Gedragscode
Uitwerkingsregeling

Bij Deltares staan we voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zowel in ons waardensysteem als
in de wijze waarop wij werken en zaken doen. Dit betekent werken op een manier die, minimaal voldoet aan
de fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van milieu, corruptie, arbeid en mensenrechten.
Onze Deltares Gedragscode is afgestemd op de basis bedrijfsbeginselen die zijn beschreven door het
VN Global Compact1. We hebben deze principes als volgt vertaald in onze bedrijfswaarden.

Gedragsnormen
Deltares doet zaken op een eerlijke en integere manier. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen
van allen met wie relaties worden onderhouden.

Zich houden aan de wet
Deltares en haar medewerkers houden zich aan de Nederlandse wetten en regelgeving, en zullen de
wetten, regelgeving, gewoonten en cultuur in de landen waarin zij werken respecteren.

Mensenrechten
•

•
•

Deltares ondersteunt en respecteert de bescherming van de internationaal erkende mensenrechten en
zorgt ervoor dat ze niet medeplichtig is aan de schending van mensenrechten. Deltares ondersteunt de
eliminatie van alle vormen van dwangarbeid en kinderarbeid. Elke vorm van dergelijke arbeid is verboden
binnen de Deltares organisatie en de uitgevoerde projecten.
Het werven, tewerkstellen en bevorderen van haar medewerkers wordt door Deltares uitsluitend gedaan
op grond van vereisten en vaardigheden die nodig zijn voor het werk dat gedaan moet worden.
Deltares schept veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Goede en
interactieve communicatie met haar medewerkers is van groot belang.

De gekozen Ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Deltares in gesprekken met de
directie van Deltares.

Anti-corruptie beleid
•

•
•

Deltares geeft of ontvangt geen steekpenningen om commerciële of financiële voordelen te verkrijgen of
te verstrekken. De Medewerkers van Deltares accepteren geen giften van significante waarde in welke
vorm dan ook. Zij zullen deze ook niet anderen aanbieden.
Deltares verwacht van zijn medewerkers dat zij activiteiten en financiële belangenverstrengelingen
vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met het bedrijfsbelang.
Deltares heeft haar beleid ter voorkoming van corruptie in meer detail uitgewerkt in een Anti-Corruptie
Code, welke is ondertekend door haar medewerkers.

Milieu
De missie van Deltares is “Enabling Delta Life”. Duurzame ontwikkeling en het behoud van het milieu
zit in ons DNA. Derhalve vindt de bedrijfsvoering bij Deltares plaats op een wijze die zoveel mogelijk
milieuvriendelijk is en effectief milieubeheer bevordert. Binnen zijn activiteiten streeft Deltares naar een
verantwoord evenwicht tussen sociale, ecologische en bedrijfseconomische aspecten. Als onderdeel
van onze bedrijfsvoering stimuleert Deltares de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke
technologieën. En Deltares ondersteunt een preventieve aanpak bij milieu-uitdagingen.
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Geheimhouding
Alle Deltares medewerkers houden alle informatie die zij in het kader van hun dienstbetrekking hebben
gekregen geheim. Dit betreft alle informatie waarvan de medewerker weet of redelijkerwijs kan weten dat
openbaring daarvan aan derden het algemeen belang, het belang van de opdrachtgever en/of het belang
van Deltares kan schaden.

Betrouwbaarheid van financiële verslaglegging
De boekhouding en de onderliggende administratie moeten nauwkeurig de zakelijke transacties
omschrijven. Er worden geen rekeningen, geldbedragen of activa buiten de boekhouding gehouden.

Toepassing
De Gedragscode is van toepassing op alle Deltares medewerkers en op alle activiteiten van Deltares in
de gehele wereld. Waar Deltares samenwerkt met derde partijen zal de toepassing van deze code actief
worden bevorderd. Dit zal ook een belangrijke overweging zijn bij een besluit om dergelijke samenwerking
aan te gaan of voort te zetten.

Meldpunt
De directie van Deltares benoemt een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon fungeert als meldpunt
waar medewerkers melding kunnen doen van eventuele (vermoedens van) inbreuken op de Gedragscode.
De directie garandeert dat geen enkele medewerker nadeel zal ondervinden van een dergelijke melding.

Naleving
De directie van Deltares beschouwt het naleven van deze Gedragscode als essentieel voor het succes van
Deltares en acht zichzelf ervoor verantwoordelijk dat alle medewerkers deze gedragsregels begrijpen,
het belang ervan inzien en ze respecteren. Naleving van de Gedragscode is expliciet overeengekomen als
onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en regelingen in de individuele arbeidsovereenkomst.
Als Deltares door het naleven van deze Gedragscode door een medewerker nadeel ondervindt, zal de
directie van Deltares dit de medewerker niet aanrekenen.
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