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Onze bedrijfscultuur is uniek. Wij creëren de cultuur elke dag 
opnieuw niet alleen door WAT we doen en zeggen, maar,  
wat belangrijker is, door HOE we het doen en zeggen.  
Het is dit niveau van toewijding tot ons individuele gedrag  

dat The ManpowerGroup Experience helpt creëren.

~Jeff Joerres, Voorzitter & CEO, ManpowerGroup
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Al meer dan 60 jaar is ManpowerGroup een door een missie gedreven organisatie met een unieke rol in  

de gemeenschap. Wij helpen klanten effectiever en ethischer te werken, wij brengen mensen met elkaar  

in contact en creëren mogelijkheden om werk van betekenis te doen en terwijl we dat doen, dragen we  

bij aan duurzamere gemeenschappen van leven en werken. onze grondige kennis van de ambities van  

onze klanten en het potentieel van mensen stelt ons in staat om ongeziene kansen ten volle te benutten  

zodat iedereen meer kan bereiken dan gedacht. 

Wij zijn er trots op dat we een positieve, consistente en unieke ervaring geven aan iedereen met wie we  

in aanraking komen. Het is het engagement en de toewijding van onze collega’s om The ManpowerGroup 

Experience binnen en buiten het bedrijf te leveren en zo onze energie, winstgevendheid en duurzaamheid  

aan te drijven. dat maakt ManpowerGroup uniek en dat onderscheidt ons van de concurrenten, de industrie  

en alle bedrijven in de hele wereld. The ManpowerGroup Experience wordt altijd gekenmerkt door vertrouwen 

en onze dagelijkse demonstratie van zakelijk ethisch gedrag wordt gezien als een competitief facet in de 

beslissingen die genomen worden door klanten, kandidaten, leveranciers, werknemers en overheden.

Bij ManpowerGroup geloven we dat alle werk respect verdient en dat als 
mensen met respect worden behandeld in hun werk, de gemeenschap op  
het meest fundamentele niveau versterkt wordt. daarom zijn we zo trots  
op het werk dat we doen wanneer we mensen en mogelijkheden met  
elkaar in contact brengen. 

naast ons werk met bijna 500.000 klanten en meer dan vier miljoen werknemers per jaar, zetten we wereldwijd 

actief initiatieven op om in het bijzonder individuele personen te helpen die weinig kansen op werk hebben. 

onze cultuur en het dnA van ons bedrijf zijn opgezet om goed te presteren en goed te doen, om succesvol  

te zijn voor onze aandeelhouders en uit een verantwoordelijkheidsgevoel voor al onze stakeholders. 

ManpowerGroup is een succesverhaal. We zijn gegroeid van één kantoor in het centrum van Milwaukee,  

in de Amerikaanse staat Wisconsin in 1948, tot op dit moment ongeveer 4000 locaties in 82 landen en  

gebieden wereldwijd. naarmate we zijn uitgebreid, hebben we een reputatie opgebouwd onder de miljoenen 

mensen voor wie we belangrijk zijn geweest. Als een innoverend bedrijf op het vlak van personeelsoplossingen  

en services zijn we toegewijd aan de hoogste normen van integriteit in alles wat we doen.

Aan ons merk en onze reputatie wordt al 60 jaar gewerkt – we zijn er allemaal verantwoordelijk voor om  

het te bevorderen en te beschermen. Als een vertegenwoordiger van ManpowerGroup is het jouw 

verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van je 30.000 collega’s over de hele wereld om 

ambassadeurs van onze merknaam te zijn door meer te doen dan alleen de Code of Conduct van 

ManpowerGroup na te leven. de Code of Conduct geldt voor iedereen binnen ManpowerGroup, ongeacht 

titel of functie, om ervoor te zorgen dat we de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen en zakelijk ethische zakelijke 

praktijken handhaven. Het is goed voor onze partners, voor de concurrentiepositie van het bedrijf en voor elk 

van ons om te weten dat iedereen het best mogelijke gedrag van ons kan verwachten bij al onze transacties 

– zowel binnen als buiten ons bedrijf. Mijn hoop is dat alle leiders in ons bedrijf onze collega’s zullen helpen 

ambassadeurs te zijn van de merknaam door deze Code of Conduct in de organisatie te integreren.

daarom zijn er verschillende manieren (zie pagina…) om activiteiten te melden waarvan jij denkt dat ze in 

overtreding zijn van de Code of Conduct. Wees er ook zeker van dat ons bedrijf geen vergelding tolereert 

tegen personen die dergelijke activiteiten melden. 

onze bedrijfscultuur is uniek. Wij creëren deze cultuur elke dag opnieuw, niet 
alleen door WAT we doen en zeggen, maar, nog veel belangrijker, HoE we 
het doen en zeggen. Het is dit niveau van toewijding dat ons helpt bij het 
creëren van The ManpowerGroup Experience. 

Je zal zien dat deze nieuwe Code of Conduct een praktische en gebruiksvriendelijke gids is om ervoor  

te zorgen dat we onze kernwaarden naleven door onze acties. de Code of Conduct dient als een moreel 

kompas met richtlijnen voor ethisch gedrag. Je zult zien dat we voorbeeldscenario’s hebben als richtlijn 

voor hoe je dient te handelen wanneer je met bepaalde situaties wordt geconfronteerd. deze situaties 

komen voor het merendeel uit onze jaarlijkse Code of Conduct-training. neem de tijd om de Code of 

Conduct goed te lezen zodat je goed begrijpt waar het precies om gaat en je je navenant gedraagt. 

Elke dag ben ik er enorm trots op dat ik deze succesvolle organisatie leid waarin de mensen een 

onstuitbare toewijding hebben om onze bedrijfsdoelen na te streven en dat ze dat doen op een wijze  

die een geweldige werkomgeving voor werknemers en een fantastische ervaring schept voor iedereen  

met wie we in aanraking komen. Ik reken op jullie allen om jullie rol te pakken in het bevorderen en 

beschermen van onze merknaam door op het hoogste integriteitsniveau te werken. Jullie dienen er trots  

op te zijn dat jullie werken voor een bedrijf dat zo’n achtenswaardige missie en diepgewortelde cultuur 

heeft. dank jullie wel voor alles wat jullie doen om verantwoordelijke gedragspraktijken te blijven uitoefenen 

en The ManpowerGroup Experience mogelijk te maken.

Jeff Joerres

Voorzitter & CEo, ManpowerGroup

Aan alle medewerkers van 
ManpowerGroup wereldwijd
BErICHT VAn onzE VoorzITTEr En CEo
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onze geschiedenis 
Al meer dan 60 jaar heeft ManpowerGroup een bedrijfscultuur van vertrouwen, integriteit en rekenschap 
opgebouwd. Een gedetailleerde tijdslijn en beschrijving van veel van de mijlpalen in de geschiedenis van  
ons bedrijf van 1948 tot nu toe kun je vinden op http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm. 

onze waarden
Mensen 
Wij geven om mensen en de rol die werk in hun leven speelt. Wij respecteren mensen als individuele
personen, hebben vertrouwen in ze, steunen ze en stellen ze in staat hun doelen te bereiken in hun leven  
en in hun werk. 

Wij helpen mensen hun loopbaan te ontwikkelen door plannen, werk, coaching en opleiding.

Wij erkennen de bijdrage van iedereen aan ons succes - ons personeel, onze klanten en onze kandidaten.  
Wij moedigen succes aan en belonen dit. 

Kennis 
Wij delen onze kennis, onze expertise en onze middelen, zodat iedereen begrijpt wat echt belangrijk is  
en wat er staat te gebeuren in de wereld van werk – zodat iedereen weet hoe we het beste kunnen reageren.

Wij luisteren actief en handelen naar aanleiding van deze informatie om onze relaties, oplossingen  
en diensten te verbeteren.

Wij streven actief de aanvaarding en ontwikkeling na van ’s werelds beste praktijken, gebaseerd  
op ons begrip van de wereld van werk.

Innovatie 
Wij zijn leiders in de wereld van werk. Wij durven te innoveren, te pionieren en te ontwikkelen.

Wij aanvaarden nooit de status quo. Wij dagen constant de norm uit om nieuwe en betere manieren  
te vinden om dingen te doen.

Wij boeken succes met onze entrepreneursgeest en snelheid van reageren; wij nemen risico’s, ook al  
weten we dat we niet altijd succesvol zullen zijn, maar we stellen onze klanten nooit bloot aan risico’s.

>>

>>

onze geschiedenis, onze waarden,  
onze eigenschappen...
Waar we staan 

Manpower Frankrijk, 1958
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onze eigenschappen>>

Vooruitkijkend 
We weten wat de toekomst biedt

deskundig 
We zijn de 

erkende bron 
voor inzicht, 
mening en  
de beste 
praktijken

Inclusief 
We zi jn er  

voor iedereen,  
op al le niveaus

Het nieuwe denken 
Wij kijken met een ander 
perspectief naar dingenGeëngageerd 

Mensen zijn geïnteresseerd  
in wat we zeggen en doen

Vertrouwenswaardig 
Er wordt op vertrouwd dat we  
de juiste beslissingen nemen

Waar we voor staan>>

ManpowerGroup staat voor
De waardigheid van werk, gelijke 
werkkansen voor iedereen, ethisch en 
effectief zakelijke praktijken, een duurzaam 
milieu en succesvolle plaatselijke 
gemeenschappen. Wij geven kansen om te 
werken en we helpen klanten succesvol te zijn. 
Wanneer van toepassing, gebruiken we onze 
kerncompetenties in samenwerkingsverbanden 
met overheden, bedrijven en/of nGo’s om ons 
te concentreren op speciale initiatieven die 
helpen banen en werkopleidingen creëren voor 
de volgende groepen:

1. Langdurig werklozen/gedeeltelijk werklozen

2. Mensen met handicaps

3. Minder bevoorrechte personen   
 (minderheden, immigranten)

4. Slachtoffers van rampen (tsunami, orkanen)

5. Slachtoffers van exploitatie 
 (mensenhandel enz.)

6. Vluchtelingen

7. Jeugd

Welke van de volgende werknemers handelt 
in overeenstemming met de waarden 

van ManpowerGroup?
Vink alles aan wat van toepassing is en klik daarna op KLAAr  
voor het antwoord.

Scenario

ManpowerGroup staat niet voor
Praktijken die mensen uitbuiten en 
praktijken die beperkend werken voor 
personen om volledig te genieten van de 
waardigheid van werk, in het bijzonder 
de meest kwetsbaren in de gemeenschap. 
Wij proberen misbruik te verminderen en 
concentreren ons op het scheppen van 
bewustzijn van en verzet tegen de volgende 
praktijken, tot het moment waarop we kunnen 
helpen met het bouwen van een brug naar 
tewerkstelling voor getroffen personen.

• oneerlijke behandeling van minder   
 bevoorrechte personen

• Mensenhandel

• Gedwongen arbeid

• Kinderarbeid

• onwettelijke lage lonen voor kwetsbare  
 personen

• onveilige werktoestanden

Samara herkent een nuttige vaardigheid van een nieuwe 
werknemer en stelt voor dat deze werknemer zich vrijwillig 
opgeeft voor een van onze bedrijfscomité’s om deze 
vaardigheden te gebruiken en te verbeteren.

Salvatore presenteert de ideeën van een van zijn werknemers 
als die van hemzelf tijdens een bijeenkomst van managers.

Lynette hoort kritiek over ManpowerGroup van een klant en 
brengt die ter attentie van het management. 

Yoko houdt haar nieuwe idee achter voor het organiseren van 
essentiële ManpowerGroup-gegevens omdat ze er niet zeker 
van is of het werkt..
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Inleiding tot onze 
Code of Business 
Conduct & Ethics

Pagina’s 10-11

w doel

w de Code of Conduct geldt voor ons allemaal

w onze verantwoordelijkheden

In onze 62-jarige geschiedenis heeft 
ManpowerGroup slechts drie CEo’s gehad:  
Elmer Winter (1948-1976); Mitchell fromstein 
(1976-1999); en Jeff Joerres (1999 tot heden). 
deze zeldzame continuïteit heeft geholpen bij  
het cultiveren van een unieke cultuur die de 
grondslag voor ons succes vormt.

Bij ManpowerGroup geloven we dat het succes 
dat we behalen met ons bedrijf gebaseerd is op 
hoe goed we anderen van dienst zijn en hoe zij 
ons bedrijf ervaren als we op dagelijkse basis 
zaken met elkaar doen. Wij zijn trots op het  
aantal levens dat we positief hebben beïnvloed. 
ons vermogen om winstgevendheid te 
balanceren met duurzaamheid maakt het voor 
ons mogelijk om plaatselijke economieën te 
helpen groeien. Wij helpen klanten slagen en 
brengen een breed spectrum van mensen in 
contact met arbeidskansen en de waardigheid  
die werk biedt. Wij scheppen meer economische 
waarde door het creëren van banen en talenten. 
Wij bouwen aan de capaciteiten van 
gemeenschappen. dit wordt omgezet in 
duurzaamheid en grotere kansen voor 
ManpowerGroup en onze belanghebbenden.

onze medeoprichter, Elmer Winter, geloofde 
hartstochtelijk in de waardigheid van werk in het 
leven van mensen en hun gezinnen. naast zijn 
centrale rol in ManpowerGroup, heeft Elmer 
betrokkenheid met onze gemeenschappen als 
voorbeeld gesteld, vaak in opleidings- en 
personeelontwikkelingsinitiatieven om mensen 
beter voor te bereiden op de wereld van werk.

Jeff Joerres heeft vaak op Elmers gevoel voor 
missie gewezen en beschrijft dit als iets dat diep 
in ons culturele dnA is geïntegreerd. Wij noemen 
het ‘Het Elmer-effect’.

In een bericht aan de hele organisatie in 1969 
heeft Elmer de visie van het bedrijf beschreven en 
de nadruk gelegd op de positieve invloed die het 
bedrijf zou kunnen hebben op alle stakeholders 
door capaciteiten van individuele personen en 
gemeenschappen uit te bouwen. de idealen die 
Elmer nastreefde zijn instrumenteel geweest in de 
toewijding van ons bedrijf om goed te doen door 
ons werk goed te doen; dit is de grondslag voor 
deze Vode of Business Conduct & Ethics. 

dE MISSIE VAn onS BEdrIJf:

“IK GELoof dAT MAnPoWEr EEn MISSIE In HET LEVEn HEEfT. 

...zie welke stappen je kunt nemen in je kantoor om THE MISSIon 

IMPoSSIBLE MoGELIJK te maken Voor MAnPoWEr.”

Elmer Winter, medeoprichter en ex-president van Manpower Inc., 1969

Mitchell Fromstein, CEO 1976-1999; Jeff Joerres, Chairman, CEO & President 
1999-present and Elmer Winter, Co-founder and President 1948-1976

winter-gram
to  

date    

subject            

ALL offICES

october 29, 1969

             ASK THE PrESIdEnT  
                      SErIES
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“Manpower Community,” original artwork by Elmer Winter

onze verantwoordelijkheden
Werknemer

• de Code of Conduct lezen, begrijpen en naleven

• Alle toepasselijke wetten volgen

• Juist handelen voor alle belanghebbenden

• Bij twijfel om begeleiding vragen

• onmiddellijk overtredingen of vermoede overtredingen 
van de Code of Conduct melden. Vergelding voor in 
goed vertrouwen gemaakte meldingen wordt niet 
getolereerd. ‘Goed vertrouwen’ betekent dat alle 
beschikbare informatie wordt gegeven in de 
overtuiging dat deze waarheidsgetrouw is

• Volledig meewerken met van toepassing zijnde 
bevoegde onderzoeken uitgevoerd door 
bedrijfsmedewerkers

• Alle vereiste training en certificatie uitvoeren in naleving 
van de Code of Conduct

Manager 
Wij dragen onze managers op om onze cultuur van ethisch 
gedrag te versterken en bevorderen door open en eerlijk  
te zijn over zakelijk gedrag en een werkmilieu te cultiveren 
dat collega’s aanmoedigt ethische problemen naar voren  
te brengen zonder angst voor vergelding. Het is belangrijk  
dat we een positief voorbeeld geven voor diegenen die  
wij leiden door advies en begeleiding te geven, of door  
de juiste bedrijfsbron te identificeren die dat kan doen. 

doel
Het doel van onze Code of Conduct is om aan al onze collega’s en 
partners begeleiding te geven volgens de hoogste ethische normen 
over het gedrag van ons bedrijf. door ons aan de Code of Conduct 
te houden, houden we onze waarden en eigenschappen hoog.

ons bedrijf staat wat merk en reputatie betreft bekend om haar 
betrouwbaarheid - een eigenschap die we van plan zijn hoog te 
houden in al wat we doen. ManpowerGroup is gegroeid en 
welvarend geworden door een cultuur van eerlijkheid, integriteit en 
verantwoordelijkheid en wij geloven dat deze cultuur een sterk 
competitief voordeel voor ons is. Als richtlijn draagt de Code of 
Conduct bij aan ons toekomstige succes door ons te helpen deze 
cultuur te handhaven.

deze Code of Conduct helpt ook bij de effectieve bevordering en 
bescherming van onze merknaam en onze verschillende belang-
hebbenden. Het helpt de focus van iedereen vast te houden op 
gebieden van ethische risico’s, geeft richtlijnen voor het herkennen 
en aanpakken van ethische kwesties en verschaft mechanismen 
om onethisch gedrag te melden zonder angst voor vergelding. 

de Code of Conduct geldt 
voor ons allemaal
onze Code of Conduct geldt voor iedereen, waaronder 
werknemers, functionarissen van ManpowerGroup en zijn 
dochteronderneming, de leden van de raad van bestuur van 
ManpowerGroup en anderen die voor ons werken. In deze Code 
of Conduct verwijzen de termen ‘bedrijf’ en ‘ManpowerGroup’ 
naar ManpowerGroup en alle dochterondernemingen en  
gelieerde bedrijven wereldwijd.

Het verkrijgen van 
begeleiding en melden 
van problemen

Pages 12-13

w Bij twijfel: een moreel kompas

w Melden van problemen

w Geen vergelding
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Bij twijfel: een moreel kompas
de Code of Conduct van ManpowerGroup is niet bedoeld om alle wetten, regels, beleidslijnen  
of omstandigheden met betrekking tot ethisch gedrag aan te pakken. We moeten allemaal ons 
gezond verstand en ons beoordelingsvermogen gebruiken bij het vaststellen van gepast gedrag.  
Het is niet realistisch om te verwachten dat iedereen alles weet, dus als je jezelf in een situatie  
bevindt waarin je niet zeker bent van de ethische implicaties van een handeling,  
dien je deze eenvoudige vragen als moreel kompas te gebruiken:

 • Ben ik eerlijk en open?

 • zijn mijn handelingen wettelijk?

 • Is wat ik doe ‘juist’?

 • zullen anderen mijn handelingen in de toekomst  
  als positief beschouwen?

 • Geloof ik dat ik op een ethische wijze handel?

 • Als mijn handelingen gemeld werden in het nieuws,  
  hoe zouden ManpowerGroup en ikzelf worden beschouwd?

Als je nog steeds begeleiding nodig hebt, praat dan met je leidinggevende, manager, plaatselijke 
nalevingsfunctionaris, een andere leidinggevende, de Global Ethics Compliance officer of de 
juridische adviseur.

Melden van problemen
overtredingen van de Code of Conduct vermijden betekent niet alleen gehoorzamen aan de wet.  
Wij geloven dat werken met integriteit en elkaar respectvol behandelen een cultuur creëert die 
innovatie aanmoedigt en ons allemaal helpt succesvol te zijn.

Wij moeten zo spoedig mogelijk elke activiteit melden waarvan vermoed wordt dat die onwettig, 
frauduleus of onethisch is met behulp van de op pagina 25 beschreven meldingsmethoden.  
Iedereen die problemen meldt in goed vertrouwen, kan er zeker van zijn dat zij voor het melden 
daarvan nooit gestraft zullen worden.

ons bedrijf neemt alle meldingen van overtredingen ernstig op, onderzoekt alle meldingen onmiddellijk, 
zal alle meldingen als vertrouwelijk beschouwen voor zover mogelijk en zal er alles aan doen om de 
anonimiteit te waarborgen van iedereen die in goed vertrouwen een mogelijke overtreding meldt.

Geen vergelding
ons bedrijf tolereert geen vergelding tegen iemand die in goed vertrouwen een melding doet. Iedereen 
die denkt een vorm van vergelding ondervonden te hebben, dient dit zo snel mogelijk te melden aan 
een leidinggevende, plaatselijke nalevingsfunctionaris of de Global Ethics Compliance officer.

onze verplichting 
aan elkaar

Pages 14-19

w Mensen >> Een van onze waarden

w Wederzijds respect

w Privacy en vertrouwelijkheid van gegevens

w diversiteit en voor iedereen

w Veiligheid en gezondheid

w drugsmisbruik

w Intimidatie en geweld op de werkplek
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Volunteerism is an integral part of the ManpowerGroup culture.

2

Een van onze waarden - mensen - gaat over het respect dat we hebben voor individuele personen  
en de rol van werk in hun leven. Het is ons fundamentele geloof dat iedereen de kans moeten  
hebben om te werken. We willen verder gaan dan voldoen aan de toepasselijke arbeidsrechten 
wereldwijd. Wij hebben een gezamenlijke verplichting om eerlijk te zijn en niet te discrimineren bij  
het aannemen en bevorderen van alle werknemers.

Mensen respecteren betekent ook dat we verantwoordelijkheid delen voor het onderhouden van  
een veilige, respectvolle werkatmosfeer die vrij is van beledigend en onprofessioneel gedrag.

Wederzijds respect
Wij moeten iedereen als individueel persoon respecteren en met waardigheid behandelen. Wij 
accepteren individuele verschillen in de geest van voor iedereen die alle mensen verwelkomt en  
tracht hen de kans te geven hun mogelijkheden te ontwikkelen.

door elkaar met respect, waardigheid, hoffelijkheid en eerlijkheid te behandelen, blijven we  
succesvol door effectief teamwork en samenwerking.

Privacy en vertrouwelijkheid van gegevens
ons respect voor mensen betekent ook dat we informatie over onze werknemers, andere 
belanghebbende personen of bedrijven, klanten, leveranciers, kandidaten en partners en  
individuele personen respecteren en beschermen. dit is met name belangrijk met betrekking  
tot identificatienummers, huisadressen, telefoonnummers, persoonlijke medische informatie  
en andere gegevens. dergelijke gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en mogen alleen 

Mensen >> Een van onze waarden

Scenario

voor wettelijk toegestane zakelijke doeleinden 
worden gebruikt.

Veel landen waarin wij werkzaam zijn kennen 
specifieke wetten met betrekking tot de privacy 
van gegevens. Wij erkennen de noodzaak om 
persoonlijke privacy te beschermen en hebben 
ons ertoe verplicht persoonlijke gegevens op 
verantwoordelijke wijze te behandelen, in naleving 
van die wetten.

Wij begrijpen de vereisten voor privacy van 
gegevens en gebruiken persoonlijke gegevens  
op ManpowerGroup-systemen, intranet, e-mail 
en andere toepassingen alleen voor wettelijk 
toegestane zakelijke doeleinden. ons bedrijf 
respecteert de werkplek van mensen, waaronder 
e-mail en voicemail. Het bedrijf heeft ook 
bepaalde wettelijke rechten om ons ethisch 
gedrag aan te moedigen. dit omvat onder meer 
volledige toegang en inspectie van zaken zoals 
computerbestanden, telefoonrecords, e-mail, 
voicemail, internetgebruik, bedrijfsdocumenten, 
bureaus, afsluitbare kasten en andere 
bedrijfseigendommen.

de wereldwijde principes voor privacygegevens, 
gegevensbeschermingsnormen en van 
toepassing zijnde beleidslijnen, procedures en 
contractuele verplichtingen van ManpowerGroup 
kunnen worden gevonden op: www.
manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm.

Wij demonstreren onze eigenschap 
‘betrouwbaarheid’ op veel manieren. Wij doen dit 
onder andere door met betrekking tot het 
wereldwijde gebruik van computerbronnen door 
werknemers het beleid te volgen dat van 
toepassing is op alle informatie onder beheer van 
ManpowerGroup. naast persoonlijke gegevens 
geldt dit voor andere informatie die vertrouwelijk 
moet blijven. Voorbeelden hiervan zijn financiële 
rapporten, klantinformatie, marketingstrategieën, 
handelsgeheimen en andere informatie die als 
‘intellectueel eigendom’ wordt beschouwd.

Wanneer wij respect voor elkaar en voor alle 
belanghebbenden tonen, tonen we ook respect 
voor het gebruik van bedrijfsdiensten, -faciliteiten 
en -apparatuur.

ManpowerGroup respecteert uw privacy.

ManpowerGroup wil gezien worden als betrouwbaar, 
vooruitkijkend en deskundig wanneer het gaat om het 
beschermen van de gevoelige persoonlijk gegevens van 
personeel en andere belanghebbende personen of bedrijven.

ManpowerGroup heeft nu een wereldwijd 
privacygegevensbeleid om ons te helpen bij het naleven van 
meer strikte wetten over privacygegeven.

ManpowerGroup wil het risico van identiteitsdiefstal 
verminderen en in naleving zijn van overheidsvoorschriften met 
betrekking tot de bescherming van wetten over 
privacygegevens die van invloed zijn op ons bedrijf.

Al het bovenstaande.

Waarom zijn onze procedures voor het 

beschermen van privacygegevens 
belangrijk?
Vink alles aan wat van toepassing is en klik daarna op KLAAr  
voor het antwoord.
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bedrijfsterrein. Alleen zo kan een veilig en aange-
naam werkmilieu gehandhaafd worden. op het 
werk komen onder invloed van alcohol of drugs, of 
drugs gebruiken, bezitten of verkopen tijdens werk-
uren of tijdens het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten, 
kan onmiddellijk ontslag tot gevolg hebben.

de aankoop of consumptie van alcoholische 
dranken in bedrijfsgebouwen of op bedrijfsterrein  
is verboden, behalve wanneer dit specifiek 
gemachtigd is door de directie van het bedrijf.

Als u medicijnen op voorschrift van een arts neemt 
die van invloed kunnen zijn op uw werkprestatie of 
uw vermogen aantasten om veilig te werken dient 
u dit met uw leidinggevende te bespreken.

Intimidatie en geweld  
op de werkplek
Iedereen heeft het recht op een werkomgeving 
zonder intimidatie van welke aard dan ook. Wij 
tolereren geen verbaal, non-verbaal of lichamelijk 
gedrag van iemand die verbonden is aan ons 
bedrijf (dus ook leveranciers en klanten) dat 
intimideert of een intimiderend, beledigend, 
mishandelend of vijandig werkmilieu schept, 
waaronder geweld op de werkplek of seksuele 
intimidatie.

Geweld op de werplek omvat beroving en  
andere commerciële misdaden, huiselijk geweld  
en stalking, geweld gericht tot de werkgever, 
huidige en ex-werknemers en/of familieleden, 
klanten, leveranciers en andere derden.  
Afhankelijk van de van toepassing zijnde wetten  
en voorschriften verbieden we het bezit en/of 
gebruik van vuurwapens, andere wapens, 
ontploffingsinstrumenten en/of andere gevaarlijke 
materialen in bedrijfsgebouwen of op bedrijfsterrein 
of wanneer bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd.

Seksuele intimidatie vindt plaats wanneer 
onwelkom gedrag op basis van geslacht de baan 
van een persoon beïnvloedt. dergelijk gedrag 
omvat onder meer onwelkome seksuele avances, 
verzoeken om seksuele gunsten en ander verbaal 
of lichamelijk gedrag van een seksuele aard dat 
een intimiderende, vijandige of beledigende 
werkomgeving tot gevolg heeft.

Gedrag dat aanvaardbaar kan zijn voor de een kan 
onaanvaardbaar zijn voor een ander (zoals een grap of een 
knuffel). Het bestempelen van mogelijke intimidatie hangt niet 
af van de intentie van degene van wie het gedrag afkomstig 
is. Het hangt af van de persoon aan wie het gedrag gericht 
is, of daar getuige van is, en die het als onaanvaardbaar 
beschouwt.  

Joe groet vrouwelijke werknemers vaak met een knuffel. Joe 
is ook vriendelijk tegen mannelijke collega’s, maar geeft ze 
gewoonlijk een klap op de rug. Wat Joe zich niet realiseert is 
dat hoewel de meeste collega’s zijn gedrag niet erg vinden, 
er één collega griezelt elke keer als ze Joe hoort aankomen, 
want ze voelt zich helemaal niet op haar gemak wanneer hij 
haar knuffelt. Joe moet begrijpen dat ondanks zijn goede 
bedoelingen, zijn gedrag de basis zou kunnen zijn voor een 
klacht over seksuele intimidatie omdat minstens één collega 
het onprettig vindt.

Als je op een zakenreis met overnachting bent en een 
leidinggevende komt na kantooruren naar je hotelkamer en 
geeft aan dat je een salarisverhoging krijgt als je ingaat op 
zijn/haar seksuele avances, kan dit zowel volgens de wet als 
volgens het ManpowerGroup-beleid intimidatie zijn. Hoewel 
het gedrag plaatsvindt buiten het werk, houdt het verband 
met het werk en is het ernstig genoeg om een vijandig 
werkmilieu te scheppen of om als seksuele intimidatie 
betiteld te worden.

Scenario

diversiteit en voor iedereen
Als wereldwijde organisatie zijn werknemers, andere belanghebbende personen of 
bedrijven, klanten, kandidaten en leveranciers van ManpowerGroup natuurlijk uniek. 
Wij waarderen dit uniek-zijn omdat het onze organisatie een breder spectrum per- 
spectieven en capaciteiten geeft. dit geeft onze aandeelhouders, klanten, gemeen-
schappen en andere belanghebbenden een voordeel. Kennis en innovatie zijn twee 
van onze kernwaarden. Wij kunnen kennis en innovatie alleen blijven creëren en 
delen door een strategie te accepteren die open staat voor de ideeën van iedereen.

Een van onze bedrijfsdoelen is om op de beste manier talent en onze klanten bij 
elkaar te brengen zodat iedereen meer kan bereiken dan ze zich konden voorstellen. 
In steeds grotere mate betekent dat bronnen en groepen mensen aanboren die 
traditioneel niet goed vertegenwoordigd zijn. Uniek-zijn is derhalve essentieel voor 
het behouden van onze dominante rol als deskundige in de veranderende wereld 
van werk, en ook voor onze capaciteit om te voldoen aan de behoeften van onze 
klanten, door open te staan voor ideeën van iedereen en door iedereen het beste  
uit zichzelf te laten halen.

onze bedrijfswaarden weerspiegelen onze overtuiging dat alle mensen een eerlijke 
kans op werk van betekenis verdienen. niet alleen omdat dit de juiste manier is, 
maar omdat het in ieders voordeel is wanneer de juiste personen worden 
aangenomen, ongeacht hun achtergrond. de personen zelf, de gemeenschappen 
en onze klanten hebben er allemaal baat bij wanneer mensen werk van betekenis 
wordt gegeven.

dit geldt voor het aanwervingsbeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden, 
overplaatsingen, ontslagen, werving en selectie, vergoedingen, corrigerende acties 
en promoties. Ga voor nadere informatie over beleidslijnen van ManpowerGroup 
inzake diversiteit naar: www.manpowergroup.com/social/social.cfm.

Veiligheid en gezondheid
omdat we om mensen geven, geven we om de gezondheid en veiligheid van 
iedereen als integraal deel van onze cultuur.

Iedereen moet volledig alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften naleven, als 
ook alle andere beleidsregels en –procedures in dat kader. ook dient men 
voorbereid te zijn op het uitvoeren van rampenplannen en ontruimingsreglementen 
bij calamiteiten en noodgevallen.

Wij moeten onveilige werkomstandigheden of -praktijken onmiddellijk melden zodat 
tijdig actie kan worden ondernomen. Alle ongevallen in verband met de werkplek, 
ongeacht hoe klein, dienen zonder vertraging te worden gemeld

drugs- en alcoholmisbruik
Wij geloven in een drugs- en alcoholvrije werkplek. Iedereen moet vrij zijn van de 
lichamelijke en psychologische invloeden van drugs en alcohol gedurende het werk 
voor het bedrijf en gedurende de aanwezigheid in bedrijfsgebouwen en op 

“onwelkom gedrag” kan gedrag 
zijn dat ongewenst of onwelkom is of 

waar niet om gevraagd is.
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onze verplichting 
aan ons bedrijf en 
aandeelhouders

Als je een vorm van intimidatie of geweld ondervindt die op jou gericht is,  
of wanneer je dit type gedrag waarneemt terwijl het op een andere 
werknemer gericht is, dien je het voorval te melden aan je leidinggevende, 
je manager, plaatselijke nalevingsfunctionaris of de Global Ethics 
Compliance officer.

ons bedrijf tolereert geen vergelding tegen een werknemer die in goed 
vertrouwen een geval van intimidatie of geweld op de werkplek meldt.

Scenario

Aan een collega van wie je het gedrag beledigend of  
ongepast vindt, beleefd vertellen dat je wil dat hij/zij  
dergelijk gedrag stopt.

Iemand straffen voor het melden van intimidatie.

Iedereen op de werkplek met professionele hoffelijkheid  
en respect behandelen.

Jezelf afvragen of je eerlijk en open bent wanneer je 
correspondeert met collega’s.

Pages 20-25

w Belangenconflicten/-verstrengeling

w Informatie en bezittingen beveiligen

w Informatie en effectenhandel met voorkennis

Welke van de volgende beweringen zou 

gepast gedrag op de werkplek zijn?

Vink alles aan wat van toepassing is en klik daarna op KLAAr  
voor het antwoord.
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Belangenconflicten/-verstrengeling
Elk van ons heeft de verantwoordelijkheid om belangenconflicten, belangenverstrengeling of 
schijnbare belangenconflicten op te lossen om ons bedrijf en de aandeelhouders te 
beschermen. dergelijke conflicten kunnen optreden bij activiteiten waarvan persoonlijke 
belangen ons vermogen kunnen aantasten of schijnbaar kunnen aantasten om objectieve 
beslissingen te nemen en in het beste belang van ons bedrijf en de aandeelhouders te 
handelen. openbaarmaking is essentieel om een probleem op te lossen.

openbaarmakings- en besluitproces 
Elke transactie, relatie of situatie die een werkelijk of mogelijk belangenconflict kan 
veroorzaken, dien je te melden aan een leidinggevende. deze vereiste geldt ook voor 
transacties, relaties of situaties waarbij een andere persoon betrokken is die een werkelijk of 
mogelijk belangenconflict zou kunnen veroorzaken. de leidinggevende is verantwoordelijk om 
een beslissing te nemen, zo nodig na raadpleging met het  hogere management.

Alle belangenconflicten of schijnbare belangenconflicten dienen volgens deze procedure 
behandeld te worden. 

Voorbeelden van mogelijke conflicten
onderstaande lijst bevat voorbeelden van transacties, relaties en situaties die een echt of 
schijnbaar belangenconflict zouden kunnen veroorzaken. 

1. Eigenaarschap van jezelf of een ander lid van je familie van een financieel belang in een 
externe firma die zaken doet met ons bedrijf of die een concurrent van ons bedrijf is.

2. Substantieel managementbeheer door jezelf of een ander lid van je familie van een externe 
firma die een aanzienlijke hoeveelheid zaken doet met ons bedrijf of die een concurrent 
van ons bedrijf is.

3. Elk dienstverband, zoals een tweede baan, bestuurfuncties of consultingopdrachten met 
een firma die zaken doet met ons bedrijf of die een concurrent is van ons bedrijf.

4. dienstverband en/of zakelijke bezigheden die jouw verantwoordelijkheden ten opzichte 
van ons bedrijf belemmeren (behalve wanneer dit op minimale basis is).

Voor elk van deze situaties moet het conflict of mogelijke conflict aan een leidinggevende 
openbaar gemaakt worden en dient diens aanwijzing opgevolgd te worden over de beslissing 
in de zaak.

Bedrijfskansen
Er wordt van ons verwacht dat wij onze plichten uitvoeren op een wijze die het wettelijke bedrijfsbelang  
van ons bedrijf bevordert. Het is verboden om voor onszelf kansen te pakken die voortkomen uit het gebruik 
van eigendom of informatie van ons bedrijf, of via onze functie bij ManpowerGroup, tenzij ManpowerGroup 
deze kans heeft overwogen en heeft besloten om hier niet op in te gaan.

Vraag om begeleiding
nogmaals, het bovenstaande is slechts een richtlijn om je te helpen bij het identificeren van mogelijke 
belangenconflicten of -verstrengeling. Problemen met belangenconflicten kunnen alleen worden opgelost  
na het bekijken van de desbetreffende omstandigheden in de context van onze activiteiten binnen 
ManpowerGroup. We moeten daarom het openbaarmakings- en besluitproces volgen. 

Andrew, een inkoopmanager, zegt tegen Eduardo, een verkoper die hem kantoorprinters heeft geleverd, dat het hem niet 
lukt om een competente loodgieter te vinden die een lek in zijn badkamer herstelt. Eduardo stelt een loodgieter voor die 
een uitstekende reputatie heeft, maar Andrew denkt dat hij te duur zal zijn. Eduardo legt echter uit dat hij goed bevriend 
is met de broer van de loodgieter en voor Andrew een speciale prijs kan krijgen. Als tegenprestatie stelt Andrew voor dat 
hij wat extra zaken zijn kant op kan sturen. Andrew was heel tevreden met de printers en zegt dat hij Eduardo’s diensten 
toch weer zou gebruiken.

Andrew ziet dit misschien niet als een probleem daar hij Eduardo meer zaken zou geven gebaseerd op de kwaliteit van 
de printer, maar het feit is dat Eduardo hem een aanzienlijke persoonlijke gunst doet, vormt een belangenconflict. Als 
Eduardo de volgende keer dat Andrew hem zaken geeft slecht werk levert, kan Andrew nog steeds druk voelen om hem 
weer in dienst te nemen, terwijl dat niet meer in het beste belang van ons bedrijf is.

Welke van de volgende situaties schept een mogelijk belangenconflict?
Vink alles aan wat van toepassing is en klik daarna op KLAAr voor het antwoord.

Scenario

Kylie geeft een avond per week bijles in de Engelse taal aan een klas voor volwassenen.

Lydia, de manager van een bijkantoor, neemt haar zwager in dienst om verbeteringen aan te brengen in haar 
kantoor.

Koen, een operations manager, krijgt kaartjes voor een belangrijke voetbalwedstrijd als bedankje  
voor het gebruiken van de diensten van een bepaalde leverancier.

Siobhan werkt parttime voor een concurrent.

Norway’s Telenor Open Mind Program
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Informatie en bezittingen beveiligen
Wij hebben een verantwoordelijkheid om de bezittingen van ManpowerGroup te beveiligen alsof ze van 
onszelf zijn. de bezittingen van ManpowerGroup zijn meer dan alleen geld, eigendommen en apparatuur. 
Het zijn financiële gegevens, ideeën, bedrijfsplannen, technologieën, klantenlijsten, persoons-gegevens van 
werknemers en andere eigendomsinformatie. diefstal, verduistering of onbevoegd gebruik van een of meer 
van deze bezittingen is een ernstige zaak en wordt dienovereenkomstig behandeld. 

Gebruik van bedrijfsbezittingen
Wij moeten handelen op een wijze die het fysieke bezit, de voorraden en de apparatuur van ons bedrijf in 
stand houden. Persoonlijk gebruik van deze bezittingen is alleen met voorafgaande goedkeuring 
toegestaan. ze mogen nooit worden gebruikt voor persoonlijke winst en/of bedrijfsdoeleinden die niets te 
maken hebben met ons bedrijf.

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie
Vertrouwelijke bedrijfsinformatie over onze bedrijfsstrategieën en werkzaamheden is een waardevol 
bedrijfsbezit. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie omvat prijsstellings- en kostengegevens, klantenlijsten, 
mogelijke overnames, bedrijfsprocessen en -procedures, financiële gegevens, handelsgeheimen en  
know-how, personeelsverwante informatie, marketing- en verkoopstrategieën en plannen, leverancierlijsten 
en andere informatie en ontwikkelingen die niet openbaar zijn vrijgegeven. Alle bedrijfs-informatie mag 
uitsluitend ten voordele van ons bedrijf en nooit voor persoonlijke winst worden gebruikt. 

Er zijn een aantal uitzonderingen: a) met schriftelijke toestemming van ManpowerGroup, b) de informatie wordt 
wettelijk openbaar gemaakt, of c) u wordt door een rechtbank opgedragen de informatie openbaar te maken. 

Er zijn een aantal uitzonderingen: a) met schriftelijke toestemming van ManpowerGroup, b) de informatie 
wordt wettelijk openbaar gemaakt, of c) u wordt door een rechtbank opgedragen de informatie openbaar  
te maken.

Wij delen deze verantwoordelijkheid zelfs nadat onze tewerkstellings- en zakelijke relaties met 
ManpowerGroup geëindigd zijn, afhankelijk van de van toepassing zijnde wetten.

nauwkeurigheid, bewaren en vernietigen van bedrijfsbescheiden  
en -documenten 
Wij staan bekend om eerlijkheid en betrouwbaarheid in alle segmenten van ons bedrijf. Alle 
bedrijfsinformatie, waaronder bedrijfsdocumenten en financiële documentatie moet op tijdige en 
accurate wijze gerapporteerd worden. financiële informatie moet actuele transacties weerspiegelen en 
in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes. Het is niemand toegestaan 
om niet-openbaar gemaakte of niet-opgetekende fondsen of activa op te zetten.

Bedrijfsdocumenten en -bescheiden zijn onder andere papieren documenten zoals brieven en 
gedrukte rapporten. Het zijn ook elektronische documenten zoals e-mails en alle andere media die 
informatie bevatten over ons bedrijf en/of de bedrijfsactiviteiten. 

Intellectueel eigendom – van ons en van anderen
Kennis en innovatie zijn twee van de kernwaarden van ManpowerGroup. Het intellectuele eigendom 
van ManpowerGroup is een waardevol bedrijfsbezit. We hebben een verplichting om alle intellectuele 
eigendom te respecteren en te beschermen, ongeacht of die van ons is of eigendom van een andere 
persoon of organisatie.

ManpowerGroup is eigenaar van alle uitvindingen, ontdekkingen, ideeën en handelsgeheimen die door 
werknemers van ManpowerGroup zijn gecreëerd bij werk of geproduceerd met behulp van 
ManpowerGroup-hulpmiddelen.

deze verplichtingen gelden ook specifiek voor alle softwaretoepassingen. Wij gebruiken alle software 
volgens de wet en in overeenstemming met de licenties die aan ons zijn verleend. 

Gebruik van elektronische media
onze merknaam en onze reputatie zijn afhankelijk van elk van ons, en hoe wij onszelf gedragen. dit 
omvat gedrag via alle elektronische media en communicatiesystemen, zoals voicemail, e-mail en 
commerciële software.

Communicaties op deze systemen zijn niet privé. deze communicaties zijn bedrijfsbescheiden. 
ManpowerGroup kan bijgevolg, in overeenstemming met plaatselijke toepasselijke regelgeving, de 
inhoud van deze communicaties beperken, lezen, er toegang toe krijgen, ze onderscheppen en 
openbaar maken.

Als gebruikers van deze systemen zijn we er verantwoordelijk voor te zorgen dat communicaties op 
deze systemen niemand schaden of beledigen, of ons bedrijf aan risico blootstellen. Wij mogen nooit 
de systemen van ManpowerGroup gebruiken om willens en wetens, roekeloos of met de bedoeling 
om schade te berokkenen, dreigende, oneerlijke, beledigende, lasterlijke of obscene materialen van 
welke aard dan ook te uiten, op te slaan, over te dragen, te downloaden of te verspreiden.

online sociale netwerken zijn een groot deel van ons succes. ze verbinden ons met fans en vrienden 
die klanten, kandidaten, medewerkers en gelieerde bedrijven zijn geworden. In tegenstelling tot veel 
bedrijven moedigen wij werknemers aan en machtigen wij ze om sociale netwerken te gebruiken. We 
hebben richtlijnen opgesteld (beschikbaar op http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.
cfm#10) voor gepast gedrag bij gebruik van deze hulpmiddelen zodat we ze kunnen gebruiken op een 
manier waardoor ons bedrijf en ook onze werknemers er baat bij zullen hebben. Wij verwachten dat 
het onlinegedrag van de werknemers een afspiegeling is van hun gedrag in welke bedrijfsomgeving 
dan ook.

Yumiko, een consultant van ManpowerGroup, vertelt haar beste vriendin Monika over een nieuw hulpmiddel dat 
ManpowerGroup heeft ontwikkeld om de beste kwaliteiten van kandidaten te meten. dit hulpmiddel zal onze 
inkomsten helpen vergroten. Yumiko vertelt Monika deze informatie met niemand te delen, in het bijzonder haar 
nicht die een leidinggevende functie bij een concurrent heeft. Monika belooft om discreet te zijn, hoewel ze in het 
verleden bewezen heeft dat ze geen geheimen kan bewarent.

Yumiko zou een belangrijk bedrijfsgeheim kunnen blootstellen en gezond verstand dient haar te vertellen 
dat het delen van deze informatie met een familielid bij een concurrent enorm onverstandig is. Ze mag 
onder geen enkele omstandigheid vertrouwelijke informatie over het bedrijf of de werkzaamheden 
openbaar maken. Van alle werknemers van ManpowerGroup wordt verwacht dat ze de bezittingen van 
ManpowerGroup respecteren zoals ze dat zouden doen met hun eigen bezittingen.

Scenario
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Verzoeken om inlichtingen 
van beleggers en de pers
Wij moeten aan het algemene publiek, onze 
aandeelhouders en de pers informatie geven over 
onze organisatie. We moeten dat doen op een wijze 
die garandeert dat alle informatie tijdig, gepast en 
nauwkeurig is. Het is belangrijk om per ongeluk 
openbaarmaking van vertrouwelijke informatie te 
voorkomen. Alle verzoeken om inlichtingen en 
informatie van het publiek, een aandeelhouder, 
analist of persmedewerker moeten onmiddellijk 
worden doorgestuurd naar de gepaste en 
aangewezen Pr-persoon in jouw land of regio.  
Als het verzoek om inlichtingen te maken heeft met 
een wereldwijde zaak, moet die worden gericht of 
doorgestuurd naar de Pr-afdeling bij het 
hoofdkantoor van ManpowerGroup. 

Informatie en effectenhandel  
met voorkennis
de Amerikaanse federale effectenwet verbiedt het 
kopen of verkopen van bedrijfsaandelen op een 
moment dat je je bewust bent van belangrijke 
informatie over ons bedrijf die niet openbaar is. 
Effectenhandel in deze situatie wordt ‘handel met 
voorkennis’ genoemd. deze wet verbiedt het ook 
om dergelijke informatie door te geven aan anderen 
die dan aandelen van het bedrijf zouden kunnen 
verhandelen.

dergelijke informatie kan verschillende vormen 
aannemen zoals nieuwe marketinginitiatieven, 
verkoop- en inkomstenresultaten of -projecties, grote 
contracten met klanten of leveranciers en/of mogelijk 
overnamen of fusies of andere belangrijke 
ontwikkelingen. Iedereen die toegang heeft tot 
dergelijke informatie moet die vertrouwelijk houden. 
Wij mogen vertrouwelijke informatie niet bespreken 
met iemand buiten ons bedrijf, waaronder 
bedrijfscontacten buiten ManpowerGroup, 
familieleden en/of vrienden.

ons bedrijf heeft een aparte beleidslijn inzake 
effectenhandel met voorkennis, de ManpowerGroup 
Beleidslijn inzake effectenhandel met voorkennis, die 
beschikbaar is op http://www.manpowergroup.com/
about/documentdisplay.cfm?documentId=7083. Er 
wordt van ons verwacht dat wij ons volledig houden 
aan deze beleidslijn. Als je onze aandelen wil kopen 
of verkopen, maar niet zeker weet wat de vereisten 
zijn, dan moet je contact opnemen met de juridische 
adviseur van ons bedrijf.

Gebruik gezond verstand, laat je leiden door de intentie van 
de Code of Conduct en vraag je leidinggevende om hulp als 
je die nodig hebt.

Vermijd de situatie; dit lost zich waarschijnlijk vanzelf op.

doe niets, want je bent niet verantwoordelijk voor situaties die 
niet specifiek in de Code of Conduct besproken zijn.

Scenario
Stefan, een directeur van ManpowerGroup, laat zijn collega, Mary, 
een opmerking zien die hij wil posten op een internet-
messageboard met betrekking tot het laatste nieuws betreffende 
de wereldschuld. Mary is bezorgd dat Stefan dit doet onder zijn 
ManpowerGroup-e-mail, en wijst erop dat dit de indruk zou 
kunnen geven dat de mening die wordt gegeven, de mening van 
ManpowerGroup is en niet die van Stefan. Hij antwoordt dat er 
niets in de Code of Conduct staat dat dit verbiedt, maar Mary legt 
er de nadruk op dat de Code of Conduct niet specifiek elke 
situatie kan behandelen en dat dit een probleem voor Stefan 
creëert als iemand zijn mening voor de mening van 
ManpowerGroup aanneemt.

Mary brengt een belangrijk punt ter sprake. Door de intentie 
van de Code of Conduct te begrijpen en toe te passen, wordt 
er van ons verwacht dat we goede beslissingen nemen over 
wat gepast gebruik van bedrijfsmiddelen is. De Code of 
Conduct zegt duidelijk dat bezittingen van ManpowerGroup, 
zoals e-mailadressen, gebruikt dienen te worden voor 
zakelijke doeleinden, en het is onze verantwoordelijkheid om 
in het beste belang van het bedrijf te handelen. Als de 
mening van Stefan gerapporteerd zou worden als die van 
ManpowerGroup, kan dit de organisatie in diskrediet brengen.

onze verplichting 
aan onze klanten 
en bedrijfspartners

Pages 26-29

w relaties met bedrijfspartners

w Verkoop-, marketing- en communicatiepraktijken

w Geven, aanvaarden en vragen om geschenken 

 en amusement

w Wetgeving inzake antitrust/concurrenten

w Het verkrijgen van competitieve informatie

Wat is de juiste manier van handelen als je  
met een ethisch uitdagende situatie wordt 
geconfronteerd die niet specifiek in de  
Code of Conduct aan bod komt?
Vink alles aan wat van toepassing is en klik daarna op KLAAr  
voor het antwoord.
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relaties met bedrijfspartners
ManpowerGroup gelooft in zaken doen met bedrijfspartners die hoge normen van ethisch zakelijk 
gedrag demonstreren. Wij streven ernaar wederzijds voordelige, langdurige relaties met onze 
bedrijfspartners aan te gaan.

Een ‘bedrijfspartner’ kan zijn elke agent, verkoper, leverancier, onafhankelijke contractant of 
consultant die producten of diensten levert aan of namens ManpowerGroup. 

Selectie
onze selectie van onderaannemers, leveranciers en verkopers wordt gedaan op basis van objectieve 
criteria, waaronder kwaliteit, technische expertise, kosten/prijzen, schema/levering, diensten, en 
bedrijfspraktijken gestoeld op corporate responsibility. Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen 
dat onze aankoopbeslissingen nooit beïnvloed worden door persoonlijke relaties of door de 
aanvaarding van ongepaste geschenken, gunsten of bovenmatig amusement.

Wij eisen van onze leveranciers dat zij in hun dagelijkse bedrijfspraktijken eveneens handelen naar 
belangrijke principes in het kader van corporate responsibility die consequent zijn met de Ethische 
Principes van Athene (beschikbaar op at http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm), de 
Global Compact van de Verenigde naties, de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en 
andere wereldwijde normen waartoe ManpowerGroup zich verplicht heeft.

Eerlijke praktijken
Wij respecteren alle mensen en hebben een reputatie betrouwbaarheid in al onze relaties na te 
streven. Wij zullen derhalve geen contractinformatie of voorwaarden van onze bedrijfsrelaties met 
onze onderaannemers en leveranciers bekend maken aan derden tenzij wij daarvoor toestemming 
hebben gekregen.

Verkoop-, marketing- en communicatiepraktijken 
Wij zijn trots op de kwaliteit van onze diensten en zijn een verbintenis aangegaan om eerlijk te 
concurreren door ethische bedrijfspraktijken na te leven. Wij streven ernaar alleen accurate en 
waarheidsgetrouwe informatie over onze producten en diensten te geven in presentaties, 
besprekingen met klanten, onze advertenties, reclamedocumenten en openbare aankondigingen. 
Wanneer we gevraagd worden om onszelf met de concurrentie te vergelijken, zullen wij die  
informatie eerlijk presenteren.

Manpower TechReach Training

Geven, aanvaarden en vragen om geschenken en amusement 
Wij moeten altijd zaakvoeren volgens de hoogste normen om onze reputatie van eerlijk en open handelen te handhaven. 
Het is vaak de gewoonte om bedrijfshoffelijkheden aan te bieden aan klanten en leveranciers, zoals incidentele geschenken 
van bescheiden waarde of amusement zoals lunches of diners. deze activiteiten moeten beperkt van aard zijn en mogen 
nooit beslissingen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden die we namens ons bedrijf maken. We moeten goede afwegingen 
maken bij het geven en ontvangen van bedrijfshoffelijkheden.

Hoewel het moeilijk is om ‘gewoonte’ of ‘bescheiden’ te definiëren door een specifiek geldbedrag te noemen, dient gezond 
verstand aan te geven wat als extravagant of bovenmatig beschouwd zou kunnen worden. Als een belangeloze derde er 
waarschijnlijk uit zou afleiden dat het ons oordeel heeft beïnvloed, is dat de norm die gehanteerd dient te worden.

Wij mogen nooit vragen om contanten of equivalenten van contanten (zoals cadeaubonnen), deze geven of accepteren bij 
transacties met een klant, toekomstige klant of enige andere bedrijfsmedewerker.

Antitrust-/concurrentiewetgeving
ManpowerGroup kent succes in concurrerende en open markten. ons succes is gebouwd op uitmuntendheid in alle delen 
van ons bedrijf. de VS, de Europese Unie, de organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling en andere 
landen en landengroepen hebben wetgeving inzake antitrust en concurrentie aangenomen die de bedoeling heeft 
concurrentie te handhaven en open markten te bevorderen. Het is onze bedoeling om ons volledig te houden aan deze 
wetten en voorschriften die overeenkomsten verbieden die eerlijke concurrentie belemmeren en waar vaak strenge straffen 
op staan. ons bedrijf tolereert geen gedrag dat in overtreding is met deze vereisten.

Het is aan niemand in ons bedrijf toegestaan om een overtreding van wetten inzake antitrust of concurrentie te begaan, 
eraan mee te doen of die te tolereren. daarnaast zijn managers niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag maar 
ook voor het gedrag van hun team.

omdat de wetten niet in elk land identiek zijn, is het belangrijk dat je de relevante wetten inzake antitrust/concurrentie 
begrijpt die relevant zijn voor jouw markt. Er zijn algemene richtlijnen die we moeten volgen. Het is elk van ons verboden 
om ons bezig te houden met besprekingen of overeenkomsten met concurrenten betreffende: (1) prijzen, kortingen of 
verkoopvoorwaarden of -bepalingen; (2) winsten, winstmarges en gegevens over kosten; (3) marktaandelen, verkoopregio’s 
of -markten; (4) toewijzing van klanten of regio’s; (5) selectie, weigering of ontslaan van klanten of leveranciers; (6) beperking 
van de regio’s of markten waarin een bedrijf producten mag doorverkopen; en (7) beperking van de klanten aan wie een 
bedrijf kan verkopen.

Problemen voorkomen is essentieel. Als je dus een vraag hebt over de toepassing van de wetgeving inzake antitrust of 
concurrentie op gedrag in het verleden, heden of in de toekomst, dien je de juridisch adviseur van het bedrijf te raadplegen.

Waar of niet waar: ‘zolang een leverancier service van topkwaliteit levert 
aan ManpowerGroup, hoeven we ons geen zorgen te maken over de 
ethische normen of bedrijfspraktijken van de leverancier’.

Scenario

Waar   niet waar
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Het verkrijgen van 
competitieve informatie
Wij concurreren open en eerlijk. We hebben een 
verantwoordelijkheid en een recht om informatie te 
verkrijgen over andere bedrijfsorganisaties, 
waaronder onze concurrenten, op gepaste ethische 
en wettelijke wijze. dergelijke informatie kan 
rapporten van analisten, marketingmaterialen die 
geen eigendom zijn, advertenties, openbare 
kranten- en tijdschriftartikelen en andere 
gepubliceerde en gesproken informatie inhouden.

Wij zullen niet proberen dergelijke informatie te 
verkrijgen op onethische en onwettige manieren, 
zoals industriële spionage, afluisteren en/of door 
een verkeerde voorstelling te geven van onze 
identiteit. Wij zullen geen documenten van 
concurrenten accepteren of lezen waarvan het ons 
bekend is dat ze op ongepaste wijze verkregen zijn.

ManpowerGroup respecteert wettelijke 
verplichtingen die je zou kunnen hebben aan een 
eerdere werkgever, zoals vertrouwelijkheid en 
beperkingen wat betreft het rekruteren van 
werknemers en klanten van de eerdere werkgever. 
Iedereen die een dergelijke overeenkomst nog dient 
na te leven, moet dat bekendmaken om te zorgen 
dat deze voorwaarden worden nageleefd.

rustig luisteren terwijl de rest van de groep hun 
opties bespreekt.

zorgvuldig aantekeningen maken zodat je een 
nauwkeurige optekening van het gesprek hebt.

Terugkeren naar je werk en de prijstoename aan je 
leidinggevende voorstellen.

Weigeren de kwestie te bespreken  
en je uit de situatie terugtrekken.

Je bent bij een conferentie van een 
handelsvereniging en je wordt uitgenodigd  
om informeel samen te komen met 
vertegenwoordigers van een aantal 
concurrenten. Bij de bijeenkomst vertelt een 
van hen over een nieuwe belasting waardoor 
het duurder zal worden om zaken te doen in 
een bepaalde regio. Een andere persoon stelt 
voor dat iedereen het eens zou moeten 
worden over een kleine prijstoename voor een 
bepaald productassortiment om zo de nieuwe 
belasting te compenseren. Wat moet je doen?

onze verplichting 
aan onze 
gemeenschappen

Pages 30-33

w omkoping en corruptie

w Milieubeheer

w Politieke bijdragen en activiteiten

w Borderless Talent Solutions

Vink alles aan wat van toepassing is en klik daarna op KLAAr  
voor het antwoord.



31   |   Code of Business Conduct & Ethics |    32

omkoping en corruptie
Wij hebben een verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle van 
toepassing zijnde anti-omkoopwetten, waaronder de Amerikaanse 
foreign Corrupt Practices Act (Wet op Buitenlandse omkooppraktijken) 
en alle van toepassing zijnde wetten van soortgelijke aard in de landen en 
regio’s waar we zaken doen. Wij mogen geen steekpenningen betalen of 
op andere wijze proberen overheidsfunctionarissen, politieke partijen of 
kandidaten voor politieke functies op onbehoorlijke wijze te beïnvloeden 
– zelfs als om een dergelijke betaling wordt verzocht en het anders wordt 
genoemd dan steekpenningen. dit geldt zelfs als dit plaatsvindt via 
derden, zoals een tussenpersoon of vertegenwoordiger.

neem niet aan dat een land een type betaling toestaat, zoals een 
zogenaamde ‘faciliterende bijdrage’ aan een overheidsmedewerker om 
een gewone, niet-discretionaire plicht uit te voeren die anders vertraagd 
zou zijn. raadpleeg eerst de juridisch adviseur van het bedrijf of de 
Global Ethics Compliance officer om er zeker van te zijn dat er geen 
wetten in jouw land of in de Verenigde Staten overtreedt.

Milieubeheer
Al meer dan 60 jaar betekent onze traditie van verantwoordelijkheid aan 
de gemeenschappen die wij ten dienst staan dat wij er constant naar 
streven onze schade aan het milieu te verminderen. onze vestigingen 
werken met de nodige vergunningen, goedkeuringen en controles. Wij 
blijven meer en betere manieren leren om meer te doen dan alleen maar 
de milieuwetten en -normen die voor ons gelden na te leven.

We kunnen een belangrijke rol spelen en een positieve invloed op het 
milieu hebben door goede keuzes te maken en gelegenheden aan te 
pakken die verantwoordelijk milieubeheer aanmoedigen bij onze 
werknemers, leveranciers, gelieerde bedrijven en anderen. op deze 
manier kan ManpowerGroup duurzamere gemeenschappen helpen 
ondersteunen om in te wonen en te werken. Gebaseerd op het principe 
‘beperken, hergebruiken en recyclen’ worden de initiatieven van 
ManpowerGroup voor het milieu geïmplementeerd op plaatselijke niveau 
door middel van programma’s die tegemoet komen aan plaatselijke en 
nationale behoeften. Wij moedigen ideeën op het gebied van 
milieuprogramma’s aan in elke bedrijfssegment, evenals deelname van 
medewerkers aan dergelijke initiatieven.

Het hoofdkantoor van ManpowerGroup — met LEEd Gold Certificatie 
— is een model dat demonstreert hoe locatie, constructiematerialen, 
energie- en waterconservering en werkprincipes de impact op het milieu 
kunnen beperken en een plezierige werkervaring kunnen scheppen. Het 

is onze bedoeling is om dit model te gebruiken voor al onze locaties, voor zover dat praktisch 
toepasbaar is. Afdelingen als Inkoop, onroerend Goed en andere operationele functies dienen 
altijd manieren te overwegen om milieuresultaten te verbeteren en dienovereenkomstig individuele 
personen aan te moedigen om soortgelijke principes toe te passen in hun persoonlijke leven.

Politieke bijdragen en activiteiten
Het is niet toegestaan om bedrijfsgelden, -eigendom of andere middelen te gebruiken om een 
bijdrage te doen aan politieke kandidaten, partijen of activiteiten of daarmee een voordeel te 
verschaffen. ons bedrijf betaalt niemand terug voor persoonlijke bijdragen gedaan voor politieke 
doeleinden.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan politieke activiteiten tijdens zijn/haar eigen tijd en op 
eigen kosten, zolang dit het uitvoeren van de plichten voor ManpowerGroup niet belemmert. Geef 
geen politieke bijdragen, in geld of persoonlijke dienstverleningen, uit naam van ManpowerGroup.

ManpowerGroup World Headquarters, LEED Gold Certified
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ons 
nalevingsprogramma

Borderless Talent Solutions
Als leidend expert op het gebied van trends op de mondiale arbeidsmarkt, heeft 
ManpowerGroup een uniek perspectief wat betreft talentvolle mensen in contact brengen met 
onze klanten die van hun vaardigheden gebruik willen maken, ongeacht waar in de wereld 
beide partijen zich ook bevinden. In een wereld waar de demografische mismatch een 
groeiend probleem wordt voor bedrijven, speelt ManpowerGroup een essentiële rol in het op 
een effectieve en ethische manier verbinden van talent en klant. Wij weten hoe belangrijk het is 
de beste en helderste geesten te mobiliseren om onze klanten in de hele wereld van dienst te 
kunnen zijn.

Wij streven ernaar om te voldoen aan alle wetten die gelden voor het over de grenzen 
verplaatsen van mensen en andere zakelijke activiteiten. We hebben een beleid van zero 
tolerance betreffende mensenhandel of gedwongen arbeid van welke aard dan ook en 
houden ons aan alle internationale arbeids- en immigratiewetten en –voorschriften, waar  
we ook werkzaam zijn. Wij moedigen andere entiteiten aan om ons voorbeeld te volgen.

Wij streven ernaar te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften 
betreffende exportbeheer die gelden voor zaken zoals het uitwisselen van informatie over 
nationale grenzen, waaronder e-mail en internettoegang.

Wij streven ernaar te voldoen aan antiboycotwetten die ManpowerGroup verbieden 
overeenkomsten aan te gaan met anderen om geen zaken met bepaalde landen of bedrijven 
te doen.

Het is onze bedoeling om volledig te voldoen aan alle van toepassing zijnde immigratiewetten 
en internationale normen, waar wij ook zaken doen. Wij zijn ons bewust van de waarde die 
mensen en hun vaardigheden in een bedrijf brengen en weten hoe belangrijk het is in het bezit 
te zijn van geldige autorisatie om te werken in een gastland. Mensen die buiten hun thuisland 
werken, moeten over alle wettelijk vereisten visa en werkvergunningen beschikken voordat ze 
in de gastlocatie aankomen. zij zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden 
van hun visa en vergunningen, alsook aan de wetten inzake belasting en koerswissel en 
andere wetten van het gastland.

Pages 34-38

w Administratie

w rechtsvervolging en interne onderzoeken

w Middelen voor verkrijgen van begeleiding 

 en melden van problemen

w Training en certificatie

w disciplinaire actie

w Geen gevolgen
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Administratie
de Code of Conduct wordt beheerd en geïnterpreteerd door de Global 
Ethics Compliance officer van ManpowerGroup, Shannon Kobylarczyk 
(Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com). de Global Ethics Compliance 
officer is gemachtigd om regels, procedures en opleidingsprogramma’s te 
formuleren en te implementeren die bestemd zijn om de effectiviteit van deze 
Code of Conduct te bevorderen. ze is ook gemachtigd om op vragen 
betreffende deze Code of Conduct en de toepassing ervan in specifieke 
situaties te antwoorden.

de Global Ethics Compliance officer van ManpowerGroup rapporteert van tijd 
tot tijd aan de raad van bestuur of de toepasselijke raadscommissie betreffende 
naleving van deze Code of Conduct.

rechtsvervolging en interne onderzoeken 
Wij willen verantwoordelijk en accuraat zijn in al onze bedrijfstransacties. 
Iedereen die derhalve een vraag, klacht, kennisgeving krijgt of op andere wijze 
zich bewust wordt dat ons bedrijf het onderwerp is van een gerechtelijke of 
administratieve procedure of een overheidsonderzoek of verzoek om 
inlichtingen, moet onmiddellijk de juridisch adviseur van ons bedrijf op de hoogte 
stellen. die zal de reactie van ons bedrijf coördineren en aanwijzingen geven.

Bij onderzoeken zijn vaak gecompliceerde wettelijke en zakelijke kwesties 
betrokken. Probeer geen wettelijke zaken te onderzoeken omdat dit het 
onderzoek zou kunnen beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van het 
hoger management van ons bedrijf om vast te stellen of een intern onderzoek 
wordt uitgevoerd en ook om de methoden te bepalen die gebruikt moeten 
worden in dit onderzoek.

Als de resultaten van een intern onderzoek of overheidsonderzoek corrigerende 
actie rechtvaardigen, zal het hoger management bepalen wat de toepasselijke 
stappen zijn die ondernomen moeten worden, alsook verantwoordelijk zijn voor 
het implementeren van eventuele maatregelen.

Wij hebben een plicht om volledig mee te werken met een intern onderzoek 
uitgevoerd door ons bedrijf. Afhankelijk van het advies van de algemeen 
adviseur van ons bedrijf of externe advocaten, wordt iedereen sterk 
aangemoedigd om volledige medewerking te verlenen wanneer daar om 
gevraagd wordt in verband met een onderzoek door rechtsfunctionarissen.

Wij moeten waarheidsgetrouw handelen bij alle transacties met de overheid, 
rechtsfunctionarissen of interne onderzoekers en mogen het volgende niet doen:

• documenten of ander mogelijk bewijs vernietigen, wijzigen of verbergen;

• Misleidende verklaringen doen in verband met een onderzoek door ons 
bedrijf of de overheid;

• Een onderzoek verhinderen, frauduleus beïnvloeden of belemmeren;

• Proberen om iemand anders bewijs te laten vernietigen, valse of misleidende 
informatie te geven of een onderzoek te verhinderen.

ManpowerGroup World Headquarters, the first new construction in Milwaukee, WI to receive LEED Gold Certification
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Middelen voor verkrijgen van begeleiding 
en melden van problemen
Gebruik een of meer van de volgende methoden om begeleiding te krijgen bij een 
bedrijfsethisch probleem, dan wel een nalevingsprobleem of om een vermoede, 
geplande of werkelijke overtreding te melden:

1. Praat met je leidinggevende, manager, plaatselijke nalevingsfunctionaris of de 
Global Ethics Compliance officer van ManpowerGroup.

2. Gebruik het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde telefoonnummer

• Indien je belt vanuit noord-Amerika: 1-800-210-3458.

• ndien je belt van buiten noord-Amerika, surf naar http://www.
manpowergroup.com/about/documentdisplay.
cfm?documentId=1489. 

Indien je belt uit een land op de lijst, gebruik dan het directe 
toegangsnummer voor dat land.

Indien je belt vanuit een land dat niet op de lijst staat, surf dan 
naar www.business.att.com/bt/access.jsp om het AT&T 
toegangsnummer van dat land te vinden. Bel daarna het 
toegangsnummer, wacht op de toon of opdracht en toets 
daarna 800-210-3458 in.

 3. neem contact op met de Global Ethics Compliance officer

 Shannon Kobylarczyk 
 Telefoon: +1 414 906 7024
 E-mail: Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com
 Postadres: 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, U.S.A.

Training en certificatie
Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te doen wat juist is voor 
alle belanghebbenden en om de reputatie van ons bedrijf te beschermen. Een van 
de belangrijkste stappen is dat alle werknemers de periodieke training in verband 
met deze Code of Conduct en bedrijfsbeleid moeten voltooien. de Global Ethics 
Compliance officer heeft trainingprogramma’s voor ons ontwikkeld.

omdat we willen helpen om de naleving van deze Code of Conduct te 
garanderen, moeten alle werknemers wereldwijd (met uitzondering van gelieerde 
bedrijven) en alle leden van de raad van bestuur jaarlijks een nalevingsrapport en 
certificatie invullen en opsturen.

disciplinaire actie
Het niet naleven van de Code of Conduct, het niet volgen van het vereiste certificatieproces of het 
nalaten om mee te werken aan een intern onderzoek van een werkelijke of veronderstelde 
overtreding van deze Code of Conduct, kunnen redenen vormen voor disciplinaire actie, waaronder 
zelfs ontslag.

Geen gevolgen
ons bedrijf verbiedt en tolereert geen vergelding tegen wie dan ook die, in goed vertrouwen, een 
werkelijke of veronderstelde overtreding van een wet, regel, voorschrift of voorwaarde van deze 
Code of Conduct rapporteert.

revanches of vergeldingen zelf worden beschouwd als een overtreding van deze Code of Conduct. 
Als je denkt dat dit speelt, aarzel dan niet om de zaak te rapporteren aan een leidinggevende of aan 
de Global Ethics Compliance officer. 

Scenario

Als je problemen of zorgen hieromtrent hebt, dien je contact op te nemen met je manager, leidinggevende, 
plaatselijke nalevingsfunctionaris, of de Global Ethics Compliance officer van ManpowerGroup.

Als je een melding doet van het niet naleven van de Code of Conduct, wordt dit onmiddellijk gepubliceerd  
in de hele ManpowerGroup organisatie.

Als je in goed vertrouwen een vermoede overtreding meldt waarvan later geconstateerd wordt dat die  
zonder reden is, kan je gestraft worden.

Welk van de volgende beweringen maakt deel uit van het  

beleid van ManpowerGroup Voor het rapporteren  

van de naleving van de Code of Conduct?
Vink alles aan wat van toepassing is en klik daarna op KLAAr voor het antwoord.
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