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Voorwoord  

Bij het creëren van Technology for Life zetten wij de mens centraal. Het is 
vanzelfsprekend dat dit vertrekpunt ook geldt als het gaat om de normen en waarden 
in ons gedrag. Ons gedrag moet passen bij onze unieke cultuur, een cultuur waaraan 
we veel waarde hechten.  
 
In deze code beschrijven we de kernwaarden en het gedrag dat wij verwachten van 
Nedap’ers en anderen met wie we samenwerken. Het zijn de ethische en juridische 
kaders voor onze dagelijkse werkzaamheden:  

• Integer 
• Verantwoord 
• Respect 
• Professioneel 

 
Zou je bepaald gedrag vertonen als je weet dat het negatief in de publiciteit komt? 
Wanneer je optreedt voor of namens Nedap, ben je ambassadeur van ons bedrijf. Als 
wordt afgeweken van de beschreven gedragsnormen, rekenen we erop dat je in onze 
open cultuur, waarin fouten maken mag, elkaar daarop aanspreekt. En als je twijfelt 
over bepaald gedrag, ga daar dan over in gesprek met een collega, bijvoorbeeld je 
teamcaptain. We hebben er het volste vertrouwen in dat iedereen deze code volgt naar 
letter en geest en dat we anderen erop wijzen hetzelfde te doen. 
 
Warren Buffet zei ooit: “It is the culture, rather than the code of conduct that 
determines how an organisation behaves”. Laat (ook) Nedap daar een mooi voorbeeld 
van zijn. Voor elkaar en voor de wereld om ons heen. 
 
Groenlo, mei 2021 
 
Ruben Wegman, CEO 
Daniëlle van der Sluijs, CFO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Kernwaarden  
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1. Over deze gedragscode 

 

1.1 Onze guiding principle 

Onze guiding principles zijn afgeleid van het verhaal van Nedap, een verhaal waaraan 
we voortdurend werken. We vertrouwen erop dat als mensen ruimte en 
verantwoordelijkheid krijgen, zij verstandige beslissingen zullen nemen en mooie 
resultaten zullen volgen. Dit vereist begrip voor de eigen identiteit van mensen en voor 
de manier waarop zij de wereld zien. Dit document zal dan ook op verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd en gebruikt, maar wel met het gemeenschappelijke 
uitgangspunt dat we één Nedap zijn. 
 

1.2 Over onze gedragscode 

In deze gedragscode beschrijven we de principes die ten grondslag liggen aan de 
bedrijfscultuur van Nedap. Het gaat over de normen en waarden die we hanteren, het 
beschrijft het gewenste gedrag dat daarbij past en het schetst de verwachtingen die 
we hebben van elkaar en van anderen. 
 

1.3 Wat is het doel van deze gedragscode? 

We vinden het belangrijk om bepaalde onderwerpen expliciet te maken om 
misverstanden te voorkomen. Het doel van deze gedragscode is om te borgen dat 
iedereen de beschreven principes op de juiste wijze toepast en dat zowel 
medewerkers als leveranciers en klanten weten waar wij voor staan en wat wij van 
elkaar mogen verwachten.  
 
 

 

1.4 Deze gedragscode en wet- en regelgeving 

We dienen ons te houden aan wet- en regelgeving. De risicobereidheid op het gebied 
van wet- en regelgeving is zero tolerance en we keuren iedere handeling af die in strijd 
is met de wet; we handelen met respect voor de spirit-of-the-law. 
 

1.5 Voor wie is deze gedragscode bestemd? 

Deze gedragscode is voor iedereen die bij Nedap werkt, maar ook voor klanten, 
leveranciers en anderen die met ons werken. Onze medewerkers zijn onze 
ambassadeurs en de wijze waarop zij handelen draagt direct of indirect bij aan ons 
imago. 
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2. Wij handelen integer 

Nedap doet zaken op een eerlijke, ethische wijze. We hechten waarde aan onze reputatie als betrouwbare partner in de meest ruime zin van het woord. Integriteit ligt aan de 
basis van alles wat wij doen. We vermijden belangenconflicten of belangenverstrengelingen en accepteren geen zaken als omkoping, corruptie en fraude. 
 
 
Onze principes voor integer handelen 

• We stimuleren het vrije ondernemerschap en eerlijke concurrentie.  
 

• Ons beleid op het gebied van mensenrechten is erop gericht om het risico van 
directe of indirecte negatieve impact op de gemeenschappen waarin wij actief 
zijn, zoveel mogelijk te mitigeren. Op basis van de OESO-richtlijn onderzoeken 
we hoe bedrijven met wie we zakendoen omgaan met mensenrechten. 
 

• Wij wijzen elke vorm van kinderarbeid en gedwongen arbeid af en handelen 
volgens de normen van de International Labour Organization en de UN 
Convention on the Rights of the Child. 
 

• Wij respecteren de fundamentele rechten van onze medewerkers en voorzien  
in rechtvaardige en billijke arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden.  

 
• Wij werken samen met organisaties die, net als wij, hechten aan en handelen 

naar deze principes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het gedrag dat hierbij past 

• Je doet altijd eerlijk en op ethische wijze zaken en communiceert open. 
 
• Zakelijke besluiten neem je op basis van zakelijke afwegingen. Dat betekent 

dat je iedere vorm van omkoping of persoonlijk bevoordelen afwijst en dat 
persoonlijke belangen of activiteiten nooit die van Nedap, klanten of 
leveranciers schaden. 
 

• Je vermijdt samenwerking met partijen die de belangen van Nedap, 
medewerkers, klanten, leveranciers of de samenleving schaden. 
 

• Je zet je in voor gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijkwaardige 
arbeidsomstandigheden, met een eerlijk en concurrerend 
voorwaardenpakket als vertrekpunt. 
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3. Wij handelen met respect

Wij accepteren dat opvattingen over normen en waarden kunnen verschillen en respecteren de verschillen tussen mensen. We behandelen iedereen als gelijke en de wijze 
waarop we met elkaar en anderen communiceren is altijd respectvol. Omdat we wereldwijd actief zijn, zullen we ook altijd met respect voor lokale omgangsvormen te werk gaan. 
Het behandelen met respect is een uitgangspunt waarvan wij geloven dat het een essentiële bijdrage levert aan ons succes, als mens en als bedrijf.  
 
 
Onze principes voor handelen met respect 

• Wij waarderen de verschillen tussen mensen en behandelen iedereen gelijk. 
 

• Wij tolereren geen discriminatie, intimidatie, pesten of ander vergelijkbaar 
gedrag dat wordt beschouwd als beledigend, kwetsend of (seksueel) 
intimiderend. 

 
• Wij streven naar open en eerlijke communicatie en bieden ruimte voor 

feedback. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het gedrag dat hierbij past 

• Je respecteert dat iedereen anders is en bent je bewust van vooroordelen. In 
je handelen maak je daarom geen onderscheid tussen mensen op basis van 
afkomst, uiterlijk, levensovertuiging, leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap 
of politieke voorkeur.  

 
• Je onthoudt je van iedere vorm van intimidatie, pesten, agressie, geweld of 

ander ongewenst gedrag.  
 

• Als je communiceert met anderen, dan respecteer je verschillende visies en 
meningen. Feedback geef je altijd constructief, waarbij je je niet baseert op 
aannames, maar op feiten, waarbij we met elkaar spreken en niet over elkaar.  
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4. Wij werken verantwoord 

Met een langetermijnperspectief in het achterhoofd nemen we verantwoorde besluiten. Hierbij past een brede visie op verantwoord werken en verantwoord samenwerken. We 
hechten daarbij grote waarde aan de gezondheid en het welzijn van mensen, het milieu en de samenleving. Dit verlangen wij niet alleen van ons zelf, maar ook van onze 
leveranciers en zakelijke partners. 
 
 
Onze principes voor verantwoord werken 

• Wij streven naar een gezonde werkomgeving met oog voor goede fysieke en 
psychosociale omstandigheden. 
 

• De natuurlijke hulpbronnen op aarde zijn niet onuitputtelijk. Daarom streven 
wij bij onze werkzaamheden naar een minimale belasting van het milieu. 
 

• Wij kopen maatschappelijk verantwoord in. Dit dragen we uit naar onze 
leveranciers, met de verwachting dat zij hetzelfde doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het gedrag dat hierbij past 

• Je bent je er bewust van dat we met en voor elkaar de verantwoordelijkheid 
hebben om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Je hebt 
oog voor gedisciplineerd en veilig (samen)werken en voorkomt dat je 
werkzaamheden uitvoert waardoor dit in het gedrang komt. 
 

• Je gaat bewust om met producten die belastend zijn voor het milieu en geeft 
gehoor aan (lokale) regels met betrekking tot het verwerken van afval.  
 

• Leveranciers stimuleer je om reductie van (fossiele) energie, afvalstromen en 
emissies onderdeel te laten zijn van hun bedrijfsbeleid. 
 

• Je ziet erop toe dat leveranciers de gedragscode van Nedap accepteren of 
een eigen gedragscode hebben waarvan de waarden overeenkomen of 
vergelijkbaar zijn met die van ons, of die de gedragscode van de RBA 
(Responsible Business Alliance) onderschrijft. 
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5. Wij werken professioneel 

Nedap heeft een ondernemende cultuur waarin eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en eigenaarschap van medewerkers centraal staan. Het is dan ook onze breed 
gedragen overtuiging dat hierbij professioneel gedrag hoort. We zoeken altijd naar de juiste balans tussen een acceptabel risico enerzijds en ondernemerschap en 
langetermijnwaardecreatie anderzijds en wegen risico’s af voor we handelen. In onze optiek zijn deze verantwoordelijkheden onlosmakelijk verbonden met een professionele 
manier van werken.
 
 
Onze principes voor professioneel werken 
• De risicobereidheid op het gebied van wet- en regelgeving is zero tolerance, 

waarbij wij de spirit-of-the-law respecteren. 
 

• Wij handelen niet met voorwetenschap en gaan zorgvuldig om met het delen van 
koersgevoelige informatie. 
 

• Wij respecteren de privacy van mensen. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan 
met persoonsgegevens en deze behandelen op een transparante en professionele 
wijze.  

 
• We treffen technische en organisatorische maatregelen om de informatie 

adequaat te beschermen, die we voor of namens Nedap en haar klanten 
gebruiken, verwerken of toepassen. Dit betreft ook de intellectuele 
eigendomsrechten van Nedap. 

 
• In al onze communicatie hanteren we de normen en waarden zoals beschreven in 

deze gedragscode, ook op sociale media. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Het gedrag dat hierbij past 
• Je bent je bewust van koersgevoelige informatie en de consequenties die het 

heeft als je bewust of onbewust handelt in strijd met onze Gedragscode 
Voorwetenschap. 
 

• Je verzamelt, behandelt en verwerkt alleen persoonsgegevens voor specifieke, 
gedefinieerde en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens deel je niet 
met anderen die niet over de gegevens mogen of hoeven te beschikken.   

 
• Je bent je bewust van digitale bedreigingen en weet deze te signaleren als je 

ermee wordt geconfronteerd. 
 
• Wanneer je communiceert over of namens Nedap, dan doe je dat met 

inachtneming van deze gedragscode en op basis van solide kennis van het 
onderwerp of vakgebied, feitelijk en eerlijk. 
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6. Meldingsplicht 

Nedap kent een bedrijfscultuur die gebaseerd is op transparantie en persoonlijke verantwoordelijkheden.  
Binnen deze cultuur past ook dat we elkaar direct aanspreken. 

 

6.1 Niet-naleving 

Wanneer deze gedragscode niet wordt nageleefd, dan kan dat ernstige gevolgen 
hebben voor Nedap, haar belanghebbenden en ook voor jou. Dit willen we natuurlijk 
voorkomen. Het is daarom belangrijk dat we adequaat omgaan met de beschreven 
principes en het gedrag dat wij wenselijk vinden, om schade aan een individu, het 
bedrijf en/of andere stakeholders te voorkomen. 
 

6.2 Meld ongewenst gedrag 

Als je vindt dat iemands gedrag niet in lijn is met deze gedragscode, zien we het liefst 
dat je de persoon in kwestie er direct op aanspreekt. Maar we realiseren ons ook dat 
dat niet altijd eenvoudig is om te doen. Je kunt hierover ook met een collega binnen 
Nedap contact opnemen: 
• een teamcaptain 
• een marktgroepleider 
• een vertrouwenspersoon 
• de directie 
• de voorzitter van de raad van commissarissen, als het ongewenst gedrag van een 

directielid betreft 
 
Als er onregelmatigheden worden geconstateerd ten aanzien van de handel in 
aandelen Nedap N.V. of koersgevoelige informatie, dan is de voorwetenschap 
compliance officer degene bij wie dit gemeld dient te worden. 
 
 

 
 

6.3 Klokkenluidersregeling 

Voor (ex-)medewerkers en anderen die werken met of voor Nedap vinden we het 
belangrijk dat er een regeling is die het mogelijk maakt om vermoedens van 
misstanden in de organisatie intern te melden. Als het aan de orde is, zorgt de 
klokkenluidersregeling ervoor dat iedereen weet wat hij of zij kan doen om een 
misstand te melden.  



 

Nedap N.V. 
Parallelweg 2 
7141 DC Groenlo 
Nederland 

 

 
 
 
  
 
 
  


