GEDRAGSCODE
Voor leveranciers

Scope
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal in de visie van Ortageo en haar
werkmaatschappijen en deelnemingen. Om sturing te geven bij het handelen met leveranciers werkt
Ortageo volgens algemene en specifieke kernwaarden. De specifieke kernwaarden zijn:
•
Mens
•
Milieu
•
Duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord handelen
•
Integriteit
•
Onafhankelijkheid
•
Deskundigheid
•
Vertrouwelijkheid
•
Communicatie
De gedragscode van Ortageo is gebaseerd op deze kernwaarden en omschrijft de minimumnormen
waarvan Ortageo wil dat haar leveranciers en hun toeleveranciers (hierna leveranciers) deze respecteren
en naleven wanneer zij zaken doen met Ortageo.
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Deze gedragscode is van toepassing op werkzaamheden of diensten welke de leverancier
uitvoert voor de holding of een van de werkmaatschappijen of deelnemingen van Ortageo Beheer
B.V. (verder benoemd als Ortageo).
Ortageo draagt er zorg voor dat de leverancier op deze gedragscode wordt geattendeerd en wordt
nageleefd;
De leverancier draagt er zorg voor deze gedragscode te verspreiden onder zijn werknemers en
toeleveranciers, hen in te lichten en de naleving van deze gedragscode zorgvuldig te controleren.
De leverancier moedigt zijn werknemers aan om schendingen van de wet of gedragscode bij haar
te melden;
De leverancier hanteert een dusdanige bedrijfsvoering dat de continuïteit van zijn bedrijf
gewaarborgd blijft;
De leverancier onthoudt zich van handelingen die in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving
of met internationale natuur- of milieuovereenkomsten of –conventies waaraan het land, waarin
de leverancier actief is, gebonden is.
De leverancier behartigt binnen de kaderstelling van de opdracht naar beste vermogen de
gerechtvaardigde belangen van zijn opdrachtgever. Daarbij bevordert de leverancier dat Ortageo
een oplossing kiest die een bijdrage levert aan een duurzame ontwikkeling en inrichting van de
samenleving.
Indien door Ortageo niet of onvoldoende rekening is gehouden met in deze gedragscode
genoemde onderwerpen, of indien in projecten afspraken niet of niet goed zijn nagekomen, maakt
de leverancier de opdrachtgever hierop attent;
Iedere leverancier behartigt binnen de kaderstelling van de opdracht naar beste vermogen de
gerechtvaardigde belangen van Ortageo. Daarbij bevordert de leverancier dat Ortageo een
oplossing kiest die een bijdrage levert aan een duurzame ontwikkeling en inrichting van de
samenleving

•

De leverancier respecteert de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de
Verenigde Naties (www.udhr.org);

ORTAGEO Noordoost B.V.

|

ORTAGEO Zuidoost B.V.

|

ORTAGEO West B.V.

|

ORTAGEO Asbest B.V.

HBK_A072_v002_20180102

Mens

•

•

De leverancier respecteert de internationale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zoals
deze zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO) (www.ilo.org), waaronder
standaarden over kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie, veiligheid en gezondheid op de
werkplek en persoonlijke ontwikkeling;
De leverancier voldoet aan alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- en regelgeving over arbeid en
arbeidsomstandigheden en leeft de arbeidsvoorwaarden na.

Milieu
•

De leverancier respecteert het milieu en streeft bij zijn activiteiten naar het minimaliseren van negatieve
gevolgen voor het milieu.

Duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord handelen
•
•
•

De leverancier bevordert duurzaam, veilig en maatschappelijk verantwoord handelen zo veel als mogelijk;
De leverancier handelt in zijn interne bedrijfsvoering en in zijn werkzaamheden voor Ortageo met respect
voor mens, milieu en maatschappij;
De leverancier draagt de beginselen van duurzaam, veilig en maatschappelijk verantwoord handelen uit
naar zijn opdrachtgevers en -nemers.

Integriteit
•
•

•
•

De leverancier handelt ethisch en is integer in zijn bedrijfsvoering.
De leverancier treedt in zijn beroepsmatige, zakelijke en maatschappelijke betrekkingen eerlijk en oprecht
op, handelend volgens de wet- en regelgeving, zonder enige tolerantie voor corruptie, omkoping, bedrog
en andere vormen van onoorbaar handelen en/of nalaten. Ook het betrekken van derden bij dergelijke
handelingen is niet toegestaan;
Het is de leverancier niet toegestaan gelieerde derden (gezins-/ familieleden, sociale/ zakelijke relaties
e.d.) te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met deze gedragscode.
Transparantie, begrijpelijkheid en openheid staan in de dienstverlening voorop.

Onafhankelijkheid
•
•

•

De leverancier vermijdt alles wat de onafhankelijkheid van zijn dienstverlening kan schaden;
De onafhankelijkheid van de leverancier kenmerkt zich onder meer doordat:
• de leverancier zich in zijn advisering niet laat beïnvloeden door onoorbare nevenbelangen;
• de leverancier geen beloning, in welke vorm dan ook, aanvaardt die afbreuk doet aan zijn
onafhankelijkheid;
De leverancier zal in relatie tot Ortageo geen tegenstrijdige belangen dienen, tenzij Ortageo schriftelijk
verklaart akkoord te gaan met uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Deskundigheid
De leverancier aanvaardt alleen een opdracht indien en voor zover hij over de voor de juiste vervulling daarvan
noodzakelijke materiaal, materieel, kennis en kunde kan beschikken.
Vertrouwelijkheid
•
•
•
•

De leverancier beveiligt belangrijke en gevoelige informatie van Ortageo op een zodanige wijze dat de
integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid ervan wordt beschermd;
De leverancier eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van informatie die hij in het kader van zijn
beroepsmatig en zakelijk handelen verkrijgt;
De leverancier mag van vertrouwelijke gegevens alleen gebruik maken voor zover dit voor de vervulling
van zijn opdracht vereist is;
De leverancier maakt vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend, tenzij daartoe een wettelijke plicht
bestaat.

Communicatie
•
•

De leverancier is altijd open, begrijpelijk en transparant;
De leverancier dient altijd zorgvuldig na te denken bij het gebruik van social media. Er dient nooit
vertrouwelijke informatie verspreid te worden die niet bestemd is voor openbaarmaking
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