ONZE ZAKELIJKE
GEDRAGSCODE

DEZE CODE VAN BEDRIJFSETHIEK IS IN
HET LEVEN GEROEPEN ALS LEIDRAAD
VOOR ONZE BESLUITVORMING. DE
CODE KAN NIET ELKE SPECIFIEKE
UITDAGING WAARMEE WE TE MAKEN
KRIJGEN OPLOSSEN, MAAR BIEDT EEN
BASIS VOOR WAT ‘DOEN WAT GOED IS’
BIJ SMITHS BETEKENT.

Collega’s,
Smiths is een van de geweldige bedrijven in
de wereld, met een trotse geschiedenis van
grensverleggende innovatie die 170 jaar teruggaat,
een levendige en diverse cultuur, en een echt
voorspoedige toekomst. En we kunnen even trots
zijn op de sterke reputatie die we hebben opgebouwd
met onze integriteit in de zakelijke contacten die
we onderhouden met onze klanten, leveranciers,
aandeelhouders en de wereld om ons heen.
Voor het handhaven van die reputatie is het
nodig dat wij, de ruim 22.000 collega’s in meer
dan 50 landen, onszelf en elkaar aan de hoogste
normen houden. Dat betekent het vieren van
onze verschillen en het respecteren van elkaar.
Het beschermen van onze omgeving en het
ondersteunen van de gemeenschappen waarin
wij werkzaam zijn. Het handelen met eerlijkheid
en naleving van de wet. En het nooit tolereren
van enige vorm van omkoping of corruptie, of dit
nu door onze eigen collega’s of personen buiten
Smiths gebeurt.

Deze Code van bedrijfsethiek is in het leven geroepen
als leidraad voor onze besluitvorming. De Code
kan niet elke specifieke uitdaging waarmee we te
maken krijgen oplossen, maar biedt een basis voor
wat ‘doen wat goed is’ bij Smiths betekent. Het is de
verantwoordelijkheid van iedereen bij Smiths om de
Code te lezen en begrijpen.
Als u iets ziet of hoort op het werk waarvan u denkt
dat het tegen de Code indruist, vraag ik u dringend
om daar iets over te zeggen. U kunt vertrouwelijk
contact opnemen met uw HR-vertegenwoordiger,
uw lijnmanager, of met de onafhankelijke Speak Out
hotline van Smiths. Door uw stem te laten horen,
kunt u ons helpen u, onze stakeholders en ons
bedrijf te beschermen. Niemand zal ooit represailles
ondervinden door zorgen van ethische aard onder
de aandacht van het leiderschap te brengen.
Ik dank u dat u zichzelf bekend maakt met onze
Code van bedrijfsethiek en deze toepast op alles
wat u bij Smiths doet.

Paul Keel
Chief Executive
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ONZE WAARDEN

Onze visie is dat we trots zijn om Smiths te zijn, dat we grenzen
willen verleggen en innovatieve oplossingen willen afleveren
voor wereldse uitdagingen. Over de hele wereld werken we aan
onze gedeelde ambitie om een van ‘s werelds toonaangevende
technologiebedrijven te worden. Om dit te doen moeten we samen
op de Smiths-manier werken naar een gezamenlijke strategie
en onze gedeelde waarden belichamen die onze beslissingen en
handelingen elke dag leiden.

Integriteit

We doen het juiste
elke keer opnieuw

Respect

We respecteren elkaar,
waarderen verschillende
perspectieven en culturen
en handelen inclusief

Klantgerichtheid

We zijn gewaardeerde en
betrouwbare partners in
alles wat we doen

Passie

We leren en innoveren
samen om uitmuntendheid
af te leveren en te winnen

Ownership

We maken beloftes en
houden ons eraan

ii

Inhoudstafel
Bericht van de CEO
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Zorgen uiten
en vragen stellen
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Integriteit
We volgen altijd onze code, ons
beleid en de wet
We hebben allemaal een belangrijke rol
We zijn alert voor potentiële belangenconflicten

Respect

We kopen niemand om

We behandelen elkaar met respect
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We houden nauwkeurige records bij

We respecteren de mensenrechten

Klantgerichtheid
We overtreffen de verwachtingen van de klant

We hebben de verplichting om het betalen van
belastingen zeer serieus te nemen

08
Passie

We houden onze zakenpartners aan
onze normen en behandelen hen op een
eerlijke manier
We geven en ontvangen redelijke geschenken,
maaltijden en gastvrijheid
We volgen handelsregelingen en beperkingen

We beschermen onze omgeving

We ondersteunen onze gemeenschappen

We tolereren geen pesterijen of intimidatie

We respecteren de eigendommen van
onze partners

Wij werken op een veilige manier

We engageren ons op een gepaste manier in
politieke activiteiten

We waarderen diversiteit en inclusie

We respecteren de privacy

OWNERSHIP
We handelen nooit op basis van voorkennis

We moedigen
iedereen aan om meldingen
te maken
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We concurreren op een eerlijke manier

We beschermen de bedrijfsmiddelen van Smiths

Onze waarden
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We leven de regelgevingen van de overheid
betreffende aankoop na

We doen ons werk met passie
We respecteren de Smiths-reputatie
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M ELDINGEN D O EN EN VRAGEN
STELLEN

We dOen Het juiste, elke keer Weer OpnieuW. Wanneer We een Handeling
Of gedrag zien Of ervaren dat niet strOOkt Met Onze Waarde Of Onze
cOde Melden We dit zO snel als MOgelijk. Meldingen dOen kan ernstige
scHade aan Ons Bedrijf en Onze cOllega’s VOORKOMEN. We MOeten
alleMaal instaan vOOr de Waarden en cultuur van sMitHs.
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Soms staan we voor moeilijke
keuzes. Wanneer u staat voor een
mogelijk ethisch probleem, stel
uzelf dan de volgende vragen:

Volgt mijn handeling of beslissing onze waarden?

MELDINGEN EN
VRAGEN STELLEN
We hebben verschillende manieren om
bezorgdheden te uiten en vragen te
stellen, inclusief:
• Onze lijnmanagers
• Lokaal management van de
personeelsafdeling
• Divisie directeuren van de
personeelsafdeling
• Het Ethics and Compliance Office
• The Speak Out Line speakout@smiths.com

Meer informatie over hoe u bezorgdheden kunt
uiten of vragen kunt stellen, kunt u vinden op
speakout.smiths.com.

JA

NEE

Volgt mijn handeling of beslissing
onze waarden en regels en alle toepasbare
regelgevingen of wetten?

JA

NEE

Zou ik me comfortabel voelen bij mijn vrienden
wetende dat mijn actie of beslissing gemeld zou worden op
de voorpagina van de krant?

JA

NEE

We moeten op elk van deze vragen “ja” kunnen
antwoorden alvorens door te gaan en er zeker van te zijn
dat we onze code, ons beleid en de wet hebben gevolgd.
Ons succes hangt af van ons vermogen om keuzes te
maken die consistent zijn met ons beleid, onze waarden
en de toepasbare wet.
ALS U EEN VAN DEZE VRAGEN NIET KUNT BEANTWOORDEN,
RAADPLEEG DAN DE INFORMATIE OP DEZE PAGINA ONDER
“MELDINGEN EN VRAGEN STELLEN”.
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We moedigen iedereen aan
om meldingen te maken

Als u een ethische bezorgdheid meldt, zal deze bezorgdheid grondig
worden onderzocht, en zal er nooit een disciplinaire maatregel of
andere maatregel tegen u worden genomen omwille van het melden.
Vergelding om een melding te doen is strikt verboden bij Smiths
en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en
inclusief ontslag.
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We MOedigen iedereen aan OM
Meldingen te Maken
We doen het juiste, elke keer weer opnieuw. Wanneer we een handeling of gedrag
zien of ervaren dat niet strookt met onze waarde of onze code melden we dit zo
snel als mogelijk. Meldingen doen kan ernstige schade aan ons bedrijf en onze
collega’s voorkomen. We moeten allemaal instaan voor de waarden en cultuur
van smiths.
als u een ethische bezorgdheid meldt, zal deze bezorgdheid grondig worden
onderzocht, en zal er nooit een disciplinaire maatregel of andere maatregel
tegen u worden genomen omwille van het melden. vergelding om een melding te
doen is strikt verboden bij smiths en zal onderworpen worden aan disciplinaire
maatregelen tot en inclusief ontslag.

Meldingen en interne onderzoeken
(Rol over elk van de stappen voor meer informatie)

1

2

ETHISCHE BEZORGDHEID GEMELD

MELDING GEOPEND EN
TOEGEWEZEN AAN EEN
ONDERZOEKER

3

4

MELDING ONDERZOCHT

OPLOSSING/CONCLUSIE

Raadpleeg ons beleid over Meldingen doen en interne onderzoeken voor meer informatie
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INTEGRITEIT

We doen het juiste, elke keer weer opnieuw.
We werken steeds op de Smiths-manier en we volgens steeds onze code,
ons beleid en de wet.
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INTEGRITEIT

We doen het juiste, elke keer weer opnieuw

Scenario

We volgen altijd onze code, ons beleid en de wet
We werken steeds op de Smiths-manier en we volgens steeds onze code, ons
beleid en de wet. Er kunnen momenten zijn waarop onze beleidsregels of de wet
onduidelijk lijken of niet onmiddellijk een antwoord verschaffen op de vraag die we
hebben. In die gevallen, zorgen we ervoor om hulp te zoeken. Deze code begeleidt
ons om antwoorden te zoeken. Het is niet mogelijk dat de code elke mogelijke
situatie beschrijft die we kunnen tegenkomen, zodat we allen ons gezond verstand
moeten gebruiken, vertrouwen op onze waarden en om hulp moeten vragen
wanneer we niet zeker zijn.

V: De broer van Yuki heeft een bedrijf
voor computerbenodigdheden en Yuki
is verantwoordelijk voor de aankoop van
benodigdheden voor haar kantoor. Ze heeft wat
computerapparatuur nodig. Haar broer stelde voor
om haar computerapparatuur te verkopen tegen
een significante korting. Yuki heeft de apparatuur
gekocht zonder hun relatie bekend te maken
aan haar manager. Yuki gelooft dat ze het juiste
doet voor Smiths door kosten te besparen bij de
aankoop van de vereiste apparatuur. Is dat oké?

We hebben allemaal een belangrijke rol
We leiden op basis van onze waarden. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het
aanmoedigen van een cultuur van naleving en respect en moeten onmiddellijk
gepaste acties ondernemen om vragen en bezorgdheden aan te pakken. Van
managers verwachten we dat u te allen tijde onze waarden promoot en aantoont,
toegewijd bent aan integriteit, respect, ownership, klantgerichtheid en passie door
uw acties en uw gedrag. Dit betekent dat uw deur steeds moet open staan en u
collega’s moet aanmoedigen om ethiek, naleving en problemen op de werkplek
met elkaar te bespreken en desnoods een melding doen. Managers moeten
hulp vragen en bezorgdheden escaleren indien dat nodig is, bijvoorbeeld naar de
Ethics & Compliance Office of via de Speak Out Line. Managers aan wie collega’s
bezorgdheden melden, moeten deze bezorgdheden ook escaleren, zoals gepast.
Dit zorgt ervoor dat de leiders van Smiths onmiddellijk de bezorgdheid kunnen
aanpakken die schade kan berokkenen aan onze collega’s of het bedrijf.
We zijn alert voor potentiële belangenconflicten
We laten onze privé belangen nooit een invloed hebben op onze professionele
verantwoordelijkheden van Smiths. Onze persoonlijke reputatie en de reputatie
van Smiths kan gecompromitteerd raken door het lichtste vermoeden van een
belangenconflict.
Een persoonlijke of familiale band met andere Smiths-werknemers kan tot een
belangenconflict leiden of kan de indruk wekken van een belangenconflict, als
deze relatie een invloed kan hebben op ons proces om beslissingen te nemen.
Als u zich bewust bent van een potentieel belangenconflict, moet u dit melden aan
uw manager en de procedures volgen in de Smiths Group Conflicts of Interest policy.

belangenconflict
		Er ontstaat een belangenconflict wanneer we een persoonlijk belang
hebben dat concurreert met de belangen van Smiths.

Er kan bijvoorbeeld een conflict optreden wanneer we een nauwe
relatie hebben (bv. als aandeelhouder) met een bedrijf dat een
concurrent is van Smiths.

A: Nee. Yuki moet aan haar manager bekend
maken dat haar broer de eigenaar is van de
winkel met computerbenodigdheden alvorens de
apparatuur te kopen, zelfs als haar broer de beste
prijs en service biedt. Haar manager kan ervoor
kiezen om verder te gaan met de aankoop, maar
haar beslissing om dit te doen kan de indruk geven
van een potentieel belangenconflict.
Scenario
V: Jon werkt met een klant aan een langdurig
project. De klant heeft wat extra werk en
suggereert dat Jon het werk zelf doet in plaats van
via Smiths. Het project is klein en Jon weet dat hij
het kan voltooien in zijn eigen tijd na de werkuren
en in de weekends, zonder dat dit een invloed heeft
op zijn rol bij Smiths. Is dat oké?
A: Nee. Zelfs als de tweede job geen invloed zou
hebben op de taken van Jon bij Smiths, is er een
mogelijkheid dat hij ingaat op een opportuniteit die
aan het bedrijf toebehoort. Alvorens we een extra
functie aannemen buiten Smiths (bijvoorbeeld,
als een non-executive directeur of een raad of
een curator van een liefdadigheidsinstelling),
moeten we dit eerst duidelijk maken aan onze
manager en verzekeren dat door het uitvoeren van
deze tweede rol, we het beleid van Smiths over
belangenverstrengeling niet schenden. Als een
manager vragen heeft over hoe een potentieel
conflict moet worden opgelost, moet hij of zij de
personeelsafdeling, Smiths Group Legal of het
Ethics & Compliance Office raadplegen.

Conflicten kunnen ook optreden wanneer we onze positie gebruiken, of
informatie of relaties die we hebben omwille van onze positie, om een
persoonlijke zakelijke opportuniteit of andere voordelen (inclusief voor
anderen) na te streven.
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Scenario
V: Chen heeft een oproep gekregen van een
distributeur die boos is dat een andere distributeur
onze producten in hetzelfde gebied verkoopt
voor een lagere prijs. De distributeur heeft Chen
gevraagd om met de andere distributeur te
spreken over het verhogen van hun prijs naar
dezelfde prijs zoals de andere distributeurs in dit
gebied. Moet Chen dit doen?
A: Nee. We proberen nooit de prijs te beïnvloeden
waaraan onze distributeurs of enige andere
wederverkoper onze producten verkoopt aan
eindgebruikers. Dit doen zou een schending zijn
van de wet en kan ernstige gevolgen hebben voor
zowel Chen als voor Smiths. Chen moet daarom
weigeren om in te grijpen. Hij moet de vraag ook
melden aan zijn manager en aan Group Legal van
Smiths.

We concurreren op een eerlijke manier
Smiths is een gewaardeerde en betrouwbare zakenpartner van onze partners.
Terwijl we met passie en kracht concurreren, erkennen we ook dat eerlijke
concurrentie betere resultaten en diensten oplevert voor onze klanten. Om onze
reputatie te onderhouden, moeten we altijd onafhankelijk van onze concurrenten
handelen en nooit iets doen dat antitrust- of concurrentiewetten schaadt of lijkt te
schaden.
We nemen niet deel aan besprekingen of regelingen (of het nu via formele
schriftelijke overeenkomsten is of via informeel begrip) met concurrenten om
prijzen vast te leggen, potentiële zakelijke opportuniteiten te verdelen (bijvoorbeeld
op geografisch gebied, per klant of per product).
We bespreken nooit commercieel gevoelige informatie over onze respectievelijke
zaken en operaties met onze concurrenten. Als onze functie vereist dat u
concurrenten ontmoet (bijvoorbeeld bij vergaderingen op handelsbeurzen of over
productnormen) moeten we extra voorzichtig zijn om besprekingen over onze
respectievelijke zaken en operaties te vermijden. Als we vragen hebben over wat we
kunnen zeggen en doen en wat niet, moeten we op voorhand spreken met Group
Legal van Smiths. En als op een vergadering van een handelsbeurs (of enig ander
forum waarop concurrenten aanwezig zijn) gevoelige commerciële informatie wordt
besproken, moet u de bespreking onmiddellijk stoppen en het incident melden aan
uw manager en aan Legal Group bij Smiths.
We vragen niet naar en aanvaarden geen confidentiële informatie die toebehoort
aan onze concurrenten. We verzekeren bijgevolg ook dat nieuwe werknemers geen
vertrouwelijke informatie meebrengen die behoorde tot hun voormalige werkgevers.
Als we vertrouwelijke informatie van onze concurrenten in handen krijgen, moeten
we dit altijd onmiddellijk melden aan Group Legal bij Smiths.
Concurrentiewetten kunnen complex zijn en we moeten altijd om advies vragen
als we onzeker zijn.

7

We kopen niemand om
We geven, ontvangen of aanvaarden nooit smeergeld in eigen naam of in naam van
Smiths.
We doen ook geen faciliterende betalingen, behalve in de zeer zeldzame
omstandigheden die zijn uiteengezet in het Beleid voor faciliterende betalingen
van Smiths. Faciliterende betalingen zijn betalingen die (door corrupte
overheidsfunctionarissen) worden gevraagd om hun taken uit te voeren, in
omstandigheden waarbij geen betaling is vereist (bijvoorbeeld, ongepaste
betalingen gevraagd om goederen een grens te laten passeren of om een visum uit
te geven). Ze omvatten ook betalingen die worden gevraagd door de politie of andere
functionarissen om pestgedrag te voorkomen. Deze betalingen gaan niet naar de
overheid maar in de zakken van de corrupte functionaris. Dat is smeergeld.
We volgen altijd ons beleid voor geschenken, maaltijden en gastvrijheid bij het
aanvaarden of geven van geschenken of bij het aanvaarden of aanbieden van
maaltijden of andere gastvrijheid aan en van onze commerciële partners of enige
andere overheidsfunctionarissen.
We betalen geen reiskosten voor overheidsfunctionarissen, tenzij we dat doen in
volledige naleving met het beleid voor uitnodiging van overheidsfunctionarissen
van Smiths. Betalen van reiskosten voor overheidsfunctionarissen is risicovol
omdat het gezien kan worden als smeergeld. In bepaalde omstandigheden, waar
de reis duidelijk een legitiem zakelijk doel is, is het aanvaardbaar voor Smiths om
dergelijke reiskosten te betalen (bijvoorbeeld om een werknemer van de overheid
een productdemonstratie te laten bijwonen, of om een sitebezoek te doen om een
kwaliteitsbeheersysteem te inspecteren). Voor we echter ooit akkoord gaan om dat
te doen, moeten we zeker zijn dat het goedkeuringsproces in het beleid Uitnodigen
van overheidsfunctionarissen van Smiths is gevolgd.
Concurrentie- en omkopingswetten kunnen complex zijn en we moeten altijd vragen
stellen en om advies vragen als we onzeker zijn over een probleem of incident.

smeergeld
Smeergeld is iets van waarde dat wordt gegeven om de beslissing
van iemand te beïnvloeden in het voordeel van de persoon die het
smeergeld geeft.

Voorbeelden kunnen zijn: contant geld, geschenken, voordelen,
maaltijden, entertainment of opportuniteiten.
We moeten steeds voorzichtig zijn om iets van waarde aan te bieden, te geven
of te aanvaarden als het kan lijken op smeergeld.

Scenario
V: Mei biedt op een contract voor het leveren
van wat apparatuur aan een lokale luchthaven.
De aankoopagent voor de luchthaven heeft Mei
gecontacteerd en haar verteld dat Smiths de
bieding zal winnen als ze de aankoopagent 3% van
het totale contract terug zou betalen. Wat moet Mei
doen?
A: Mei met onmiddellijk haar manager informeren
over het verzoek. Smiths geeft geen smeergeld,
‘kickbacks’ of gaan op een andere wijze akkoord
om deel te nemen aan het vervalsen van een
bieding of andere niet-concurrentiële activiteit. We
winnen werk door de kwaliteit en waarde van onze
producten en diensten, eerlijke tewerkstelling,
transparante biedingen en zakelijke praktijken.
Scenario
V: Bob is gecontacteerd door de aankoopmanager
van een klant, dat een bedrijf is dat eigendom is
van de staat. De aankoopmanager vertelt hem dat
zijn bedrijf zeer geïnteresseerd in het kopen van
een bepaald Smiths-product, maar hij wil het eerst
in werking zien. Hij vraagt Smiths om de kosten te
betalen voor hem en vier collega’s om de site van
Smiths te bezoek (deze site van Smiths is in een
ander land) om het product te evalueren. Wat moet
Bob doen?
A: Personen die worden tewerkgesteld door
bedrijven die eigendom zijn van de staat worden
behandeld als overheidsfunctionarissen. Bob
moet eerst zijn manager raadplegen of dit verzoek
een geldig zakelijk gerelateerd doel heeft. Als de
klant het product kon evalueren zonder te moeten
reizen, dan was dit verzoek waarschijnlijk niet
legitiem. Ze moeten ook evalueren of het nodig
is dat vijf werknemers van de klant het product
zouden inspecteren tijdens het bezoek aan de
site. Als, na het inspecteren van het product,
Bob en zijn manager geloven dat het verzoek
legitiem is dan moeten ze verder gaan volgens
het goedkeuringsproces zoals uiteengezet in het
beleid Uitnodigen van overheidsfunctionarissen van
Smiths.
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RESPECT

We respecteren elkaar, waarderen verschillende perspectieven
en culturen en handelen inclusief.
Het succes van Smiths hangt af van de diverse perspectieven die ons
team elke dag naar het werk brengt. Onze werkplek respecteert en
waardeert ieder individu voor hun diversiteit en ondersteunt hen om
ten volle te kunnen bijdragen.

9

respect

We respecteren elkaar, Waarderen verscHillende
perspectieven en culturen en Handelen inclusief.
Het succes van smiths hangt af van de diverse perspectieven die ons team elke
dag naar het werk brengt. Onze werkplek respecteert en waardeert ieder individu
voor hun diversiteit en ondersteunt hen om ten volle te kunnen bijdragen.
Het succes van smiths hangt af van de diverse perspectieven die onze teams
elke dag naar het werk brengt. Onze werkplek respecteert en waardeert alle
medewerkers, en ondersteunt elk individu voor hun diversiteit op vlak van
geslacht, ras, etniciteit, seksuele voorkeur, handicap, religie, leeftijd, culturele
achtergronden, levenservaringen, gedachten en ideeën.
We behandelen elkaar met respect
smiths is succesvol door diversiteit, het respecteren van elkaar en werken als
een team. teamwork is essentieel voor ieder van ons om onze doelstellingen
te behalen, en de sleutel tot teamwork is wederzijds respect en vertrouwen. We
moeten ons best doen om naar elkaar te luisteren, ons bewust zijn van de impact
van onze woorden en handelingen en geen uitspraken of ongewenste observaties
doen over anderen die beledigend kunnen overkomen. We moeten iedereen fair en
eerlijk behandelen, open zijn voor nieuwe ideeën en manieren om dingen te doen.
We waarderen diversiteit en inclusie
Onze sterktes en successen zijn afkomstig van de diversiteit van gedachten,
aanpak, ervaring en perspectief dat we elkaar brengen. deze diversiteit reflecteert
de verschillende achtergronden en culturen van waar we afkomstig zijn. Het
waarderen en ondersteunen van deze verschillen door te zorgen voor een inclusieve
werkomgeving voor onze collega’s, klanten en zakenpartners is één van onze
belangrijkste verantwoordelijkheden. Het is de bron van enorme waarde voor smiths.

Scenario
V: Priya is een manager van de personeelsafdeling
verantwoordelijk voor het aannemen bij haar lokale
faciliteit en ze heeft enkele bekwame kandidaten
voor een nieuwe job. Eén van de kandidaten is
afkomstig uit het land en de regio waar Priya
van afkomstig is. Aangezien de kandidaten allen
gelijkaardige kwalificaties hebben, is het een
probleem als Priya beslist om de job te geven
aan de kandidaat uit haar thuisland omdat de
kandidaat afkomstig is uit haar regio waarvan ze
afkomstig is?
A: Ja. Het is een schending van het beleid van
Smiths om beslissingen over tewerkstelling
te baseren op de regio waarvan een persoon
afkomstig is. Priya mag alleen die zaken in
overweging nemen die de gepastheid van de
kandidaat voor de rol reflecteren zoals ervaring en
technische vaardigheden.

Discriminatie
We maken allen tewerkstelling
gerelateerde beslissingen op basis van
verdienste. We discrimineren nooit op
basis van het volgende:
•
•
•
•
•

Leeftijd
Beperkingen
Etniciteit
Geslacht
Gezondheidsproblemen

•
•
•
•
•

Nationaliteit
Ras
Religie
Seksuele voorkeur
Veteran status
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Scenario
V: Francis heeft opgemerkt dat zijn manager
vaak ongepaste opmerkingen maakt naar
vrouwelijke collega’s. Francis is niet zeker dat zijn
medewerkers zijn beledigd en of dit probleem is
gemeld, dus heeft hij het gedrag niet gemeld. Is
dat oké?
A: Nee. Francis moet elk gedrag melden waarvan
hij gelooft dat het de Smiths-code schendt,
ongeacht of hij gelooft dat iemand is beledigd
of niet en ongeacht of hij gelooft dat iemand
anders het gedrag al heeft gemeld. We hebben
allemaal de taak op potentiële schendingen van
de code te melden aan de manager, de lokale
personeelsafdeling of op een andere manier zoals
de Speak Out Line.
Scenario
V: Wang was bezig met het verzenden van
persoonsgegevens van onze werknemers naar
een nieuwe provider voor gezondheidszorg toen
hij zich realiseerde dat hij de gegevens naar de
verkeerde ontvanger had verzonden, een voormalig
verzekeringsprovider. Toen hij de ontvanger
mailde, kreeg hij niet onmiddellijk een antwoord.
Aangezien de bestemmeling eveneens een
verzekeraar is, is het wel in orde als hij gewoon
afwacht tot er een antwoord komt?
A: Nee. We moeten dergelijke meldingen
onmiddellijk melden aan Group Legal van Smiths.
Als u vragen hebt over deze procedure, raadpleeg
dan de Gedragscode voor gegevensbescherming of
vraag het bij het Ethics & Compliance Office.

We tolereren geen pesterijen of intimidatie
We doen niet mee aan of tolereren geen enkele vorm van pesten of intimidatie,
noch fysiek noch verbaal. Respect voor elkaar betekent dat we zorgzaam zijn in de
manier waarop we elkaar behandelen en met elkaar communiceren. Overweeg
tijdens interacties wat collega’s, partners en klanten zouden begrijpen of hoe ze zich
zouden voelen over hetgeen u aan het doen bent of zegt. Houd in het achterhoofd
dat we allen een verschillende achtergrond hebben en verschillende perspectieven.
We melden elke situatie met betrekking tot intimidatie onmiddellijk aan onze
manager, lokale vertegenwoordiger van de personeelsafdeling of via de
Speak Out Line.

intimidatie
		
		
		

‘Pestgedrag’ is ongewenst gedrag en taal die beledigend, vernederend
of bedreigend is voor een andere persoon en zorgt voor een vijandige of
aanstootgevende werkomgeving.

		 Voorbeelden van intimidatie zijn seksuele avances, ongewenste 		
		
opmerkingen of grappen of bedreigingen van eender welke vorm.
We respecteren de mensenrechten
We doen zaken om te slagen maar nooit ten koste van mensenrechten of eerlijke
arbeidspraktijken. We staan niet toe, tolereren of vergeven geen praktijken of
gedragingen die verband houden met moderne slavernij of die mensenrechten
schenden in ons bedrijf of in onze toeleveringsketen.
Werknemers worden nooit geforceerd of gevraagd of meer uren te werken dan
het maximum dat is toegestaan door de lokale wet of, indien minder, door de
beleidsregels van Smiths. We voldoen altijd aan de arbeidsnormen opgelegd
door de lokale wetten (inclusief degenen die verband houden met salarissen,
voordelen, toegestaan verlof en werkomstandigheden). In gevallen waarbij de
beleidsregels van Smiths hogere normen opleggen dan de minimale wettelijke
normen, voldoen we altijd aan deze hogere normen.
Raadpleeg ons Beleid tegen moderne slavernij voor meer informatie.
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Respect
• We respecteren de rechten van werknemers
die zich al dan niet bij een vakbond of een 		
andere vertegenwoordigersorganisatie voor 		
werknemers willen voegen.
• We stellen nooit kinderen te werk en 		
tolereren ook geen kinderarbeid waarbij we
kinderen definiëren als iemand jonger dan 		
zestien.
• We nemen nooit paspoorten of andere 		
identiteitsbewijzen van werknemers in
beslag (inclusief contractuele arbeid).
• We tolereren ook geen harde of onmenselijke
behandeling van iedereen die werkt bij 		
	Smiths.
• We verwachten ook van onze zakenpartners,
inclusief klanten, leveranciers en alle
derde partijen met wie we een zakelijke 		
relatie hebben, dat ze werken volgens onze
standaarden.
We respecteren de privacy
We respecteren de rechten van onze werknemers en alle andere individuen
aangezien deze verwant zijn aan persoonsgegevens. Smiths verzamelt en gebruikt
alleen persoonsgegevens voor wettelijke en gepaste doeleinden (bijvoorbeeld om
de relatie tussen werknemer/werkgever te onderhouden) en, waar vereist, met de
toestemming van het individu.
We ondernemen redelijke stappen om te verzekeren dat gegevens veilig worden
gehouden en deze niet toegankelijk zijn voor personen die er geen toegang tot
horen te krijgen.
Waar persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde partij service
provider (bijvoorbeeld, aan de provider van Smiths voor de salarisberekening)
controleren we dat de derde partij de nodige controles gebruikt om onze
persoonsgegevens veilig te houden. oor meer informatie over de aanpak van
Smiths voor de bescherming van de persoonsgegevens van individuen, raadpleeg
Gedragscode omtrent gegevensbescherming.
We respecteren de eigendommen van onze partners
Net zoals we de bedrijfsmiddelen en eigendommen van Smiths beschermen,
moeten we ook informatie, intellectueel eigendom en alle andere bedrijfsmiddelen
die toebehoren aan onze zakenpartners en andere derde partijen beschermen. We
maken nooit niet-openbare informatie (inclusief persoonsgegevens betreffende de
werknemers van partners) bekend aan andere derde partijen behalve als dit wordt
toegestaan door onze partner. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gedeeld met
de personen die het moeten weten om hun job uit te voeren. We tonen ook respect
in de manier waarop we de andere eigendommen van onze partners gebruiken,
inclusief hun apparatuur die mogelijk in ons bezit is.
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OWNERSHIP

We maken beloftes en houden ons eraan.
Elke dag tonen we onze toewijding aan elkaar en aan SMITHS door onze
verantwoordelijkheid te nemen voor onze handelingen en waar te
maken wat we beloven.
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OWNERSHIP

We maken beloftes en houden ons eraan
Elke dag tonen we onze toewijding aan elkaar en aan Smiths door onze
verantwoordelijkheid te nemen voor onze handelingen en waar te maken wat we
beloven.
Wij werken op een veilige manier
We zijn toegewijd tot de hoogste normen voor veiligheid, beveiliging en het
behouden van onze omgeving. Niets dat we doen is belangrijker dan het tonen van
respect voor elkaar door te zorgen voor veilige werkomgevingen en het promoten
van veilige praktijken. We voldoen steeds aan alle beleidsregels, procedures en
toepasbare wetten betreffende gezondheid, veiligheid en omgeving.
Raadpleeg ons kardinaal gedrag voor meer informatie.
We beschermen de bedrijfsmiddelen van Smiths
De bedrijfsmiddelen van Smiths zijn de eindproducten die we maken, de
gereedschappen die we gebruiken in onze business (bv. onze machines,
gereedschap, kantoor- en IT-uitrusting) en de informatie en gegevens die we
maken, verzamelen, opslaan en hanteren voor onszelf en in naam van onze
partners, leveranciers en klanten om de concurreren en te slagen als bedrijf.
Wij hebben allen een plicht om deze bedrijfsmiddelen te beschermen en te zorgen
voor de producten, gereedschappen, informatie en gegevens die we creëren,
gebruiken of die aan ons zijn verstrekt.
In het bijzonder, als we nieuwe technologieën omarmen en verbeterde
technologische vooruitgang leveren aan onze klanten dan zijn we toegewijd
aan het beschermen van de informatietechnologie die we gebruiken om onze
producten en services te leveren. Dit omvat onze IT-bedrijfsmiddelen, zoals onze
computers en mobiele apparaten, en ook het Smiths-netwerk waarop we onze
vertrouwelijke informatie opslaan en de gegevens van onze partners, leveranciers
en klanten.
We blijven waakzaam bij het gebruiken van IT-bedrijfsmiddelen om deze te
beschermen tegen virussen en andere malware. We zorgen er ook voor tijdens het
creëren, verzamelen, opslaan en/of hanteren van gegevens om te voorkomen dat
er toegang tot wordt verkregen zonder onze machtiging of dat ze verloren gaan of
per ongeluk vernietigd worden.
Er wordt van ons allen verwacht dat we voldoen aan onze beleidsregels
omtrent informatietechnologie, die in ons beleid over aanvaardbaar gebruik zijn
opgenomen. De recentste versie van deze beleidsregels zijn beschikbaar op de
site Beleidsregels Smiths Group. Er wordt van elke werknemer ook verwacht dat
ze de controles naleven die in plaats zijn gebracht door ons Business Information
Team (bv. wijzigen van wachtwoorden en aanvaarden van systeemupdates) om
Smiths in staat te stellen zijn bedrijfsmiddelen omtrent informatietechnologie te
beschermen. We zijn allen ook verantwoordelijk voor het lezen en volgen van de
richtlijnen over beveiliging van informatietechnologie (inclusief bescherming door
sterke wachtwoorden) die worden uitgegeven door ons Business Information team
en beschikbaar zijn op de site Informatie & online beveiliging bij Smiths.

Bedrijfsmiddelen
Enkele van de bedrijfsmiddelen die
we moeten beschermen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliteiten
Voertuigen
Klantinformatie
Intellectuele eigendom
Communicatieapparatuur
Bedrijfsprocessen
Kantooruitrusting
Vertrouwelijke gegevens
Zakelijke strategieën of plannen
Informatietechnologie-apparatuur
Software
Andere benodigdheden en materialen van
het bedrijf

Gegevens en netwerken
Voorbeelden van gegevens waarmee we
voorzichtig moeten zijn dat we ze correct
gebruiken en beschermen omvatten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werknemersgegevens
Marketingstrategieën
IT-systeemdetails
Technische tekeningen
Klantengegevens
Kosten
Software
Klantspecificaties
Financiële gegevens
Technische gegevens
Business plannen
Prijsinformatie
Ontwerpinformatie
Biedinformatie

Onthoud om:
• Wachtwoorden regelmatig te wijzigen
• Alleen toegang te verkrijgen tot gegevens
vanaf veilige bedrijfsgegevens
• Nooit bedrijfs-, partner of klantgegevens
te bekijken voor niet-zakelijke doeleinden

Bekijk ons Beleid voor gegevensbescherming en privacy voor meer informatie.
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Scenario
V: Justine is aan het reizen en wanneer ze aankomt
in haar hotel realiseert ze zich dat de batterij van
haar laptop bijna leeg is en ze geen stroomadapter
bij heeft. In plaats van te wachten totdat ze een
nieuwe adapter heeft of haar batterij kan opladen,
besluit ze om een vertrouwelijk document op
te slaan op een flash-drive en het te versturen
vanaf haar persoonlijke e-mailaccount via een
computer die in het zakencentrum van het bedrijf
beschikbaar wordt gesteld. Is dat oké?
A: Nee. Justine mag geen persoonlijke
e-mailaccount gebruiken om vertrouwelijke
zakelijke informatie te verzenden of om zaken te
doen in naam van Smiths.
Scenario
V: Een buitenlandse klant benadert Bob (een
verkoopvertegenwoordiger van Smiths) met
een significante bestelling. Nadat de prijs en
betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen vraagt
de klant aan Bob om te verzekeren dat er een
lagere prijs staat op de factuur dan de prijs die is
afgesproken. Wat moet Bob doen?
A: Bob mag niet akkoord gaan met dit verzoek.
Invoerrechten worden bepaald op de waarde
van de geïmporteerde goederen en de klant
probeert misschien op een frauduleuze manier
deze invoerrechten te verminderen. Als de klant
op een oneerlijke manier invoerrechten ontduikt
terwijl Smiths er iets vanaf weet dan kan Smiths
strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Bob
moet de kwestie melden aan de juridische afdeling.
Scenario
V: Sandra (een verkoopmanager voor Smiths
Detection) onderhandelt met een commercieel
agente in Kazachstan een overeenkomst met een
agentschap. De agente vraagt dat haar commissie
betaald wordt op een bankrekening in Zwitserland.
Moet Sandra akkoord gaan?

We handelen nooit op basis van voorkennis
We kopen nooit of moedigen anderen niet aan om te handelen in aandelen van
Smiths wanneer we voorkennis hebben. We kopen of verkopen en moedigen
anderen ook niet aan om aandelen van een andere bedrijf, zoals van een klant of
leverancier, te kopen of verkopen terwijl we in het bezit zijn van voorkennis over
dat bedrijf. Daarnaast delen we nooit niet-openbare, vertrouwelijke informatie in
informele conversaties, zelfs als het niet de bedoeling is of er verwacht wordt dat
we er zelf of anderen van laten profiteren.

handel met voorkennis
		
		
		
		

Handel met voorkennis omvat alle informatie die nog niet openbaar
is gemaakt en de beslissing van een redelijke investeerder kan 		
beïnvloeden of die een significant effect kan hebben op de
aandelenprijs van het relevante bedrijf.

De handleiding met het openbaarmakingsbeleid en procedures geeft meer details
over de manier waarop we omgaan met voorkennis. U moet ook verwijzen naar het
beleid voor aandelenhandel.
Als u vragen hebt met betrekking tot voorkennis kunt u contact opnemen met het
Group Secretariat van Smiths.
We houden nauwkeurige records bij
Smiths houdt nauwkeurige boeken en records bij om het bedrijf goed te laten
draaien en om te voldoen aan de juridische vereisten. We hebben een taak om
onze belanghebbenden te informeren met actuele, nauwkeurige en volledige
informatie en dit op een tijdige manier. We moeten verzekeren dat onze records
steeds nauwkeurig onze zakelijke activiteiten weerspiegelen en voldoen aan de
beleidsregels en procedures van toepassing bij Smiths. Als u zich bewust bent van
een onnauwkeurig of onvolledig record, of u wilt weten hoe lang een record moet
worden behouden, neem dan contact op met uw manager of Group Legal van
Smiths.
We hebben de verplichting om het betalen van belastingen zeer serieus te nemen
We betalen alle belastingen waar en wanneer deze ook verschuldigd zijn. In geen
enkele omstandigheid zullen we anderen helpen om belastingen te ontduiken of
zullen we dit tolereren van zakenpartners. Belastingontduiking omvat het opzettelijk
en oneerlijk niet betalen van belastingen of te weinig betalen.
We faciliteren nooit belastingontduiking door anderen die opzettelijk stappen
ondernemen, te helpen, inclusief het wegkijken en we gaan ons niet inlaten met het
ontduiken van belastingen eender waar ter wereld. Raadpleeg het beleid over het
niet faciliteren van belastingontduiking.

A: Nee, ze mag niet akkoord gaan. Dit kan
een poging zijn van de agente om belastingen
in Kazakhstan te ontduiken. Smiths kan
strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld om
de agente te helpen belastingen te ontduiken. In
dit geval moet Sandra de kwestie melden aan de
juridische afdeling.
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KLANTGERICHTHEID

We zijn gewaardeerde en betrouwbare partners in alles wat we doen.
We bieden waarde voor onze klanten door de kwaliteit van
onze producten en services en maken nooit gebruik van
oneerlijke, corrupte of illegale praktijken.
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KLANTGERICHTHEID

We zijn gewaardeerde en betrouwbare partners
in alles wat we doen
We bieden waarde voor onze klanten door de kwaliteit van onze producten en
services en maken nooit gebruik van oneerlijke, corrupte of illegale praktijken.
We moeten de verwachtingen van de klant overtreffen
Ownership nemen betekent om op een eerlijke manier met de klanten te
communiceren en hen de producten en diensten te verstrekken die voldoen aan
hun verwachtingen of deze overschrijden. We streven er ook naar om producten
en diensten te leveren die voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit.
Onderdeel van een sterke klantgerichtheid is het aanhouden van de kwaliteit als
primair doel en constant proberen te verbeteren.
We houden onze zakenpartners aan onze normen en behandelen hen op een
eerlijke manier
We verwachten dat alle derde partijen waarmee we werken onze toewijding aan
integriteit delen door de wet en de principes uiteengezet in onze code te volgen
en door op een ethische manier te handelen. We behandelen onze leveranciers
en andere derde partijen op een eerlijke manier en houden ons aan onze
verplichtingen. We werken met onze partner en leveren kwaliteit en waarde aan
onze klanten.
We geven en ontvangen geschenken, maaltijden en gastvrijheid o een
verantwoorde manier
We weten dat onze partners en klanten soms geschenken willen uitwisselen,
elkaar maaltijden trakteren en genieten van andere zakelijke gastvrijheid. Het
is toegestaan zolang het voldoet aan ons Beleid voor geschenken, maaltijden
en gastvrijheid, het redelijk is en niet bedoeld is om onze beslissingen ongepast
te beïnvloeden of om de beslissing van onze klanten en zakenpartners te
beïnvloeden.
Voor het geven of ontvangen van geschenken of entertainment moeten
we controleren of het is toegestaan door de beleidsregels of onze klant of
zakenpartner. We moeten ook zeker zijn dat het uitwisselen van geschenken,
het trakteren van maaltijden of gastvrijheid in naleving is met de lokale wet. In
sommige landen is het illegaal voor overheidsfunctionarissen om enige vorm van
geschenk of enige waarde te ontvangen.
Daarnaast moeten geschenken, maaltijden of gastvrijheid die worden verstrekt
aan gezondheidszorgdeskundigen in naleving zijn met de bepalingen van
Medische beleid over interacties met gezondheidszorgdeskundigen van Smiths.
Raadpleeg ons Beleid voor geschenken, maaltijden en gastvrijheid voor meer
informatie.

Scenario
V: Joseph woont een sectorbeurs bij buiten
de stad tot vrijdag en hij zal terug naar huis
reizen op zaterdag. Een leverancier wiens
contract bijna moet worden vernieuwd heeft
aangeboden om Joseph (die betrokken is in het
vernieuwingsproces) te trakteren op een duur
rondje golf in een exclusief golf resort op zaterdag
voordat hij vertrekt. Is het ok om dit te aanvaarden
aangezien dit plaatsvindt tijdens de vrije tijd van
Joseph?
A: Nee. We moeten zelfs de schijn van mogelijke
invloed vermijden en nooit overdadig entertainment
aanvaarden onder dit soort omstandigheden.
Wanneer u onzeker bent of het aanvaarden of
geven van een geschenk redelijk is, raadpleeg ons
beleid voor geschenken, maaltijden en gastvrijheid
of vraag om advies bij uw manager of het Ethics &
Compliance Office.

Geschenken, maaltijden
en gastvrijheid
• Geschenken, maaltijden en gastvrijheid 		
moeten nauwkeurig en op de gepaste 		
manier als kosten in de boekhouding 		
worden opgenomen en worden
ingeschreven in het Geschenken
register waar het beleid het vereist.
• We gebruiken ook he Geschenkenregister
om alle geschenken te noteren die de
drempels overschrijden idie zijn
geïdentificeerd in ons beleid voor
geschenken, maaltijden en gastvrijheid.
• We aanvaarden nooit geschenken in de
vorm van cash of cash-equivalenten
(bv. cheques, geschenkbonnen,
debetkaarten, vouchers, coupons
en spelchips).
• We geven of aanvaarden nooit geschenken,
maaltijden of gastvrijheid dat gezien kan
worden als omkoping.
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Scenario
V: Sandra heeft een klant die ze verdenkt van
een product te kopen en dit vervolgens verder te
sturen naar een gesanctioneerd land. De klant
verzekert dat het voor eindgebruik is in een land
dat niet wordt gesanctioneerd, maar Sandra heeft
nog steeds haar bedenkingen. Ze wil de klant niet
kwaad maken en het zaken verliezen. Wat moet ze
doen?
A: Sandra moet zeker zijn dat het product niet
ergens terecht gaat komen in een gesanctioneerd
land of land met een embargo zonder de vereiste
goedkeuringen of licenties, zelfs als dat betekent
dat zaken aan de klant mogelijk verloren
zullen gaan. Sandra moet contact opnemen
met haar Trade Compliance Officer voor hulp
bij het begrijpen van de opties. Ze moet voor
meer informatie ook ons Beleid voor import en
exportcontroles naleven.
Scenario
V: Rahul heeft net een spoedbestelling ontvangen
van een trouwe klant voor een product waarvan hij
vermoedt dat er een exportlicentie is vereist. Hij
weet uit het verleden dat het verkrijgen van een
licentie soms enkele weken in beslag kan nemen.
Hij is ook vrij zeker dat niemand het zou merken
als de producten worden verzonden zonder de
licentie. De klant is al jaren een goede klant van
Smiths, maar is wel gekend niet erg tolerant te
zijn voor zendingen die te laat zijn. Moet hij het
riskeren?

We houden ons aan de handelsregelingen en beperkingen
Als een internationale onderneming leveren we onze producten en diensten over de
hele wereld. We moeten alle toepasbare export- en importcontroles, economische
sancties, anti-boycot en andere handelswetten, regelgevingen, beleidsregels en
procedures volgen. Dit is van toepassing wanneer we aan het werk zijn en wanneer
we producten, services, technologie en software kopen, verkopen of overdragen.
Bepaalde landen, personen en organisaties zijn onderworpen aan sancties en
embargo’s. Deze verkopen zonder de gepaste licenties zou een overtreding zijn
van de wet en ernstige consequenties hebben voor Smiths en voor de betrokken
individuen. Om te verzekeren dat we de wet naleven moeten we altijd weten wie
onze klanten zijn en wat de uiteindelijke bestemming is van onze producten, en een
screenings uitvoeren om te verzekeren dat we niet verkopen aan iemand die op een
zwarte lijst van de overheid staat.
Handelsregelingen en beperkingen kunnen erg complex zijn en ze wijzigen na
verloop van tijd. Als we ooit vragen of bezorgdheden hebben moeten we advies
vragen aan een Trade Compliance Officer van Smiths of het internationale Trade
Compliance team in Group Legal van Smiths.
Raadpleeg voor meer informatie ons Beleid voor import en exportcontroles.
We leven de regelgevingen van de overheid betreffende aankoop na
We zijn gewaardeerde partners voor onze overheidsklanten omdat we alle
aankoopprocedures en beleidsregels steeds volledig naleven. De personen bij ons
die verantwoordelijk zijn voor de relaties met overheidsklanten moeten vertrouwd
zijn met de wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op zakendoen met
de overheid en speciale zorg besteden om te verzekeren dat we voldoen aan alle
vereisten. We verstrekken te allen tijde nauwkeurige en volledige informatie aan
onze overheidsklanten. Als we ooit vragen of bezorgdheden hebben moeten we deze
uiten aan Group Legal van Smiths.

A: Absoluut niet. Er zijn aanzienlijke boetes die
zowel Rahul en Smiths kunnen krijgen voor het
schenden van de exportwetten. Rahul heeft een
verantwoordelijkheid voor Smiths en de klant
om elke keer weer het juiste te doen en om alle
vereiste exportlicenties te verkrijgen. Als hij ooit
vragen of bezorgdheden heeft moet hij advies
vragen aan een Trade Compliance Officer of het
internationale Trade Compliance team in Group
Legal van Smiths en verwijzen naar ons
beleid over export en importcontroles.
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PASSIE

We leren en innoveren samen om uitmuntendheid af te leveren
en te winnen.
We winnen door innovatie, hard werk en toewijding.
Maar onderdeel van onze passie is om te slagen terwijl we ook
iets teruggeven.

19

PASSIE

We leren en innoveren samen
om uitmuntendheid af te leveren en te winnen
We winnen door innovatie, hard werk en toewijding. Maar onderdeel van onze
passie is om te slagen terwijl we ook iets teruggeven.
We beschermen onze omgeving
We zijn gepassioneerd over het beschermen van onze omgeving. We proberen
onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en om te verminderen, te
hergebruiken, te herstellen en te recycleren waar mogelijk.
We engageren ons op een gepaste manier in politieke activiteiten
We erkennen het belang van Smiths om rechtstreeks contact te hebben met
overheden en indirect via handelsverenigingen en andere sectororganisaties
over onderwerpen die voor Smiths van belang zijn. Directe interacties met
overheden of overheidsagentschappen moeten besproken worden met ons team
Overheidsrelaties. Als individuen mogen we geen politieke activiteiten uitoefenen
in naam van Smiths of Smiths in verband brengen met enige politieke activiteit,
partij of kandidaatschap.
We ondersteunen onze gemeenschappen
Smiths is trots om bij te dragen aan gemeenschappen waarin we werkzaam zijn.
Naast het verstrekken van werkgelegenheid en het spelen van een positieve rol in
de lokale economie, zijn we tevreden om de gemeenschap te ondersteunen door
te schenken aan liefdadigheid, vrijwilligerswerk en onderwijsinitiatieven.
We ondersteunen bepaalde liefdadigheidsinstellingen en organisaties die het
welzijn van mensen verbeteren door verbetering van opleiding, gezondheid, welzijn
of milieu. Deze ondersteuning is hoofdzakelijk gericht op projecten die lokaal zijn
voor onze operaties en gekoppeld zijn aan de sector waarin we actief zijn.
We doen ons werk met passie
We begrijpen dat we een belangrijke rol moeten spelen binnen Smiths en we doen
elke dag weer ons best om de verwachtingen te behalen of te overschrijden.
We respecteren de Smiths-reputatie
We houden ons nooit bezig met gedrag dat de reputatie van Smiths zou kunnen
schaden.
We gebruiken sociale media op een verantwoorde manier. Het beleid voor sociale
media van Smiths bevat onze vereisten van Smiths voor het gebruik van sociale
media waarbij we proberen om materialen te posten die betrekking hebben op
Smiths of waarbij het duidelijk is uit de post dat we werknemers zijn van Smiths.
Als we gecontacteerd worden door de media of investeerders mogen we nooit
vragen beantwoorden of reageren op verzoeken voor informatie, tenzij we
gemachtigd zijn om te spreken in naam van Smiths. We moeten de vragen
en verzoeken om informatie onmiddellijk doorsturen naar de Directeur
Investeerderrelaties of de Divisional or Group Communications team van Smiths,
zoals gepast.
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MELDINGEN EN
VRAGEN STELLEN
Denk eraan, onze eerste lijn van
ondersteuning is onze manager.
Managers en leden van de lokale
management teams zijn er om een
opendeur-beleid te hanteren en zijn
een gewaardeerde hulpbron om vragen
te beantwoorden of ondersteuning te
bieden.
Daarnaast zijn er verschillende andere
manier om antwoorden te verkrijgen of
meldingen te doen:
• Lokaal management van de
personeelsafdeling
• Divisie directeuren van de
personeelsafdeling
• Group Legal
• Het Ethics and Compliance Office
• The Speak Out Line (speakout@smiths.com)
U kunt een ethische bezorgdheid anoniem
melden via de Speak Out Line.

GEBRUIK ONZE BEZORGDHEDEN VOOR
HET MELDEN VAN BEZORGDHEDEN EN
VRAGEN TE STELLEN
We stellen vragen en melden bezorgdheden
We doen het juiste, elke keer weer opnieuw, niet alleen wanneer het ons goed
uitkomt. Weten wat het juiste is om te doen, is echter niet altijd duidelijk.
Als we iets zien dat niet juist lijkt, en dit voldoet niet aan onze code of onze
waarden, moeten we dit onmiddellijk melden. Dat is waarom er bedrijfsmiddelen
beschikbaar zijn om bezorgdheden te melden, vragen te beantwoorden en
bezorgdheden te onderzoeken. Door bezorgdheden te melden kunnen we schade
aan Smiths en aan onze collega’s voorkomen. Het leiderschap van Smiths is
toegewijd om te verzekeren dat iedereen die een melding doet geen enkele
vorm van vergelding zal ondergaan en dat alle meldingen grondig zullen worden
onderzocht.
Wanneer u contact hebt met een van de hulpbronnen om een melding te doen,
wordt uw melding vertrouwelijk behandeld in zoverre dat dit mogelijk is en zal
het bedrijf op een gepaste manier en onmiddellijk alle vragen of bezorgdheden
aanpakken die u hebt gemeld.
Alle meldingen zijn gepast en worden onmiddellijk onderzocht en opgelost op
basis van de omstandigheden en beschikbare informatie.
Denk er ook aan dat we altijd vragen mogen stellen en bezorgdheden mogen
melden zonder bang te zijn voor vergelding. Als u voelt dat iemand vergelding
tegen u heeft gepleegd, of u wordt zich bewust van mogelijke vergelding, moet
u onmiddellijk contact opnemen met de personeelsafdeling of het Ethics &
Compliance Office van Smiths.
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