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GEDRAGSCODE

BERICHT VAN DE CEO

Beste collega’s,
Fugro is wereldwijd actief – op het land, op zee en in de lucht. Door de wijze waarop wij
georganiseerd zijn kunnen we snel en effectief inspelen op de behoeften van onze
opdrachtgevers in de vele, uiteenlopende gebieden waarin we opereren. Iedere medewerker
wordt geacht Fugro’s maatschappelijke waarden – klantfocus, excellente uitvoering, team
Fugro en goed burgerschap – na te leven.
De wereld wordt steeds complexer. Om te zorgen dat iedereen in deze wereld zijn weg vindt,
hebben we de Fugro Gedragscode opgesteld. De Fugro Gedragscode (kortweg ‘de Code’)
biedt tekst en uitleg over de manier waarop wij zaken willen doen. Altijd, overal en onder alle
mogelijke omstandigheden.
De Code behandelt de belangrijkste thema’s rondom onze manier van werken, vervat in een
eenvoudig kader. Meer informatie is terug te vinden in aanvullende documenten die op Fugro’s
intranet beschikbaar zijn.
De Code vormt het kompas voor iedereen binnen de organisatie, waar je ook werkt en welke
rol je ook vervult. Ook onze onderaannemers en andere business partners vallen onder de
Fugro Gedragscode. We hebben namelijk niet alleen een gedeelde verantwoordelijkheid ten
aanzien van het werk, maar moeten ook samen zorgen dat ons gedrag aan de strengste
normen voldoet.
Maar zelfs wanneer we daar in slagen, blijft het onmogelijk om iedere situatie waarin je ooit bij het
uitvoeren van je taken zou kunnen belanden, te beschrijven. Stuit je op een situatie die mogelijk
in strijd is met de wet, strijdig met onze waarden of die je gewoonweg een ongemakkelijk gevoel
bezorgt, ga dan nooit zo maar door, maar kaart het aan bij je leidinggevende of supervisor.
Is dit niet mogelijk, leent de kwestie zich daar niet voor, of ben je ontevreden met wat deze
stap heeft opgeleverd, maak dan melding bij een vertrouwenspersoon. De Code biedt hier
verschillende mogelijkheden voor. Fugro zal niet tolereren dat je ten gevolge van een melding
wordt geïntimideerd of nadelige gevolgen ondervindt. Ons werk gaat verder dan het bieden
van optimale dienstverlening aan onze opdrachtgevers; we moeten dat ook op de juiste manier
doen. Maak kennis met de Fugro Gedragscode – ons kompas in een complexe wereld.

Mark Heine
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Chief Executive Officer
Fugro N.V.

WWW.FUGRO.COM
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Speak Up procedure

GEDRAGSCODE

		

Fugro in het kort
De geschiedenis van Fugro gaat terug tot 1962, toen twee ingenieurs inzagen dat er nauwkeurige
informatie over het aardoppervlak en de onderliggende lagen nodig was om bouwwerken en
infrastructuur veilig te kunnen bouwen. Samen richtten zij in Leidschendam Fugro op: het eerste
commerciële ingenieursadviesbureau van Nederland gespecialiseerd in bodemonderzoek en
funderingsadviezen. Meer dan vijftig jaar later is Fugro de status van lokaal klein Nederlands bedrijf
ruim ontstegen. Met onder andere onze meer dan 12.500 medewerkers en kantoren in meer dan 60
landen verzamelen en interpreteren we technische en bodemgegevens en leveren we de bijbehorende
adviesdiensten. Zo ondersteunen we opdrachtgevers bij het ontwerpen en bouwen van infrastructuur
en bouwwerken. Ook helpt Fugro haar opdrachtgevers met het aanleggen, repareren en onderhouden
van hun onderwaterinfrastructuur. Onze opdrachtgevers benutten al meer dan vijf decennia onze
wereldwijd baanbrekende expertise en ons geavanceerde materieel bij hun onshore-, nearshore- en
offshore projecten.
Dankzij de diensten van Fugro gebruiken onze opdrachtgevers de aarde en haar hulpbronnen op een
verantwoorde manier. Fugro is betrokken bij de exploratie, ontwikkeling, productie en het transport van
belangrijke natuurlijke grondstoffen. We stellen technische gegevens en informatie beschikbaar aan
opdrachtgevers die bouwwerken en infrastructuur ontwerpen en bouwen zodat zij hun werk veilig en
efficiënt kunnen doen.
Mensen staan in onze onderneming centraal en onze opdrachtgevers vertrouwen voor hun projecten
op onze bekwame, goed opgeleide en betrokken medewerkers. De manier waarop wij werken en
deel van de maatschappij willen uitmaken, is gebaseerd op onze waarden. Deze waarden bieden
fundamentele ethische richtlijnen en vormen de basis van onze commerciële beslissingen. De
Gedragscode vertaalt deze waarden naar de dagelijkse praktijk van de onderneming.
De Gedragscode is van ons. Niet alleen omdat hij op ons allemaal van toepassing is, maar ook omdat
vele Fugro medewerkers bij de totstandkoming betrokken waren. De Code is een levend document.
We actualiseren hem regelmatig aan de hand van onze ervaringen. Heb je opmerkingen, suggesties of
vragen, dan ontvangen wij die graag via Code.of.Conduct@fugro.com. Wij waarderen je hulp en
zullen je suggesties in toekomstige versies van dit document opnemen.

Actief in meer dan 60 landen
met bijna 250 kantoren
WWW.FUGRO.COM
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ONZE WAARDEN
KLANTFOCUS

We zijn actief op zoek naar inzicht in de behoefte van de klant om zo aan de

eisen van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen. We streven naar win-win relaties. Met tijdige, nauwkeurige
informatie houden we onze opdrachtgevers op de hoogte.

CLIENT FOCUS

EXCELLENTE UITVOERING

We streven ernaar onze resultaten veilig, tijdig en binnen het

budget te boeken en aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen of ze te overtreffen. Uitmuntende
uitvoering staat centraal bij onze klantenbinding.

DELIVERY
EXCELLENCE

TEAM FUGRO:

Bij Fugro erkennen we de ongekende kracht van teamwork bij het behalen van

opmerkelijke prestaties. We delen dan ook open en eerlijk informatie, kennis, ideeën en resultaten met onze collega’s
in de hele organisatie.

TEAM FUGRO

GOED BURGERSCHAP

Wij behandelen mensen met integriteit en respect en staan voor

maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gemeenschappen waarin we actief zijn, waarbij we rekening
houden met het milieu en veiligheid voorop stellen bij al onze activiteiten. Wij nemen de tijd om wetten, normen,
richtlijnen en regelingen te begrijpen en er voor te zorgen dat deze worden opgevolgd.

GOOD
CITIZENSHIP
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DOEL EN REIKWIJDTE VAN ONZE CODE
Waar gaat de Code over?
De Code bouwt voort op de waarden van Fugro en biedt ons de begeleiding en
ondersteuning die we allemaal nodig hebben om op ethisch verantwoorde wijze zaken

V. Geldt de Code voor iedereen binnen Fugro?
A. De Code geldt wereldwijd voor iedereen die
voor Fugro werkt, ongeacht standplaats, rol

te doen, ons aan de wet te houden en onze reputatie te behouden. Deze drie zaken
liggen ten grondslag aan ons succes. De Code laat zien dat wij ons optimaal inzetten

of niveau binnen de organisatie. Iedereen

om te doen wat juist is. Het respecteren van de rechten van een ander hoort daarbij.

die met of voor Fugro werkt, wordt geacht
in overeenstemming met de grondslagen

Waarom hebben we een Code nodig?

uit de Code, ons toepasselijke beleid en

Je moet deze Code beschouwen als een essentiële gids die je op belangrijke gebieden

onze toepasselijke normen te handelen.

helpt te bepalen hoe je verantwoord zaken doet. Zo zorgen we samen dat we ons aan

Niet-volledige dochterondernemingen en

de wet houden en onze reputatie beschermen. De Code bepaalt hoe wij ons gedragen,

joint ventures waarover wij zeggenschap

ten opzichte van elkaar en in de markt. De manier waarop we intern onze bedrijfsvoering

uitoefenen, dienen te beschikken over

organiseren, en hoe we denken over en samenwerken met opdrachtgevers, partners

een Gedragscode die op één lijn ligt met

en gemeenschappen is van invloed op onze productiviteit, ons succes en uiteindelijk

die van Fugro. Voor joint ventures waarin

onze reputatie.

wij deelnemen, maar waarover we geen
zeggenschap uitoefenen geldt dat we

Voor wie is de Code bedoeld?

onze partners zullen stimuleren om aan de

De Code geldt voor al onze medewerkers en al onze activiteiten. We stimuleren onze

eisen van de Code te voldoen.

partners om onze Code eveneens te omarmen. Daarnaast dient het management van
iedere Fugro-werkmaatschappij effectieve processen in te voeren om het personeel op
te hoogte te stellen van (en waar nodig voor te lichten over) de Code. Ook dient het

V. Hoe moet ik omgaan met situaties waarover

management een cultuur te bevorderen waarin de Code binnen de dagelijkse praktijk

de Code niets vermeldt?

wordt toegepast. Iedereen bij Fugro, niemand uitgezonderd, heeft de plicht de Code
te ondersteunen en in acht te nemen. Telkens weer moeten we ons realiseren dat wie

A. Je kunt in situaties terechtkomen waarover

daar niet in slaagt, zichzelf, een ander en Fugro in gevaar kan brengen. Het is belangrijk

niets expliciet in de Code staat en waarin je

dat iedereen op elk niveau de inhoud van de Code kent en zich eraan houdt. Door deel

niet zeker bent over de manier waarop je

uit te maken van Fugro zeg je toe deze belofte na te komen. Doe je dit niet, dan breng

zou moeten handelen. In dergelijke gevallen

je jezelf, je collega’s en Fugro mogelijk in gevaar. Simpel gezegd: wie zich niet aan de

kan het helpen jezelf onderstaande vragen

Code houdt, maakt zich schuldig aan wangedrag. Dat kan disciplinaire maatregelen

te stellen:

of zelfs ontslag tot gevolg hebben. We zouden de Gedragscode moeten zien als een
handvat voor het nemen van goede, onderbouwde beslissingen in ons werk, op basis
waarvan we integer handelen.
Maak het bespreekbaar

■■

Is de handelwijze legaal?

■■

Ondersteunt het Fugro’s waarden?

■■

Zou het Fugro aan onacceptabele risico’s
kunnen blootstellen?

■■

Handel ik hiermee in de geest van de
Code, ons beleid en onze normen?

■■

Hoe zou deze handelswijze overkomen op
anderen – mijn direct leidinggevende,
collega’s of familie?

■■

Zou ik me er ongemakkelijk bij voelen als
het in de krant zou komen?

■■

Deugt het voor mijn gevoel?

Heb je op wat voor moment ook het idee dat de Code niet wordt nageleefd, of ben je
gewoon niet zeker over een bepaalde situatie, dan is het van groot belang dat je dit
bespreekbaar maakt. Stel je vraag of uit je zorgen zo snel mogelijk. Twijfel je of (een deel
van) de Code op jou van toepassing is, vraag dit dan na bij je direct leidinggevende,
supervisor of een lokale HR vertegenwoordiger, een (lokale) bedrijfsjurist of een (lokale)
vertrouwenspersoon. Represailles of discriminatie, in welke vorm dan ook naar
aanleiding van je melding wordt door ons niet getolereerd.
Aanvullende informatie
We begrijpen dat niemand op alle vlakken een deskundige is die in alle situaties weet
wat hij/zij moet doen. In sommige gevallen zul je uitgebreidere informatie moeten lezen
om volledig te begrijpen wat er van je verwacht wordt. Daarom staan door de hele Code
heen verwijzingen naar aanvullende informatie die is opgenomen in ondersteunend
materiaal van Fugro (handboeken, beleid en normen). Om nog meer inzicht te bieden,
geven we daarnaast door de hele Code heen voorbeelden in de vorm van V&A’s
(vraag & antwoord), zoals hiernaast:

Twijfel je nog steeds, vraag dan je direct
leidinggevende of supervisor, een lokale HR
vertegenwoordiger, een (lokale) bedrijfsjurist
of een (lokale) vertrouwenspersoon om hulp
en advies.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ WAARDEREN ONZE MENSEN

Onze medewerkers vertegenwoordigen een van de belangrijkste pijlers van de onderneming.
Wij hechten waarde aan diversiteit – zowel qua mensen als qua ideeën; voor ons is iedere
medewerker een belangrijk lid van het Fugro-team. Daarom willen we ervoor zorgen dat
iedereen bij Fugro en iedereen waarmee we in contact komen fair, respectvol en waardig
behandeld wordt en nooit het slachtoffer wordt van discriminatie. Wij streven ernaar dat
iedereen op elke plek na iedere werkdag veilig naar huis gaat.

8
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Gelijke kansen
Wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Wij werven, selecteren, ontwikkelen

V. Ik ben een vrouwelijke ingenieur en ik

en bevorderen onze medewerkers op basis van hun kwalificaties, prestaties en

zou graag in de offshore-industrie gaan

verdiensten. Als onderneming die staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

werken. Maar ik heb het idee dat dat

in de gemeenschappen waarin ze actief is, respecteert Fugro alle toepasselijke

een mannenwereldje is. Krijg ik in zo’n

wetgeving op het gebied van burgerrechten. Wij willen een werkomgeving creëren

omgeving wel een eerlijke kans?

waarin geen plaats is voor enige vorm van discriminatie, intimidatie of pesten.
A. Fugro kijkt bij sollicitanten naar hun
kennis,

Ons commitment
Wat wij doen
■■ De rechten van onze medewerkers in acht nemen en hen goede en veilige
werkomstandigheden bieden en eerlijke arbeidsvoorwaarden;
■■ De ontwikkeling van medewerkers stimuleren alsmede de maximale
benutting van hun talenten; een werkomgeving creëren waarin alle
medewerkers evenveel kansen krijgen om hun vaardigheden en talenten
te ontwikkelen en door te stromen binnen de organisatie;
■■ Medewerkers stimuleren betrokken te zijn bij de planning en aansturing
van hun werkzaamheden; hen mogelijkheden bieden om hun zorgen
te uiten;
■■ Niet toestaan dat medewerkers het slachtoffer worden van verbale of
mentale discriminatie of discriminatie op basis van uiterlijk, geslacht of ras,
intimidatie of pesten.

Dat

vaardigheden

betekent

dat

en
we

capaciteiten.
getalenteerde

mensen in dienst nemen, ontwikkelen
en promotie geven die ruimschoots aan
de eisen van onze functies voldoen.
Geslacht speelt daarbij geen rol.

V. Ik heb in mijn team een vacature waarvoor
veel

gereisd

moet

worden.

Daarom

denk ik dat de functie niet geschikt is
voor een alleenstaande ouder. Dit is
gewoon praktisch gedacht; ik heb geen
vooroordelen. Moet ik gesprekken voeren
met kandidaten die alleenstaande ouders
zijn?
A. Je dient gesprekken te voeren met alle
kandidaten die aan de functie-eisen voldoen

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Personen of groepen niet discrimineren op basis van factoren die niets te
maken hebben met hun vermogen om hun functie uit te oefenen;

– en je laat je persoonlijke meningen daarbij
buiten beschouwing. Veronderstellingen
als

hierboven

beschreven

schenden

onze principes en mogelijk zelfs de wet.
Minstens zo belangrijk: je loopt mogelijk de
voor de functie meest geschikte persoon

■■ Beslissingen over het aannemen, beoordelen, bevorderen, ontwikkelen,
straffen, belonen en ontslaan van werknemers uitsluitend baseren op hun
kwalificaties, verdiensten, prestaties en andere zakelijke afwegingen;

mis wanneer je niet alle gekwalificeerde

■■ Je nooit schuldig maken aan enige vorm van discriminatie, intimidatie of
pesten, of enig ander gedrag dat als kwetsend, intimiderend, kwaadwillig
of beledigend beschouwd zou kunnen worden;

voor iedereen.

kandidaten op gesprek vraagt. Bij Fugro
betekent ‘gelijke kansen’ gelijke kansen

■■ Invulling en steun geven aan Fugro’s inzet voor diversiteit, individuele
bijdrage en een eerlijke werkplek die vrij is van intimidatie;
■■ Zorgen dat opdrachtgevers, leveranciers en andere business partners op
de hoogte zijn van Fugro’s inzet voor gelijke kansen.

Zie voor meer informatie de HR portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ WAARDEREN ONZE MENSEN
Gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (HSSE)
Fugro wil voor haar werknemers een gezonde en veilige werkplek bieden en het milieu
beschermen, overeenkomstig haar eigen HSSE beleidsdoelstellingen en bestaande
wet- en regelgeving. HSSE staat voor Health, Safety, Security and Environment, oftewel
gezondheid, veiligheid , beveiliging en milieu. Onze betrokkenheid en inzet vloeien voort
uit de overtuiging dat je incidenten kunt voorkomen.
Willen we gelijke tred houden met de groei van en de diversiteit binnen de organisatie,
dan zullen we strikte normen moeten handhaven. Dit doen we door voortdurend de
HSSE-risico’s te beheersen, beleid en procedures te ontwikkelen en te streven naar
betere prestaties. Verantwoordelijkheden met betrekking tot HSSE zijn ingebed in de
manier waarop Fugro haar activiteiten uitvoert. Door actief invulling te geven aan deze
waarden helpen we niet alleen het milieu te beschermen, maar werken we ook aan het
algehele welzijn van al onze stakeholders, te weten onze medewerkers, opdrachtgevers,
onderaannemers en gemeenschappen waarin wij actief zijn.

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Overleggen met, luisteren naar en open reageren op medewerkers,
opdrachtgevers, leveranciers, handelsorganisaties en toezichthouders;
■■ Onze HSSE-cultuur versterken door middel van leiderschap, dialoog met
stakeholders en effectieve beleidsimplementatie;
■■ Alle medewerkers de juiste HSSE-informatie en scholing bieden;
■■ De gevolgen van onze activiteiten voor milieu en gezondheid reduceren
door ons afval en onze afvallozingen te verminderen en energiezuiniger
te werken; onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in alle
gemeenschappen waarin we actief zijn;
■■ Samenwerken met onze joint venture-partners, leveranciers,
toezichthouders en concurrenten om de HSSE-normen binnen onze
sector aan te scherpen;
■■ Openlijk rapporteren over onze HSSE-prestaties.

Wat we van jou verwachten
■■ Het goede voorbeeld geven en zorgen dat jij en anderen veilig werken;
■■ Fugro’s HSSE-beleid, procedures en instructies opvolgen;

■■ Leren van je ervaringen om onze HSSE-prestaties te verbeteren;
■■ Veilig gedrag onder de aandacht brengen en stimuleren en ingrijpen bij
onveilige werkmethoden;
■■ Incidenten, bijna-ongelukken en gevaarlijke omstandigheden en situaties
direct melden;
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wanneer

zich

op

je

werkplek

V. In het kader van onze driemaandelijkse
vergaderagenda hebben we voor de
deelnemers een sportactiviteit na werktijd
op locatie georganiseerd. Een van onze
medewerkers liep daarbij een botbreuk op.
Moet ik dit melden? Ik ben bang dat het de
veiligheidsprestaties van Fugro beïnvloedt.
A. Ja. De activiteit mag dan buiten werktijd
hebben
plaatsgevonden,
het
was
onderdeel van het vergaderprogramma
en de deelnemers aan de vergadering
werden geacht ook hieraan deel te
nemen. Leren van zaken die misgingen
zodat we ze in de toekomst kunnen
voorkomen, staat voorop. Daarom
moet dit letsel gemeld worden.

V. Waarom moeten we zoveel tijd besteden
aan gepraat over gezondheid en veiligheid
terwijl er helemaal niet zo veel incidenten
zijn?

V. Door een ongecontroleerde lekkage is er
een paar liter olie vrijgekomen. Moet ik dat
melden?

■■ Je werk zorgvuldig plannen om onveilige situaties te voorkomen;

doen

A. Nee. Alle medewerkers en aannemers
mogen het werk (laten) stil leggen
wanneer zij het werk of de locatie
onveilig achten en/of vermoeden dat er
milieuschade kan ontstaan.

A. Er horen helemaal geen incidenten
te zijn. Door te bespreken hoe we
allemaal
veiliger
zouden
kunnen
werken, kunnen we elkaar helpen te
leren van onze fouten en toekomstige
incidenten voorkomen.

Jouw commitment

■■ Weten wat je moet
calamiteit voordoet.

V. Krijg ik te maken met sancties wanneer ik
het werk stil leg of laat stil leggen wanneer
ik denk dat de veiligheid of het milieu in het
geding zijn?

een

A. Ja. Wanneer er olie of chemicaliën lekken
of vrijkomen waarbij mogelijk milieuschade
ontstaat, dien je dat altijd te melden. Vertel
het onmiddellijk aan je direct leidinggevende
zodat er actie ondernomen kan worden,
rapporteer het conform instructies en
onderzoek wat de oorzaken zijn. Hiermee
voorkom je dat zich in de toekomst
vergelijkbare incidenten voordoen.

Drugs en alcohol
Medewerkers onder invloed van drugs, alcohol, oplosmiddelen of andere verdovende

V. Een tijdje geleden verbleven we in een hotel

middelen vormen niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor anderen.

voor een aanbestedingsevaluatie. Een

Fugro hanteert een zero-toleranciebeleid ten aanzien van het werken onder invloed

aantal Fugro-mensen ging naar de bar. Een

en het gebruik van verdovende middelen op het werk. Zo elimineren wij de hiermee

van mijn collega’s dronk teveel en misdroeg

samenhangende gevaren voor de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers op de

zich tegenover het hotelpersoneel. Ik

werkplek. Ieder individu dat onder diensttijd onder invloed is, hetzij op een locatie van

schaamde me voor hem en was ook bang

Fugro, hetzij elders, begaat een ernstig vergrijp.

dat hij de volgende dag niet in staat zou zijn
de vergaderingen bij te wonen. Moet ik mijn
mond hierover houden?

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Streven naar het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik; vroegtijdig
signaleren van problemen bij personeel op dit vlak en hulp bieden; indien
gepast, medewerkers ondersteunen bij een terugkeer naar de werkvloer;
■■ Het management van Fugro houdt proactief toezicht op naleving en neemt
waar nodig passende disciplinaire maatregelen.

A. Nee, dat moet je niet doen. Zijn gedrag
kan niet alleen schade toebrengen aan de
reputatie van Fugro, maar ook de volgende
dag zijn beoordelingsvermogen in de
vergadering ernstig beïnvloeden. Je moet
dit melden bij je direct leidinggevende en
de leider van het projectteam.
V. Een van mijn collega’s meldt zich regelmatig
ziek, gaat stiekem weg of is niet met zijn

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Zorgen dat je beoordelingsvermogen en je werkprestaties nooit beïnvloed
worden door drugs of alcohol;
■■ Het Alcohol- en drugsbeleid naleven en alle instructies opvolgen die
samenhangen met dit beleid en de uitvoering ervan;
■■ Je leidinggevenden inlichten wanneer je medicijnen gebruikt (hetzij op
recept, hetzij vrij verkrijgbaar) die jouw vermogen om veilig te werken
kunnen aantasten;
■■ Je gedrag afstemmen op lokale wetten en gebruiken wanneer je elders
een opdracht voor Fugro uitvoert;

werk bezig. Hij houdt vol dat hij prima in
orde is maar ik verdenk hem ervan een
alcoholprobleem te hebben. Ik wil wel
helpen maar misschien gaat het mij wel
helemaal niets aan. Wat moet ik doen?
A. Dit kan enorm ongemakkelijk zijn en je
hoopt waarschijnlijk dat de situatie zich
vanzelf oplost zodat je er niet over hoeft te
beginnen. Maar dit is waarschijnlijk niet in
het belang van deze collega of van Fugro.
Bespreek dit met je direct leidinggevende
of de HR-afdeling zodat de problemen zich
niet opstapelen.

■■ Lokale wetgeving op het gebied van alcohol en drugs altijd naleven en
jezelf en/of anderen nooit in gevaar brengen door dronken achter het
stuur te kruipen.
■■ Ben je aan het werk op een project, dan val je onder de hoede en het
toezicht van Fugro en vertegenwoordig je Fugro te allen tijde.

Zie voor meer informatie de HSSE portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ VERWACHTEN PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

Fugro wil eerlijk, integer en fair zijn in alle facetten van haar zakelijke activiteiten en verwacht
dat ook van haar medewerkers, opdrachtgevers en aannemers. Er zijn drie gebieden in het
bijzonder waarin persoonlijke integriteit aanzienlijke impact heeft op de reputatie en het welzijn
van de onderneming en de medewerker: omkoping en corruptie, belangenconflicten en handel
met voorkennis.

12
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Omkoping en corruptie
Je schuldig maken aan omkoping of opdracht geven tot omkoping op wat voor manier

V. Ik heb opdracht gekregen een “vergoeding”

dan ook is onaanvaardbaar. Omkoping omvat onder andere het aanbieden, beloven,

te betalen aan een lage ambtenaar zodat

geven of aannemen van iets van waarde van of aan een ambtenaar of ander individu

ons materieel door de douane komt. We

om zo zakelijke opdrachten te verkrijgen of te behouden of een oneigenlijk voordeel

staan onder druk om zo snel mogelijk met

te behalen, waaronder het beïnvloeden van selectieprocedures of beslissingen van

het project te starten en het is in dit land

de overheid, bedrijven of Fugro. Je mag nooit proberen iemand om te kopen. Nodigt

niet bij wet verboden. Wat moet ik doen?

iemand je daartoe uit, dan hoor je dit direct van de hand te wijzen. Het schenden van
anti-omkoping- en anti-corruptiewetgeving is een ernstig vergrijp. Bedrijven en personen
die zich hieraan schuldig maken kunnen boetes opgelegd krijgen. Aan personen kan
ook gevangenisstraf worden opgelegd. De meeste landen beschikken over wetten die
omkoping en corruptie verbieden en die ook gelden voor handelingen die over de grens
plaatsvinden. Iedereen bij Fugro dient zich aan deze wetten te houden. We moeten
ons ervan bewust zijn dat zelfs de schijn van het overtreden van anti-omkoping- en/
of anti-corruptiewetgeving, voldoende is om ernstige schade aan onze reputatie toe
te brengen..

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Ons niet schuldig maken aan omkoping of corruptie in welke vorm dan ook;
■■ Zorgen dat de beslissingen in ons werk enkel gebaseerd zijn op legitieme
zakelijke overwegingen;
■■ Faciliterende betalingen bestrijden (dit zijn kleine sommen die betaald
worden om legitieme routinehandelingen, zoals het vrijgeven van goederen
door de douane, te bespoedigen of veilig te stellen); Fugro stimuleert
maatregelen die dergelijke praktijken uitroeien;
■■ Zorgen dat alle business partners die Fugro vertegenwoordigen, of namens
Fugro optreden, toezeggen zich aan de toepasselijke anti-omkoping- en
anti-corruptiewetgeving en aan ons beleid te houden. Waar nodig moeten
ze kunnen aantonen over effectieve programma’s ter voorkoming van
omkoping te beschikken.

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Niets van waarde aanbieden of accepteren dat jouw handelen of het
handelen van een derde op ongepaste wijze kan beïnvloeden of lijkt te
beïnvloeden ;
■■ Weten waar en hoe contante en andersoortige betalingen die jij goedkeurt
ingezet worden;

A. Fugro

dient

ambtenaren

“vergoedingen”

zoals

geen

faciliterende

betalingen te geven om te zorgen dat
zij hun werk doen. In de meeste landen
waar wij gevestigd zijn is het verboden
om faciliterende betalingen of smeergeld
te betalen. Bij een aantal landen, zoals
de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, strekt de rechtsbevoegdheid
van de nationale wet zich uit tot buiten de
eigen jurisdictie. Fugro verbiedt dit soort
betalingen uitdrukkelijk, ook in landen
waar ze niet onwettig zijn. Vraag je direct
leidinggevende of Fugro legal om advies
bij het bepalen van wettelijk toegestane
alternatieven voor het laten vrijgeven van
het materieel.
V. Om in bepaalde regio’s met ons materieel te
mogen werken, hebben we vergunningen
van een buitenlandse overheid nodig. Mij
is verteld dat je het eenvoudigst aan deze
vergunningen komt door een adviseur of
agent in te huren die het voor je regelt. Ik
heb met een agent gesproken, maar die
vraagt een aanzienlijk voorschot. Als we zo
de vergunningen gewoon krijgen, moet ik
dan nog nagaan wat hij met dat voorschot
doet?
A. Ja, jij hebt de verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat er afdoende due-diligenceonderzoek wordt uitgevoerd voordat iemand

■■ Geen derden (zoals agenten, adviseurs of business partners) gebruiken
om iemand om te kopen of je te laten omkopen;

wordt ingehuurd om namens Fugro contact

■■ Nagaan of een geschenk, gunst of vorm van gastvrijheid belangeloos
wordt aangeboden, en niet van een zodanige waarde is dat het een
zakelijke beslissing zou kunnen beïnvloeden.

dat je Fugro legal spreekt om te zorgen dat

Zie voor meer informatie de Legal portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet,
of Fugro.com.

met ambtenaren te hebben. Het is cruciaal
er afdoende due-diligence-onderzoek wordt
uitgevoerd en de juiste contracten worden
gesloten voordat er een adviseur of agent
wordt ingehuurd. .
WWW.FUGRO.COM
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WIJ VERWACHTEN PERSOONLIJKE INTEGRITEIT
Belangenconflicten
Wij respecteren de privacy van iedereen die voor Fugro werkt en houden ons doorgaans

V. De dochter van een collega is net in

niet bezig met wat medewerkers buiten hun werk om doen. Wanneer persoonlijke,

dienst bij Fugro en is aan onze werkgroep

maatschappelijke, financiële of politieke activiteiten van medewerkers (potentieel)

toegevoegd. Is met haar aan een project

botsen met hun loyaliteit aan Fugro, kunnen er echter belangenconflicten optreden.

werken een belangenconflict?

Zelfs de schijn van een belangenconflict kan schadelijk zijn voor onze reputatie; ook hier
moet rekening mee worden gehouden.

A. Familieleden

mogen

binnen

dezelfde

operationele eenheid werken, tenzij lokaal
beleid dat verbiedt. Het enige voorbehoud

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Waakzaam zijn en zorgen dat de onderneming situaties vermijdt die als
een belangenconflict kunnen worden opgevat.

is dat iemand nooit in een situatie mag
komen waarin hij of zij beslist over het in
dienst nemen van een familielid, leiding
geeft aan een familielid, invloed heeft
op diens arbeidsvoorwaarden of diens
leidinggevenden kan beïnvloeden.

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Situaties vermijden waar je persoonlijke belangen mogelijk botsen met die
van Fugro;
■■ Alle (potentiële) belangenconflicten melden bij je direct leidinggevende, bij
voorkeur schriftelijk;
■■ Bijhouden welke belangenconflicten er bij ons gemeld zijn en welke
eventuele maatregelen zijn afgesproken;
■■ Nooit je positie binnen Fugro gebruiken voor persoonlijk gewin of ten
gunste van een familielid;
■■ Je terugtrekken uit alle besluitvormingsprocessen waarin de schijn van
een belangenconflict zou kunnen ontstaan.

V. Mijn partner werkt bij een bedrijf dat zaken
doet met Fugro. Ik heb als onderdeel van
mijn werk bij Fugro van tijd tot tijd contact
met dat bedrijf. Is dit een probleem?
A. Dit verschilt per geval. Je moet deze
kwestie met je direct leidinggevende
bespreken en zorgen dat je anticipeert
op eventuele problemen en ze vermijdt.
En

onthoud

feitelijk

dat

ieder

belangenconflict

potentieel
altijd

of
aan

Fugro gemeld moet worden.

Q. Kunnen belangenconflicten zich behalve
bij familieleden ook voordoen in relatie tot
andere mensen waarmee ik een nauwe
persoonlijke band heb?
V. Ja. De Code heeft betrekking op alle
nauwe banden die een potentieel of feitelijk
belangenconflict

kunnen

veroorzaken.

In de Code worden niet alle mogelijke
activiteiten of relaties die een conflict
kunnen veroorzaken opgesomd. Je kunt
er echter wel uit opmaken wanneer je alert
moet zijn, met andere woorden wanneer
jouw

activiteiten

of

relaties

mogelijk

je objectiviteit en plicht jegens Fugro
belemmeren. Heb je op dit vlak twijfels ten
aanzien van welke persoonlijke band dan
ook, leg ze dan onmiddellijk voor aan je
14
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direct leidinggevende.

Handel met voorkennis
Handelen met voorkennis is in Nederland en talloze andere landen een strafbaar feit

V. Mag ik aandelen in het bedrijf van een

dat kan leiden tot boetes, ontslag en gevangenisstraf. Voorkennis is informatie over

opdrachtgever kopen? Een opdrachtgever

een beursgenoteerd bedrijf welke niet algemeen voor het publiek beschikbaar is en die

heeft me in vertrouwen verteld over een

de koers van de aandelen/effecten van dat bedrijf zou kunnen beïnvloeden. Dit geldt

nieuwe ontdekking. Het klinkt veelbelovend

voor alle informatie die (in)direct betrekking heeft op Fugro of haar aandelen/effecten of
op enig ander beursgenoteerd bedrijf of diens aandelen/effecten. Wezenlijke informatie
betekent informatie die mogelijk of waarschijnlijk een aanzienlijk effect op de koers van

en de koers van het bedrijf zal wel snel
stijgen. Mag ik aandelen in het bedrijf
kopen?

aandelen/effecten heeft. Een kwestie wordt ook als wezenlijk beschouwd als er een

A. Nee. Je mag geen aandelen in de

aanzienlijke kans is dat een redelijk handelend persoon het van belang zou achten bij

opdrachtgever kopen tot de informatie

het nemen van een beleggingsbeslissing. Hieronder worden slechts enkele voorbeelden

waar je nu over beschikt, publiek bekend

opgesomd van informatie die als voorkennis geldt voordat het openbaar gemaakt wordt:

is gemaakt. In deze situatie beschik je op

■■

informatie over de resultaten van Fugro,

over voorkennis die vertrouwelijk is en nog

■■

informatie over overnames, desinvesteringen, fusies of joint ventures,

■■

rechtsgeschillen en informatie over belangrijke projecten,

waarschijnlijk van belang acht bij het

■■

verwachte belangrijke stappen van overheden.

nemen van een beleggingsbeslissing over

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Koersgevoelige informatie publiceren als dat noodzakelijk is;
■■ Ons niet inlaten met marktmisbruik (het verspreiden van valse gegevens
of het anderszins manipuleren van koersen van beursgenoteerde
aandelen/effecten).

niet openbaar is gemaakt. Dit is informatie
die een redelijk handelende belegger

dat bedrijf.

V. Mag ik aandelen Fugro om persoonlijke
redenen

verkopen

(bijvoorbeeld

om

een aanbetaling op een huis te kunnen
doen) wanneer ik toegang tot mogelijke
voorkennis heb?
A. Nee. Je mag dan je aandelen niet
verkopen, ook niet wanneer je dit doet met

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Nooit aandelen/effecten Fugro kopen of verkopen of andere transacties
aangaan waar Fugro aandelen/effecten bij betrokken zijn en evenmin een
ander bevragen of adviseren terwijl je beschikt over voorkennis. Dit geldt
ook na beëindiging van je dienstverband bij Fugro;
■■ Nooit aandelen/effecten Fugro kopen of verkopen of andere transacties
aangaan waar Fugro aandelen/effecten bij betrokken zijnen tijdens een
gesloten periode;

een reden die geen verband houdt met de
informatie die je hebt. Je moet wachten tot
de informatie gepubliceerd is.

V. Ik weet dat ik soms beschik over
voorkennis en dat er daarvoor voor mij
soms beperkingen gelden ten aanzien van
het aan- en verkopen van aandelen Fugro.
Nu heeft mijn broer laten vallen dat hij wel
wat aandelen Fugro wil kopen. Ik heb het
nooit met hem over mijn werk. Mag het

■■ Nooit transacties aangaan waar een ander bedrijf bij betrokken is terwijl je
over voorkennis of vertrouwelijke informatie over dat bedrijf beschikt;
■■ Je nooit schuldig maken aan marktmisbruik door valse informatie
te verspreiden of het anderszins manipuleren van koersen van
beursgenoteerde aandelen/effecten;
■■ Nagaan bij de Secretaris van de Vennootschap of je over voorkennis
beschikt voordat je in aandelen/effecten Fugro handelt.

dan?
A. Je moet in deze situatie voorzichtig
opereren en zeker zijn dat je nooit informatie
aan je broer hebt onthuld die als voorkennis
beschouwd zou kunnen worden. Je moet
deze situatie verder opnemen met de
Fugro-afdelingen Investor Relations of
Fugro legal.

Zie voor meer informatie de Legal portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet,
of Fugro.com.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ HANDELEN INTEGER

Fugro wil eerlijk, integer en fair zijn in alle facetten van haar zakelijke activiteiten en verwacht
dat ook in alle zakelijke relaties die zij aangaat. Onze ondernemingen worden aangemoedigd
om stevig te concurreren om klanten te winnen. Dit moet echter altijd op een eerlijke manier
gebeuren, binnen de grenzen van de wet en op basis van wat onze producten en diensten
waard zijn. Alle zakelijke transacties die namens een Fugro-onderneming gedaan worden,
moeten eerlijk en nauwkeurig in de boeken van de onderneming worden weergegeven,
conform de geijkte procedures waarvoor een audit- en openbaarmakingsplicht geldt.
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Concurrentie en mededinging
De meeste landen waarin wij zaken doen beschikken over mededingingswetten.
Sommige daarvan gelden ook buiten de landsgrenzen, zoals de regels van de Europese
Unie en de Verenigde Staten. Op het schenden van mededingingswetten staan zware
straffen. De boetes voor inbreuken op mededingingswetgeving kunnen oplopen tot
10% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf. Naast persoonlijke boetes kunnen

V. Ik kwam de marketingdirecteur van een
concurrent tegen op een congres en we
raakten aan de praat. Hij vroeg me hoe wij
tegen de markt aankijken en of wij denken
dat we dit jaar de prijzen kunnen verhogen.
Wat moet ik doen?

personen die voor ernstige inbreuken op de mededing regels veroordeeld worden,
gevangenisstraf opgelegd krijgen.

Ons commitment

A. Je moet deze persoon ondubbelzinnig
laten weten dat je niet bereid bent
om de prijsstelling of andere zaken
van
vertrouwelijke
commerciële
aard met hem te bespreken.

Wat wij doen
■■ Zorgen dat we op eerlijke en ethische wijze concurreren binnen het kader
van alle toepasselijke kartel- en mededingingswetten;
■■ Anderen niet beletten vrijelijk met ons te concurreren;
■■ Ernaar streven om zaken te doen met partijen wiens zakelijke principes
overeenkomen met onze principes.

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Op de hoogte zijn van de mededingingswetten die specifiek binnen jouw
markten gelden;
■■ Nooit (in)direct afspraken maken met concurrenten, leveranciers
of opdrachtgevers over prijzen, andere verkoopvoorwaarden of de
onderlinge verdeling van gebieden, opdrachtgevers of markten;
■■ Nooit informatie over prijsstelling, kosten, winst, marges,
handelsvoorwaarden, operationele en marketingplannen of de lancering
van nieuwe diensten/technologieën bespreken met concurrenten;
■■ Weggaan bij vergaderingen en gesprekken beëindigen waarin
bovenstaande onderwerpen aan bod komen; en daarvan melding maken
bij Fugro legal;
■■ Geen opdrachtgevers, leveranciers of oud-medewerkers van concurrenten
door middel van misleiding, bedrog of met andere middelen aanzetten om
informatie te delen die zij geheim horen te houden.

V. Tijdens een vergadering van een
brancheorganisatie was ik getuige van
een gesprek tussen twee van onze
concurrenten. Ze bespraken hun lage
winstmarges en klaagden over hoge
kortingen. Ik heb niets gezegd, maar
een paar weken later verhoogden beide
ondernemingen hun prijzen. Had ik bij de
vergadering moeten ingrijpen?
A. Een autoriteit zou kunnen concluderen dat
alle deelnemers aan de vergadering – of ze
nu wel of niet aan het gesprek deelnamen
– stilzwijgend hebben ingestemd met
prijsafspraken, ook al zijn die nooit expliciet
overeengekomen. Wanneer je ooit in een
dergelijke situatie belandt, zeg dan dat
je dit gesprek ongepast vindt, verlaat de
vergadering, zorg dat je vertrek wordt
opgenomen in de vergadernotulen en meld
het voorval bij Fugro legal.
V. Mag ik een prijslijst van een concurrent
aannemen van een opdrachtgever?
Onlangs gaf een opdrachtgever me tijdens
een salesbezoek een exemplaar van de
prijslijst van een van onze concurrenten om
zijn mening dat onze prijzen te hoog zijn, te
onderbouwen. Had ik die prijslijst moeten
aannemen?
A. Geeft een opdrachtgever je informatie
over de prijzen van een concurrent, schrijf
dan de naam van je bron en de datum
bovenaan de lijst om te laten zien dat je
de informatie rechtmatig verkregen hebt.
Raadpleeg Fugro legal in iedere situatie
waarin je twijfelt of je informatie rechtmatig
verkregen hebt.

WWW.FUGRO.COM
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Correcte verslaggeving en boekhouding
Alle transacties dienen zodanig vastgelegd te worden dat de aard van de transactie

V. Mijn baas heeft me gevraagd om een

nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig wordt weergegeven. Alle zakelijke gegevens,

project dat ons nog niet is toegekend, in

rekeningen en rapporten aan overheidsinstanties en anderen dienen met zorg en

het kwartaalverslag op te nemen zodat we

eerlijkheid opgesteld te worden. Gegevens zijn waardevolle activa van het bedrijf en

onze targets halen. Maar het project gaat

moeten dus goed beheerd worden. We moeten gegevens snel en foutloos kunnen

pas na afloop van het kwartaal van start.

opvragen. Is de bewaartermijn van gegevens verstreken, dan moeten deze op passende

Moet ik doen wat hij van me vraagt?

wijze vernietigd worden. Gegevens kunnen informatie bevatten die bewijs vormt voor
een commerciële activiteit, nodig is voor juridische, fiscale, toezicht gerelateerde of

A. Nee. Je moet uitgaven en inkomsten

boekhoudkundige doeleinden, of belangrijk is voor het geheugen van de onderneming.

altijd bij het juiste tijdvak inboeken. Een

De inhoud– niet de vorm – bepaalt of we te maken hebben met zakelijke gegevens.

project opnemen dat nog niet begonnen

Onder gegevens verstaan we onder andere: contracten; auditverslagen; financiële

is, vormt een verkeerde voorstelling van

gegevens; productspecificaties; beleid, richtlijnen en procedures van het bedrijf;

zaken. Dat kan fraude zijn. Je moet dit

onkostendeclaraties; vergadernotulen.

aankaarten bij je direct leidinggevende.
Voel je je niet prettig bij zijn of haar

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Opereren conform de algemeen geaccepteerde beginselen van corporate
governance;
■■ Op gezette tijden (per maand/kwartaal) betrouwbare informatie bieden
over de activiteiten en de financiële situatie van de Fugro Groep;
■■ Geen onwettige, valse of misleidende boekingen in onze administratie
toestaan;
■■ Geen gegevens vernietigen of wijzigen om zo afbreuk te doen aan
hun staat of beschikbaarheid voor intern of overheidsonderzoek of
gerechtelijke procedure;
■■ Geen niet-geregistreerde of geheime fondsen, activa of rekeningen
creëren of aanhouden of niet-geregistreerde of geheime betalingen doen.

aanpak, laat je dan ondersteunen door
collega’s van Financiën, een lokale HR
vertegenwoordiger, een (lokale) bedrijfsjurist
of een (lokale) vertrouwenspersoon.

V. . Ik heb de laatste tijd veel dienstreizen
gemaakt en ik ben een aantal bonnetjes
kwijt. Ik heb gehoord dat collega’s in
dezelfde functie wel eens een paar
nepbonnetjes

voor

hetzelfde

bedrag

toevoegen om te zorgen dat ze er niet op
toeleggen. Ik betwijfel of dit wel mag. Hoe
zit dat?
A. Nee, dat mag niet. Dat zou betekenen dat
de onkostenrapportages onjuist zijn, wat
weer leidt tot een onjuiste boekhouding.

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten

Dat jij weet dat anderen het doen, maakt
het nog niet acceptabel. Je moet dit
opnemen met je direct leidinggevende of
supervisor en samen een oplossing vinden.

■■ Een volledige en nauwkeurige boekhouding, administratie en gegevens
creëren en bijhouden;

De onderneming wil namelijk niet dat je

■■ Alert zijn bij het opsporen en melden van een potentieel onjuiste weergave
van Fugro’s boekhouding, gegevens of administratie, of van potentiële
gevallen van fraude of misleiding;

je melden dat het maken van nepbonnen

■■ Integriteit en nauwgezetheid tonen bij het declareren van reizen en
onkosten en het goedkeuren van andermans declaraties;
■■ Zorgen dat de contractuele verplichtingen die we namens Fugro aangaan
binnen de aan jou gedelegeerde bevoegdheden vallen;
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toelegt op je onkosten. Bovendien moet
mogelijk gemeengoed is. Bewaar in het
vervolg je bonnetjes zorgvuldig.

In- en uitvoercontroles en sancties
In- en uitvoercontroles en sancties geven landen juridisch controle over internationale

V. Ik heb een Canadees paspoort en ben voor

grensoverschrijdende verkoop, (elektronische) verzending of openbaarmaking van

een opdracht uitgezonden naar Afrika. Ik

informatie, software, goederen en diensten. Sommige landen leggen van tijd tot tijd

heb een arbeidsovereenkomst met Fugro

specifieke andere landen, entiteiten en/of personen handelsbeperkingen op. Daarnaast

in Houston. Ons Canadese kantoor heeft

stellen ze periodiek controles in ten aanzien van de uitvoer en het eindgebruik van

me gevraagd aan een marketingproject in

bepaalde producten, technologieën, software en diensten. De straffen die staan

Iran mee te doen. Kan ik daarop ingaan,

op het schenden van deze wetten, die mogelijk ook buiten dit land gelden, kunnen

aangezien ik niet naar de VS gereisd ben?

zeer streng zijn. Straffen zijn onder andere boetes, een verbod op het werken onder
overheidscontracten, het intrekken van exportvergunningen en gevangenisstraf.

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Alle wet- en regelgeving omtrent controles ten aanzien van in- en uitvoer
en het eindgebruik van bepaalde producten, technologieën, software en
diensten in acht nemen.

A. Nee. Fugro Houston is statutair gevestigd
in de Verenigde Staten. Wanneer je
uitgezonden wordt als expat terwijl je bij een
Amerikaans bedrijf onder contract staat,
wordt je beschouwd als een ‘US person’
(ingezetene van en/of belastingplichtige in
de VS). Als zodanig mag je niet deelnemen
aan zakelijke activiteiten met Iran.

V. Kan ik Amerikaanse sancties opgelegd

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Je er bewust van zijn dat er controles en sancties (of embargo’s) ingesteld
kunnen worden voor landen, entiteiten, personen en goederen;

krijgen wanneer ik alleen tijdelijk in de
VS verblijf? Ik ben geen Amerikaans
staatsburger, maar verblijf wel momenteel
in de VS. Ik heb een belangrijke e-mail
gekregen over een kans om zaken te doen
in een land waartegen de VS uitgebreide

■■ Weten welke controles of sancties kunnen leiden tot een beperking of
verbod op de manier waarop je zakendoet;

sancties heeft ingesteld. Ik kan binnen vijf

■■ Goed nadenken over de mogelijke gevolgen van wetten voor in- en
uitvoercontroles en sancties voor je goederen, technologieën, software of
diensten over de grens stuurt;

A. In dit geval niet. Zolang je in de VS bent

■■ Weten dat er in- en uitvoercontroles op Fugro als bedrijf en op jou
persoonlijk van toepassing zijn;
■■ Geen goederen waarvoor beperkingen gelden mee nemen naar een land
zonder ze aan te geven. Twijfel je over of de goederen die je wilt invoeren
verboden zijn, dan moet je juridisch advies inwinnen.

minuten antwoorden. Mag dat?

mag je geen antwoord sturen omdat je als
een ‘US person’ wordt beschouwd. Voor
toekomstige vergelijkbare situaties geldt
dat of je wel of niet mag antwoorden,
afhangt van het land waarin je je bevindt en
welke sancties er bestaan. Twijfel je, vraag
het dan na bij Fugro legal.

WWW.FUGRO.COM
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WIJ WILLEN EXCELLEREN

Excellente uitvoering betekent keer op keer veilig en tijdig presteren met resultaten die
van waarde zijn voor de klant en tegemoetkomen aan diens verwachtingen - of deze zelfs
overtreffen. Dag na dag, jaar na jaar, en ongeacht wie binnen Fugro verantwoordelijk is voor het
leveren van de dienst.
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Excellente uitvoering en kwaliteit
Excellente uitvoering begint met inzicht in de langetermijnbehoeften en de
projectspecifieke doelstellingen van opdrachtgevers. Door dit inzicht te koppelen aan

V. Waarom zijn excellente uitvoering en
kwaliteit zo belangrijk?

onze expertise, middelen en ons mondiale netwerk kunnen projectoplossingen worden
geboden die aan de verwachtingen van opdrachtgevers voldoen.

A. Excellente

uitvoering

en

kwaliteit

zijn

essentieel voor het behoud van onze
Wij zoeken permanent naar manieren om onze uitvoering te optimaliseren. Door

leidende positie bij al onze activiteiten.

intensief contact met onze opdrachtgevers krijgen we feedback op onze prestaties en

Door

leren we wat in de toekomst van ons verwacht wordt.

op

onze
keer

opdrachtgevers

aangenaam

te

keer

verrassen

hebben ze geen reden om over te
Excellente uitvoering is het constante resultaat van een servicemodel dat hier specifiek

stappen naar onze concurrenten.

voor ontworpen is.

Ons commitment
Wat wij doen

V. Mijn leidinggevende heeft me gevraagd “zo
hier en daar wat achterwege te laten” bij
het opstellen van een onderzoeksrapport

■■ Een omgeving creëren waarin innovatie op het gebied van techniek en
bedrijfsprocessen wordt gestimuleerd en actief wordt ondersteund;

omdat het project het budget al overschrijdt.

■■ Ideeën verzamelen en promoten voor verbeteringen met betrekking tot
alle onderdelen van de organisatie;

A. Nee, dat kan niet en dat mag hij jou niet

■■ Het aanhouden en ondersteunen van een bloeiend R&D onderdeel binnen
Fugro dat voor onze opdrachtgevers voortdurend op zoek is naar de
beste oplossingen met de praktisch hoogst haalbare kwaliteit;

willen we aan de strengste normen voldoen.

■■ In iedere werkmaatschappij en op iedere locatie beschikken over een
kwaliteitsmanagementsysteem met ISO 9000-certificering.

vertrouwen dat onze rapporten kwalitatief

Kan dat?

vragen. Bij elke dienst die we verlenen
Wij willen dat onze opdrachtgevers er
onder alle omstandigheden op kunnen
hoogwaardig zijn en kloppen. Wanneer we
ook maar het kleinste onderdeel weglaten
kan dat de reputatie van de hele Fugro

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Ernaar streven ons werk veilig, tijdig, binnen het budget en volgens de
afgesproken specificaties op te leveren;

Groep beschadigen. Je moet dit opnemen
met de lokale Algemeen Directeur of de
kwestie aankaarten via een van de andere
kanalen vermeld in de Speak Up procedure.

■■ Steeds er voor zorgen dat onze gegevens en ons advies feitelijk correct
zijn en niet gericht op het geven van gewenste uitkomsten;
■■ Constant proberen onze bedrijfsprocessen te optimaliseren om sneller,
betrouwbaarder en hoogwaardiger gegevens aan te leveren;
■■ Actief in contact staan met onze opdrachtgevers en feedback van ze vragen;
■■ Leren van voortschrijdend inzicht om onze processen continu
te verbeteren;
■■ Werken overeenkomstig het bij jouw werkmaatschappij of locatie
ingevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;
■■ Laten zien hoezeer wij aan excellente uitvoering hechten door constant op
kwaliteit gefocust te zijn.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ BESCHERMEN ONZE ACTIVA

Fugro’s financiële, materiële en immateriële activa bestaan onder andere uit gebouwen,
materieel, fondsen, software, kennis, gegevens, octrooien en ander intellectueel eigendom.
We moeten allemaal niet alleen onze activa, maar ook de (im)materiële activa van anderen
beschermen tegen verspilling, verlies, schade, verkeerd gebruik, diefstal, verduistering
of inbreuk.
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ICT en databeveiliging
Fugro’s ICT-voorzieningen, waaronder e-mail en internet, worden aan je beschikbaar

V. IIk ga op vakantie en iemand neemt mijn

gesteld zodat je je taken kunt uitvoeren. Beperkt persoonlijk gebruik is toegestaan,

taken tijdelijk waar. Aangezien het maar

mits dit met een goede reden gebeurt, niet ten koste gaat van je werk en niet in strijd is

voor twee weken is, lijkt het me niet de

met onze ICT-policies. Medewerkers dienen er rekening mee te houden dat bij gebruik

moeite om voor haar een gebruikers-ID

van digitale communicatiemiddelen van Fugro informatie niet privé blijft. Gebruik te

en wachtwoord voor het netwerk aan te

allen tijde je gezonde verstand; benader of download geen gegevens van internet en

vragen. Ze kan ook gewoon mijn account

zorg dat je geen e-mails of instant messaging-berichten stuurt of informatie opslaat

gebruiken. Mag dat?

waarvan je niet wilt dat anderen het zien of horen of wanner die onze ICT-infrastructuur
kan beschadigen. De beveiliging van Fugro’s ICT-systemen is cruciaal om succesvol te

A. Nee, je mag nooit je gebruikersnaam en

kunnen opereren. Iedereen die ICT-middelen van Fugro gebruikt, dient te weten hoe je

wachtwoord delen – ook niet als dat de

ze beveiligd houdt door aan de voorwaarden van de Fugro’s ICT-policies te voldoen.

meest efficiënte oplossing lijkt. Dat gaat niet
alleen tegen Fugro’s beleid in, je loopt zelf
ook nog eens het risico dat iemand onder

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Passende maatregelen invoeren en handhaven om onze ICT-infrastructuur
en informatie van onze opdrachtgevers te beveiligen; op deze wijze
waarborgen en beschermen we de reputatie, activa en belangen van
Fugro, haar partners, opdrachtgevers en de met haar verbonden
ondernemingen.

jouw gebruikersnaam en wachtwoord iets
ongepasts doet. Plan vooruit en vraag je ITteam om een nieuwe gebruikersnaam aan
te maken voor je vervanger voordat je op
vakantie gaat.
V. Mag ik mijn Fugro-computer gebruiken
voor mijn eigen bedrijfje? Ik run in mijn vrije
tijd vanuit huis een website met digitale
wenskaarten.

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Zorgen dat onze ICT-middelen (laptops, smartphones, gegevensdragers
etc.) te allen tijde veilig en beveiligd zijn, vooral wanneer je buiten een
Fugro-locatie werkt, zoals thuis of in een hotel;
■■ Je wachtwoorden en gebruikers-ID geheim houden; je wachtwoorden
moeilijk te raden maken, ze regelmatig veranderen, ze nooit delen en nooit
iemand toegang tot je gebruikersaccount verschaffen;

A. Nee, ons beleid verbiedt het gebruik van
onze ICT- systemen voor niet-Fugrogerelateerde zaken.
V. Wat moet ik doen wanneer ik per ongeluk
op een verboden website terechtkom? Als
ik via een zoekmachine per ongeluk op een
website kom die het Fugro-beleid schendt,
is dit dan in mijn browsergeschiedenis te
vinden? Wat moet ik doen?

■■ Het verlies van apparatuur, een mogelijke virusbesmetting of een mogelijk
lek in onze ICT-infrastructuur direct melden bij je eigen IT-afdeling;
■■ De door Fugro uitgevaardigde ICT-richtlijnen (bijvoorbeeld inzake softwareupgrades, internet- en e-mailgebruik) volgen en de voorwaarden voor alle
gebruikte software van derden in acht nemen.

A. Verlaat de pagina direct, sla de link niet
op en stuur hem ook niet naar anderen.
Aangezien je bezoek terug te vinden is in je
browsergeschiedenis, moet je aan je direct
leidinggevende uitleggen wat er gebeurd is.

Zie voor meer informatie de IT portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ BESCHERMEN ONZE ACTIVA
Intellectueel eigendom
Intellectuele eigendommen zijn essentiële bedrijfsmiddelen; zij verschaffen ons een

V. Ik ben net van een van de grootste

grote voorsprong op onze concurrenten. We dienen er dan ook zorgvuldig mee om te

concurrenten overgestapt naar Fugro.

gaan. Van uitvindingen tot handelsmerken: voor ons is alle informatie met betrekking tot

Mag ik bepaalde belangrijke vertrouwelijke

onze activiteiten, contracten, zelf gecreëerde datasets, software en ander intellectueel

technische informatie delen die ik bij de

eigendom van waarde. We dienen het dus als kostbaar bezit te behandelen.

concurrent heb opgedaan?
A. Nee. Daarmee zou je de Code, jouw

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Ons intellectueel eigendom, en eigendommen die opdrachtgevers ons in
het kader van de bedrijfsvoering toevertrouwen maximaal beschermen;

verplichtingen tegenover je vorige werkgever
en mogelijk ook de wet schenden. Je hebt
een verplichting vertrouwelijke informatie
van je vorige werkgever te beschermen,
net zoals Fugro-medewerkers dat met
onze informatie moeten doen. Je mag

■■ Toegang tot intellectueel eigendom en vertrouwelijke bedrijfsinformatie
alleen verschaffen aan medewerkers die dat werkelijk bij de uitvoering van
hun taken nodig hebben;

de algemene kennis en vaardigheden

■■ Ons houden aan de relevante bepalingen inzake de bescherming van
intellectueel eigendom en vertrouwelijke bedrijfsinformatie conflicterende
belangen in arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken vermijden.

om vertrouwelijk of beschermd materiaal

die je in je vorige baan hebt verworven
gebruiken. Het is echter niet toegestaan
dat geproduceerd is door jou of een ander
bij je vorige werkgever, mee te nemen
naar Fugro. Leg vragen over specifieke
informatie voor aan Fugro legal.

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Altijd overleggen met Fugro legal over het zeker stellen van Fugro’s
rechten wanneer je in samenwerking met opdrachtgevers of leveranciers
intellectueel eigendom voor Fugro creëert;
■■ Goedkeuring van het senior management verkrijgen wanneer het voor
onze activiteiten absoluut noodzakelijk is om intellectueel eigendom of
vertrouwelijke bedrijfsinformatie vrij te geven. Dit geschiedt altijd onder de
bescherming van passende geheimhoudingsverklaringen;
■■ Nooit materiaal waarop auteursrecht van een ander persoon of bedrijf
rust downloaden, kopiëren, verspreiden of op een website posten zonder
toestemming vooraf;

V. Ik wil graag de abonnementskosten voor
vakbladen drukken. Mag ik voor ieder blad
één abonnement afsluiten en vervolgens
alle exemplaren laten rouleren onder mijn
collega’s en ze zeggen dat ze elk artikel dat
ze willen mogen kopiëren?
A. Nee. Je mag het oorspronkelijke exemplaar
wel laten rouleren, maar kopiëren schendt
het auteursrecht, evenals het inscannen
en rondmailen van pagina’s. Je mag alleen
artikelen kopiëren met toestemming van de
uitgever. Eventueel kun je extra exemplaren

■■ Altijd overleggen met je direct leidinggevende wanneer je ideeën hebt of
denkt waardevol intellectueel eigendom te kunnen creëren.
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bij de uitgever afnemen.

Bescherming van activa
Bij Fugro heeft iedereen de plicht ervoor te waken dat onze activa niet verkeerd gebruikt,

V. Oud-medewerkers van Fugro hebben mij

beschadigd of verspild worden. Onze activa kunnen financieel, materieel of immaterieel

gevraagd om kopieën van materiaal waar

van aard zijn en omvatten onder andere bedrijfsfondsen, materieel en eigendommen,

we samen aan gewerkt hebben toen zij

tijd, intellectueel eigendom, bedrijfsinformatie en ondernemingskansen.

nog bij het bedrijf waren. Ik heb ontdekt
dat ze al heel veel fysiek en digitaal Fugro-

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Jou de activa, kennis, informatie en scholing bieden die je nodig hebt om
je werk optimaal te doen.

materiaal en gegevens hebben. Wat moet
ik doen?
A. Je mag ze onder geen beding de informatie
geven waar ze om gevraagd hebben; die
kan vertrouwelijk zijn. Door informatie
van Fugro mee te nemen bij hun vertrek
hebben ze onze Code geschonden. Als

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten

zij deze informatie met anderen gedeeld of
gebruikt hebben, kunnen er zelfs nog meer
problemen zijn. De plicht om vertrouwelijke
informatie van Fugro geheim te houden

■■ Onze activa beschermen tegen verspilling, verlies, schade, verkeerd
gebruik, diefstal, verduistering of inbreuk;

geldt niet alleen tijdens, maar ook na je

■■ Onze activa op een juiste en verantwoorde manier gebruiken;

direct leidinggevende en Fugro legal. Zij

dienstverband. Meld het dadelijk bij je
beslissen dan welke stappen er in dit

■■ De (im)materiële activa van onze opdrachtgevers, aannemers, leveranciers
en andere stakeholders respecteren;
■■ Begrijpen dat het niet voldoen aan de eisen uit onze Code of welke wet- en
regelgeving dan ook kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder
beëindiging van het dienstverband.

geval gezet moeten worden om onze
informatie te beschermen.

V. Mag ik in een weekend een Fugrovrachtwagen lenen om wat tuingereedschap
naar een vriend te brengen?
A. Nee. Het Fugro-wagenpark is er alleen
voor

zakelijk

gebruik

en

niet

voor

privéactiviteiten. Niet-zakelijk gebruik wordt
bovendien mogelijk niet gedekt door de
verzekering van de vrachtwagen. Dan ben
je persoonlijk aansprakelijk voor eventuele
schade of ongelukken.

WWW.FUGRO.COM
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WIJ ZETTEN ONS IN VOOR DE MAATSCHAPPIJ

Fugro is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en haar rol in de
samenleving, met name in een internationale en multiculturele omgeving. Wij begrijpen hoe
belangrijk het is om als onderdeel van de samenleving op een verantwoorde manier zaken te
doen. We beseffen ook dat handelen conform de geldende wet- en regelgeving, beschermen
van fundamentele mensenrechten en aandacht voor gezondheid, veiligheid en milieu en voor
lokale gemeenschappen ons zal helpen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en
daarmee te voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders.
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Mensenrechten
Fugro erkent haar verantwoordelijkheid op grond van de Universele Verklaring van de

V. Ik hoorde in de wandelgangen dat er een

Rechten van de Mens om mensenrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat haar

onderzoek loopt naar mogelijk gebruik van

bedrijfsactiviteiten niet direct of indirect bijdragen aan de schending van mensenrechten.

dwangarbeid bij een van onze leveranciers.

Wij leggen onszelf strenge ethische normen op en sporen alle derden die met ons

Wij hebben hierover niets van onze

samenwerken of namens ons optreden aan om gelijkwaardige normen te hanteren.

leverancier gehoord en mij is niets over
eerdere problemen bekend. Moet ik de
geruchten negeren?

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Fundamentele mensenrechten beschermen in overeenstemming met de
legitieme rol van het bedrijfsleven;
■■ Zorgen dat onze medewerkers mogen verwachten dat hun fundamentele
waardigheid en identiteit als mens op de werkvloer gerespecteerd worden;

A. Nee.

Fugro

onderzoeken,

zal

deze

ook

al

zaak

verder

blijken

de

geruchten misschien uiteindelijk onjuist
te zijn. Stap hiermee naar je direct
leidinggevende, Regiodirecteur of Fugro
legal.

Zij

kunnen

je

over

passende

vervolgstappen adviseren.

■■ Alle vormen van discriminatie afwijzen;
■■ Geen enkele vorm van intimidatie of pesten tolereren.

V. Wij overwegen voor een project met een
bepaalde onderaannemer in zee te gaan,
maar hebben problemen met het feit dat de

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten niet direct of indirect bijdragen aan
schendingen van mensenrechten;
■■ De mensenrechten van iedereen met wie we werken en in contact komen
te allen tijde respecteren;

lonen bij dit bedrijf lager liggen dan binnen
de sector normaal is. De onderaannemer
heeft toegezegd hier iets aan te doen
wanneer we de gunning krijgen. Kunnen
we ze op basis van deze toezegging toch
inhuren?
A. . Fugro verwacht dat haar onderaannemers
salarissen betalen conform hetgeen in

■■ Partners, leveranciers en andere derden waarmee we zakendoen
aansporen om ten aanzien van mensenrechten gelijkwaardige normen te
hanteren;

de markt en industrie gebruikelijk is en

■■ Begrijpen welke kwesties met betrekking tot mensenrechten spelen
in het gebied waar jij werkt en Fugro’s commitment ten aanzien van
mensenrechten nakomen.

voor iemands gezondheid en veiligheid.

dat zij te lange arbeidstijden vermijden,
zeker wanneer dit gevolgen kan hebben
Bespreek dit probleem met je direct
leidinggevende en vraag Fugro legal welke
vervolgstappen je zou moeten nemen.

Zie voor meer informatie over onze code voor suppliers en andere business partners
de Legal portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet, of Fugro.com.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ ZETTEN ONS IN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
Milieu
Aan de stijgende vraag naar energie wordt in toenemende mate voldaan door duurzame

V. Wij

investeren

veel

tijd

en

geld

in

energiebronnen zoals zonne- en windenergie, energie uit biomassa en getijdenstroom.

milieuzaken, maar wij zijn maar één bedrijf.

Bij nieuwe grote infrastructuur- en bouwprojecten dient steeds vaker rekening gehouden

Maakt het wel iets uit wat wij doen? Hoe zit

te worden met het milieu. Verlaging van de CO2-uitstoot en verminderd gebruik van

het met alle anderen?

fossiele brandstoffen spelen dan ook een steeds grotere rol bij het bepalen van de aard
van projecten die overal ter wereld worden uitgevoerd. Daarom zoeken wij voortdurend
naar manieren om de milieu-impact van onze activiteiten en diensten te verminderen.

A. Wij

vinden

bijdrage
aanpakken

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Het stimuleren van energiebesparing en gebruik van duurzame materialen
stimuleren;

dat

we

kunnen
van

een

aanzienlijke

leveren

bij

milieuproblemen.

het
Wij

kunnen dat bijvoorbeeld doen via onze
toeleveringsketen. Wij verwachten dat
onze leveranciers tenminste beschikken
over een duidelijk milieubeleid en zich
inzetten

voor

het

ontwikkelen

van

passende milieubeheersystemen.

■■ Het energie- en materiaalverbruik in onze kantoren en door onze schepen,
vliegtuigen en voertuigen terugdringen;
■■ De milieu-impact van onze activiteiten aanzienlijk terugdringen door
middelen efficiënter te gebruiken, minder afval en CO2 te produceren,
waar mogelijk te recyclen en zorgvuldig met gevaarlijke stoffen om te
gaan;
■■ Onze medewerkers scholen en motiveren om oog voor het milieu te
hebben bij hun werk en partijen waar we zaken mee doen aansporen ons
voorbeeld te volgen;

V. Mijn bedrijfsonderdeel is een initiatief gestart
om ons te stimuleren gegevens alleen uit te
printen wanneer dat noodzakelijk is. Ik vind
het prettiger om zaken op papier te lezen
dan op een scherm. Ik volg deze aanpak
dus niet. Mag dat?
A. Fugro heeft oog voor het milieu en

■■ Niet-duurzame praktijken aan de orde stellen wanneer die zich voordoen,
zoals onnodig intensief gebruik van water en andere natuurlijke
hulpbronnen, het ontbreken van effectieve recycling en het niet in
meenemen van de gevolgen voor het milieu bij zakelijke beslissingen;

probeert

via

uiteenlopende

initiatieven

haar milieu-impact te beperken. Minder
materiaalgebruik

en

minder

verspilling

zijn daar voorbeelden van. Je mag dan
■■ Op zoek gaan naar mogelijkheden om samen met onze leveranciers de
juiste milieubeheersystemen te ontwikkelen.

misschien graag op een bepaalde manier
werken, we hebben allemaal de plicht om
ons daar waar nodig aan te passen om zo

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ De milieunormen uit ons milieubeheersysteem hanteren en de lokale
milieuwetgeving in acht nemen;
■■ Je inzetten voor de reductie van afval, uitstoot en lozingen en voor een
efficiënter energieverbruik;
■■ Lokale duurzaamheidsinitiatieven op milieugebied ondersteunen, zoals
programma’s voor besparing van energie en voor het verminderen van
afval;
■■ Alert zijn en melding maken van mogelijke milieurisico’s en -gevaren of
van situaties waarin iets aan de hand lijkt te zijn (inclusief een mogelijke
overtreding van regels).
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Fugro’s milieubeleid te ondersteunen.

Lokale gemeenschappen
Fugro wil een goede buur zijn. Onze werkmaatschappijen worden daarom aangemoedigd

V. Ik ben betrokken bij een project dat lokale

om direct of indirect bij te dragen aan het algehele welzijn van de gemeenschappen

scholen helpt de leesvaardigheid van hun

waarin wij werken, en tegelijkertijd verstoringen tot een minimum te beperken.

leerlingen te verbeteren. Ze zijn momenteel

Managers en medewerkers worden aangemoedigd om, waar en wanneer dat kan,

op zoek naar nieuwe vrijwilligers en ik

betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap, culturele en liefdadigheidsevenementen

overweeg mijn collega’s te vragen of ze

te ondersteunen en steun te verlenen aan wetenschappelijke en handelsorganisaties

actief willen worden. Mag dat?

die zich ten doel stellen de sectoren waarin wij opereren effectiever te maken. We
ondersteunen wereldwijd verschillende initiatieven, met name op het gebied van
wetenschap, cultuur en sport.

A. Ja. Wij willen medewerkers stimuleren zich
bezig te houden met kwesties die voor hen
en hun gemeenschappen van belang zijn.

Ons commitment

Zorg wel dat je direct leidinggevende op de
hoogte is en je initiatief steunt.

Wat wij doen
■■ Een actieve, positieve rol in onze gemeenschap spelen en medewerkers
aanmoedigen dit ook te doen, omdat wij vinden dat de landen
en gemeenschappen waarin wij werken moeten profiteren van
onze aanwezigheid;
■■ Ons volop inzetten voor open en eerlijke relaties met lokale
gemeenschappen en organen als non-gouvernementele organisaties
(ngo’s) die een rechtmatig belang hebben bij wat wij als bedrijf doen;
■■ Initiatieven ondersteunen voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen
en goede doelen voor burgers die zowel Fugro als de gemeenschap of het
land voordeel opleveren.

V. Als vrijwilliger werf ik fondsen voor een
lokaal goed doel. Ik zou graag mijn collega’s
vragen om een donatie. Mag ik dit onder
werktijd doen?
A. Fugro staat volledig achter medewerkers
die hun tijd aan goede doelen besteden.
Desalniettemin vinden we het ten opzichte
van andere medewerkers niet meer dan
redelijk

dat

wervingsacties

en

ander

vrijwilligerswerk niet ten koste van je
betaalde werk gaan en daarom in je eigen

Jouw commitment

tijd moeten plaatsvinden. In de lunchpauze
of na werk bijvoorbeeld.

Wat we van jou verwachten
■■ Overal waar je werkt de lokale wet- en regelgeving in acht nemen;
■■ Werken op een manier die gebruikelijk is binnen de lokale cultuur en
zakenwereld, zo lang dit niet botst met deze Code en de wettelijke eisen;
■■ Leden van de gemeenschap met waardigheid behandelen en hun
rechten respecteren;
■■ Oog hebben voor de unieke situatie en de kwetsbaarheid van
inheemse volkeren;
■■ Gekwalificeerd lokaal personeel aannemen waar dat mogelijk is en er
daadwerkelijk behoefte bestaat;
■■ Je direct leidinggevende en/of het Global Communication Team inseinen
voor je contact of gesprekken met ngo’s hebt;
■■ Goedkeuring verkrijgen van Fugro legal of het Global Communication
Team wanneer je gevraagd bent namens Fugro aan een goed doel
te geven.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ LETTEN OP ONZE COMMUNICATIE

Fugro’s reputatie als onderneming wordt bepaald door alles wat we zeggen en doen en alles
wat onze stakeholders over ons zeggen. In de huidige onderling verbonden wereld is het
cruciaal dat de communicatie met onze stakeholders verloopt volgens processen en regels
die voor iedereen binnen Fugro glashelder zijn. Stakeholders zijn beleggers, medewerkers,
de media, gemeenschappen waar we werkzaam zijn, de overheid, joint venture-partners,
leveranciers en opdrachtgevers.
Allemaal hebben we in ons dagelijks werk regelmatig contact met een of meerdere van deze
stakeholdergroepen. Het is daarom belangrijk dat bij dit contact het Fugro-beleid rondom
externe communicatie in acht wordt genomen, en indien noodzakelijk advies wordt ingewonnen
bij het team Investor Relations of het Global Communication Team.
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Traditionele media
De term ‘traditionele media’ refereert aan wat in het algemeen beschouwd wordt als

V. Ik heb net een uitnodiging ontvangen om

de “oude manier” om informatie te verspreiden, waarbij communicatie doorgaans

te spreken tijdens een congres voor onze

eenrichtingsverkeer is. Met het begrip kunnen ook media aangeduid worden die

branche. Ik wil hier graag op ingaan, want

al bestonden voor de opkomst van moderne technologie als het internet. Over het

ik denk dat het een goed marketingmoment

algemeen verstaan we onder ‘traditionele media’ print (kranten en tijdschriften), radio

voor Fugro zou zijn. Moet ik dit nog door

en televisie.

iemand laten goedkeuren?
A. Ja, je moet deze uitnodiging bespreken

Ons commitment
Wat wij doen
■■ richtlijnen opstellen voor het gebruik van en communicatie via traditionele
media door Fugro-personeel; op deze wijze beschermen en promoten wij
de reputatie, activa en belangen van Fugro, van haar partners, gelieerde
ondernemingen en opdrachtgevers.

met je direct leidinggevende en het Global
Communication Team voor je er op
ingaat. Zorg altijd dat je over de nodige
goedkeuringen beschikt wanneer je Fugro
vertegenwoordigt of als woordvoerder
van Fugro wordt beschouwd.

V. Ik ben door een lokale omroep benaderd

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Alle persvragen doorsturen naar de juiste bevoegde collega of naar het
Global Communication Team;
■■ Niet namens Fugro in de media optreden tenzij iemand van het Global
Communication Team je daar specifiek opdracht toe heeft gegeven;
■■ Het Global Communication Team om advies vragen voor je op een
uitnodiging ingaat om deel te nemen aan of te spreken tijdens een mediaevenement;
■■ Je direct leidinggevende om goedkeuring vragen voor je ingaat op een
uitnodiging om te spreken of publiceren op een technisch congres, als lid
van een sectorpanel of via een universiteit;

om in een tv-uitzending een toelichting
te geven op de voortgang en de lokale
financiële implicaties van de survey die we
momenteel doen. Mag ik deze zaken met
de journalist bespreken?
A. Stap eerst naar je direct leidinggevende
of het Global Communication Team voor
je iets onderneemt. Zij vertellen je dan of
het een goed idee is om hierop in te gaan.
Gaan zij akkoord, dan geven ze tevens
advies over wat je wel of niet kunt onthullen.

■■ Zorgen dat alle aankondigingen in de media en persberichten vooraf
goedgekeurd zijn door het juiste lid van het Global Communication Team;
■■ Beleggers of financieel analisten die je benaderen, doorverwijzen naar het
team Investor Relations;
■■ Je uiterste best doen om de reputatie van Fugro in alle externe
communicatie nooit te schaden;
■■ Onthouden dat contact met een concurrent schending van kartelwetten
kan inhouden.

Zie voor meer informatie de Communications portal op Insite, Fugro’s
wereldwijde intranet.

WWW.FUGRO.COM
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WIJ GEVEN OM ONZE COMMUNICATIE
Sociale media
Sociale

media

zijn

interactieve

platforms

waar

mensen

binnen

virtuele

V. Ik las onlangs een artikel in een online

gemeenschappen en netwerken informatie en ideeën uitwisselen of creëren; de

publicatie waarin bepaalde zaken over

platforms zijn afhankelijk van mobiele en web-based technologieën. Sociale media

Fugro werden beweerd waarvan ik weet

verschillen in vele opzichten van traditionele media, waaronder kwaliteit, bereik,

dat ze onjuist zijn. Moet ik de redacteur van

frequentie, bruikbaarheid, relevantie en blijvende aard. E-mail, Facebook, Twitter,

die online publicatie aanschrijven en vragen

LinkedIn, blogs en internetfora zijn enkele voorbeelden van sociale media.

het artikel te corrigeren?

Ons commitment
Wat wij doen
■■ Richtlijnen en regels opstellen waar alle medewerkers zich bij het gebruik
van sociale media aan moeten houden, om zo de reputatie, activa en
belangen van Fugro, haar partners, opdrachtgevers en aan haar gelieerde
ondernemingen te beschermen en in stand te houden.

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Een eenvoudige maar zichtbare disclaimer plaatsen op persoonlijke
websites – indien uit de website blijkt dat je voor Fugro werkt - die duidelijk
maakt dat je content op persoonlijke titel is gepubliceerd;
■■ Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je online doet met een
Fugro-mailadres, bedrijfs-pc en smartphone (bijvoorbeeld je Blackberry) of op
ons netwerk. Weet dat het altijd herleid kan worden naar Fugro, ook al ben je
op je persoonlijk account ingelogd. Het feit dat er ‘@fugro.com’ achter je naam
staat, impliceert dat je namens het bedrijf handelt;

A. Nee. Het is goed om alert te zijn op
misleidende

of

onjuiste

berichtgeving

over het bedrijf, maar het rechtzetten
van dit soort onjuistheden is niet jouw
verantwoordelijkheid.
Global

Je

Communication

moet
Team

het
en/of

Fugro legal wijzen op dit artikel.

V. Iemand heeft me gevraagd een foto van
een collega op Facebook te posten. Mag
dat?
A. Nee, niet zonder zijn/haar toestemming. Je
dient de privacy van anderen te allen tijde
te respecteren.

■■ Zorgen dat content correct, waarheidsgetrouw en vrij van feitelijke
onjuistheden is voor je het via sociale media online zet;
■■ Zorgen dat je geen vertrouwelijke of bedrijfsinformatie van Fugro of van
een opdrachtgever openbaar maakt of gebruikt via welk online medium
dan ook;
■■ Toestemming bij het Global Communication Team vragen voordat je uit naam
van Fugro antwoordt of schrijft over een opdrachtgever of diens concurrent;
■■ Je niet mengen in de conversatie wanneer een blogger of een andere
online deelnemer een onjuiste, beschuldigende of negatieve reactie over
Fugro of opdrachtgevers van Fugro plaatst. Wel moet je direct het Global
Communication Team op de hoogte brengen;
■■ Online ruzies uit de weg gaan en niet communiceren met vijandig gezinde
personen om aanvallen op jouw persoon, carrière of geloofwaardigheid
te vermijden;
■■ Telkens wanneer je materiaal overneemt waarop auteursrecht rust dit
aangeven door middel van citaten en links. Publiceer je via sociale media
materiaal dat citaten, parafrases, gedachten, ideeën, foto’s of video’s van
een ander bevat, citeer dan altijd en neem waar mogelijk een link naar het
oorspronkelijke materiaal op.
■■ De wet in acht nemen. Post geen informatie en doe geen dingen online
waarmee je mogelijk de toepasselijke wet- en regelgeving overtreedt.
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Zie voor meer informatie de Communications
portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet.

Merkrichtlijnen
Het merk Fugro symboliseert onze belofte aan opdrachtgevers: zij mogen waar ook

V. Mij is gevraagd om een bestand met het

ter wereld consistente, hoogwaardige dienstverlening van ons verwachten. Het drukt

Fugro-logo zodat het op de website van

uit wie we zijn, waar we voor staan en wat we op land, op zee en in de lucht presteren.

een leverancier geplaatst kan worden.

Het merk is meer dan het logo alleen – het is de combinatie van visuele en grafische

Mag dat?

elementen, tekst, kleuren en foto’s. De consistente uitstraling van Fugro in alle typen
media ondersteunt het merk in een wereld waarin mensen overspoeld worden met

A. Hierover moet je overleggen met het Global

allerlei soorten commerciële boodschappen. Wie onze instructies over het gebruik

Communication Team. Het kan nuttig

van het merk correct opvolgt, levert daarmee een bijdrage aan onze doelstelling om

en wenselijk zijn om je te associëren met

al onze werkmaatschappijen als ‘One Fugro’ te positioneren.

andere organisaties, zoals leveranciers.
Loopt de reputatie van een leverancier

Ons commitment

echter schade op, dan kan het zich
makkelijk tegen ons keren.

Wat wij doen
■■ Kwalitatief
hoogwaardige,
professioneel
ontworpen
Fugrohuisstijlelementen bieden die we met trots aan collega’s, opdrachtgevers,
potentiële medewerkers en vrienden kunnen laten zien;
■■ Onze medewerkers tools, materiaal, kennis en steun bieden zodat ze
Fugro-huisstijlelementen correct gebruiken en een positief, professioneel
Fugro-imago neerzetten.

V. Ik ben gevraagd voor een lokaal tijdschrift
een artikel te schrijven over een project
dat we onlangs hebben afgerond. Moet ik
hiervoor toestemming vragen?
A. Ja, je moet het Global Communication
Team om advies vragen en waarschijnlijk

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten

ook voor publicatie schriftelijk of per e-mail
goedkeuring van de bij dit specifieke
project betrokken klant krijgen.

■■ Fugro’s huisstijlelementen en beeldtaal gebruiken volgens de Fugromerkrichtlijnen;
■■ Het logo nooit weergeven op een manier die van de richtlijnen afwijkt,
aangezien dat mogelijk de bescherming van ons handelsmerk en onze
merkintegriteit aantast;
■■ Contact opnemen met het Global Communication Team wanneer je
betrokken bent bij het opzetten van promotie- of reclamecampagnes
alvorens iets te publiceren of te tonen aan opdrachtgevers, andere
stakeholders of het publiek;
■■ Intellectuele eigendomsrechten en handelsmerken van anderen
respecteren, aangezien wij van anderen verwachten dat zij die van ons
respecteren;
■■ Nooit materiaal waarop auteursrecht van een ander persoon of bedrijf
rust downloaden, kopiëren, verspreiden of op een website posten
zonder toestemming vooraf.

Zie voor meer informatie de Brand portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet.
WWW.FUGRO.COM
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WIJ HEBBEN DE PLICHT ZAKEN BESPREEKBAAR TE MAKEN

Wij vinden het belangrijk dat er voor onze medewerkers passende procedures zijn waarmee
ze melding kunnen maken van vermoedelijke onregelmatigheden van algemene, operationele
of financiële aard binnen iedere Fugro-werkmaatschappij wereldwijd; en dat we allemaal zeker
weten dat daar geen intimidatie of represailles op zullen volgen. We moeten allemaal de moed
hebben om dingen bespreekbaar te maken en er altijd naar streven het juiste te doen.
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Speak Up procedure
We hebben allemaal de plicht om opheldering te vragen wanneer iets niet duidelijk is

V. Ik heb het idee dat ik bij iemand binnen

met betrekking tot de Code en om een melding te doen wanneer we vermoeden dat

Fugro moet aankloppen, maar ik durf het

de Code geschonden is.

niet zo goed. Mijn direct leidinggevende/
supervisor heeft me opdracht gegeven

Ons commitment
Wat wij doen

voor iets wat naar mijn mening gevaarlijk of
mogelijk zelfs in strijd met de wet is. Ik ben
bang voor represailles en vrees dat hij mij
het leven zuur zal maken als ik het meld.

■■ Meldingen te goeder trouw aanmoedigen en verifiëren of zij inderdaad te
goeder trouw zijn gedaan (en niet bijvoorbeeld uit wrok jegens een andere
medewerker);
■■ Zorgen dat medewerkers die te goeder trouw melding maken van
onregelmatigheden niet te maken krijgen met represailles of intimidatie.

Wat moet ik doen?
A. Het is belangrijk dat je je zorgen uit over
deze mogelijk ernstige kwestie. In dit
geval lijkt het geen oplossing om met je
direct leidinggevende te gaan praten;
meld het daarom bij een lokale HR
vertegenwoordiger, een (lokale) bedrijfsjurist

Jouw commitment
Wat we van jou verwachten
■■ Melding maken van schendingen van toepasselijke lokale of internationale
wetten, de Code of andere richtlijnen of beleid van Fugro;
■■ Melding maken van gevallen van onethisch gedrag bij Fugro, haar
opdrachtgevers en leveranciers;

of

een

(lokale)

vertrouwenspersoon.

Mocht je toch represailles ondervinden,
meld dit dan direct. Represailles worden
niet getolereerd en er zal dan spoedig
actie worden ondernomen.

V. Ik vermoed dat een hoge manager binnen
mijn

bedrijf

een

leveranciersopdracht

heeft gegund aan een bedrijf van een
■■ Melding maken van verdachte onregelmatigheden in de boekhouding of
schendingen van belangrijke interne controlemaatregelen.

vriend van hem, waarbij hij de prijs buiten
beschouwing heeft gelaten en ook of zij het
werk wel goed kunnen doen. Wat moet ik
doen?
A. Je

moet

dit

leidinggevende

incident
of

bij

supervisor

je

direct
melden.

Is dit niet mogelijk, niet de aangewezen
weg of ben je ontevreden met wat deze
stap heeft opgeleverd, stel dit dan aan de
orde bij een lokale HR vertegenwoordiger,
een (lokale) bedrijfsjurist of een (lokale)
vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk
om een email te sturen aan Code.
Speak Up procedure voor het melden van mogelijke onregelmatigheden

of.Conduct@fugro.com of contact op

Fugro’s Speak Up procedure beschrijft hoe je een Melding kunt doen (of je zorgen

meldlijn. Informatie over de meldlijn is te

kunt bespreken) met betrekking tot een vermoedelijke overtreding van nationale of

vinden in de Speak Up procedure. Conform

internationale wetten, de Gedragscode of andere Fugro richtlijnen.
De Speak Up procedure beschrijft verder hoe Meldingen worden afgehandeld.

te nemen met de onafhankelijke externe

de Speak Up procedure van Fugro
behandelen we je klacht vertrouwelijk en
staan we geen represailles toe door welk
personeelslid dan ook.

Zie voor meer informatie de Legal portal op Insite, Fugro’s wereldwijde intranet.
WWW.FUGRO.COM
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