig of vanzelfsprekend.
Integer handelen en zaken doen is daarom een belangrijke voorwaarde voor al onze
bedrijfsactiviteiten. Een goed voorbeeld geven is van essentieel belang voor een sterke
reputatie bij- en het vertrouwen van opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers,
medewerkers en overige partners te krijgen en te behouden. Een professionele en integere
werkhouding staat hierin centraal: dat is in het belang van jou als medewerker en ons als
organisatie. Want niet integer handelen kan de continuïteit van onze organisatie in gevaar
brengen. Het is daarom belangrijk dat het gedrag van iedere medewerker in lijn is met de
afspraken en verwachtingen van de samenleving en met deze bedrijfscode van K_D.
Deze bedrijfscode is bedoeld om onze medewerkers en directie hierbij te helpen. Werken
bij K_D betekent dat je de bedrijfscode kent en naleeft. De code geeft richtlijnen hoe we
vanuit onze organisatie met integriteit om dienen te gaan. Daarnaast is beschreven hoe
we ons willen en moeten gedragen ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van
onze opdrachtgevers, zakenpartners en de samenleving waarvan wij deel uitmaken.
De bedrijfscode biedt niet voor elke situatie waarmee je kunt worden geconfronteerd een
passende oplossing. Hiervoor geldt: bij twijfel, overleg met je leidinggevende, gebruik je
gezond verstand en handel in de geest van de bedrijfscode. De bedrijfscode geldt voor alle
werkmaatschappijen en samenwerkingsverbanden van K_D.
Elke medewerker is aanspreekbaar op het gedrag dat in deze code is vastgelegd, ongeacht
locatie of aard van de werkzaamheden. Heb je nog vragen over onderwerpen uit de
bedrijfscode waar jij in jouw werk tegen aanloopt, neem dan contact op met je direct
leidinggevende,
of
de
Integriteit
Coördinator
(zie
“rolverdeling”),
of
de
Vertrouwenspersoon (zie “rolverdeling”).
Directieteam K_Dekker bouw & infra b.v.
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2.

Omgang met de omgeving

2.1. Kernwaarden van de Bedrijfscode
Onze kernwaarden van de Bedrijfscode zijn veiligheid, duurzaamheid en integriteit. ‘Samen
werken aan een betere levenskwaliteit’ is onze visie. Dit lukt alleen als eenieder van ons
iedere dag actief zijn steentje bijdraagt; met mensen binnen en buiten onze onderneming.
In onze werkprocessen, procedures en andere regelingen streven we naar een goede
balans tussen de belangen van mens, milieu en meerwaarde voor K_D. Ook ‘tijd’ is
meegewogen: bij ons gaat veiligheid altijd voor, ookal kost dat soms extra tijd en geld.
Anderen - bijvoorbeeld onze opdrachtgevers, overheidsinstanties en aandeelhouders moeten erop kunnen vertrouwen dat we ons houden aan onze eigen afspraken over veilig,
duurzaam en integer werken. Zij zorgen ervoor dat K_D kan blijven bestaan door
opdrachten aan ons te gunnen, vergunningen en certificaten af te geven en in ons bedrijf
te investeren.
Wat betekent dat voor jou als medewerker?
We verwachten dat je onze waarden en visie tijdens jouw werk ondersteunt en dat je ons
helpt om onze doelen te bereiken. Houd je daarom aan onze regels van het VGM-beleid,
duurzaamheid en integriteit. Wees je bovendien voortdurend bewust van de dagelijkse
bijdrage die jij kunt leveren. Draag bij aan CO2 reductie, het verduurzamen van onze
grondstoffen, het verminderen van onze behoefte aan nieuwe grondstoffen, aan
hoogwaardige afvalscheiding en aan minder afvoer van afval door hergebruik en recycling
binnen en buiten onze organisatie. Communiceer knelpunten uit deze bedrijfscode met de
Integriteit Coördinator.

2.2. Geschenken en uitnodigingen aannemen
(met name van onderaannemers, leveranciers)
Geschenken en uitnodigingen zijn bedoeld om zakelijke relaties te versterken en goodwill
te kweken. Neem ze alleen aan als je zeker weet dat dit geen schade of gevaar kan
opleveren voor de reputatie en de belangen van K_D. Verzeker je zelf er van dat je niet
chantabel wordt. Dit geldt ook wanneer je namens K_D en relatie iets overhandigd bij wijze
van geschenk of gezamenlijk iets onderneemt.
Wat betekent dat voor jou als medewerker?
Je kunt geschenken of uitnodigingen aannemen zolang:
a) daar geen tegenprestatie tegenover staat of jij je niet onder druk gezet voelt om iets
terug te (laten) doen, met andere woorden het aanvaarden van geschenken en
uitnodigingen mag jouw onafhankelijkheid niet aantasten;
b) het geschenk niet in de vorm van contant geld, tegoedbonnen, kortingsbonnen of
dergelijken wordt gegeven;
c) het gepast is, in lijn met onze kernwaarden is en binnen de heersende maatschappelijke
opvattingen blijft;
d) het op een gepast moment gebeurt (bijvoorbeeld niet vlak voor een onderhandeling,
contractondertekening of discussie over meer- en minderwerk).
Vermijd geschenken en uitnodigingen die jou of onze relaties in verlegenheid kunnen
brengen. Dilemma’s horen bij relatiemanagement, dus als je twijfels hebt, bespreek ze
met je leidinggevende. Alle geschenken, uitnodigingen en dergelijke (bijvoorbeeld voor
evenementen en zakenlunches, al dan niet met een beperkt zakelijk karakter) mogen
worden geaccepteerd, wanneer je de duidelijke verwachting hebt dat het de € 100,-- per
relatie per jaar niet overschrijdt. Er moet altijd een melding worden gemaakt bij je direct
leidinggevende met een kennisgeving aan de Integriteit Coördinator die hiervan dossier
bijhoudt. Wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat de grens van € 100,= per relatie
per jaar wordt overschreden dan is toestemming van de leidinggevende verplicht, met
afschrift aan de Integriteit Coördinator die hiervan dossier bijhoudt.
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