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Beste collega’s...
Wat maakt ZF tot zo’n waardevol en geliefd merk?
Het draait niet alleen om onze producten, maar ook om onze omgang met het werk en de
integriteit die ons aanspoort. De ‘ZF-manier’ en -waarden vormen een leidraad. In deze
Gedragscode staat uitvoerig beschreven wat aansprakelijkheid voor ons inhoudt. Door deze
beginselen toe te passen en ons op te stellen als vertrouwde partner, verbeteren we onze
reputatie bij onze collega’s, klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. Hierdoor hebben
wij de reputatie als een groep mensen die bijzondere dingen verrichten en altijd streven naar het
goede, op basis van een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en hoge ethische normen. Integriteit
is het essentiële bestanddeel van ons succes.
Het maakt niet uit waar u werkt of wat u voor het bedrijf doet: iedereen draagt de
verantwoordelijkheid om goede beslissingen te nemen en onze Gedragscode op te
volgen. Dit is van toepassing op elke werknemer, fulltime en parttime, met inbegrip van de
managementlagen van het bedrijf, het dagelijks bestuur en de raad van commissarissen.
Bovendien dienen ZF-managers op alle niveaus begeleiding en ondersteuning te bieden, zodat
hun direct ondergeschikten de juiste beslissingen nemen. ZF is als geheel gebonden aan deze
Gedragscode.
Soms zult u met een situatie te maken krijgen waarin het niet meteen duidelijk is hoe er
gehandeld moet worden. In dat soort gevallen komt onze Gedragscode goed van pas. De
Gedragscode omvat de basisvereisten waar elk persoon zich op integere wijze aan dient te
houden. Tevens omvat het een overzicht van de waarden die ZF belangrijk vindt. Deze zijn hier
onderverdeeld in algemene categorieën, te weten ‘Onze wereld’ (hoofdzakelijk interne zaken),
‘In de wereld’ (opstelling naar buiten toe) en ‘Voor de wereld’ (maatregelen ter bescherming
van onze planeet). We houden veranderde omstandigheden in de gaten en zullen ons gedrag in
dergelijke gevallen op passende wijze aanpassen.
Vraag uzelf altijd het volgende af:
•
•
•
•
•

Is deze handeling in lijn met onze Gedragscode?
Is het legaal?
Is het in lijn met ons beleid?
Komt het ten goede aan het bedrijf als geheel, of alleen aan een bepaald(e) persoon of groep?
Zou ik het erg vinden als mijn handelingen in het openbaar verschijnen?

We dragen als individuen allemaal bij aan het behoud en de verbetering van de reputatie van
ZF. Volg deze beginselen dus op en pas ze elke dag weer toe.
Friedrichshafen, Duitsland, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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02
Respect
voor
elkaar

De diversiteit van ZF‘s medewerkers
is van onschatbare waarde

Het bieden van een omgeving waarin alle medewerkers zich gesterkt
voelen, onderdeel uitmaken van een team en hun volledige potentieel kunnen
waarmaken, is essentieel voor zowel uw persoonlijke succes als dat van ZF.
De diversiteit van ZF’s medewerkers is van onschatbare waarde. We streven
ernaar om gelijke kansen te bieden, ongeacht het soort dienstverband,
en verbieden discriminatie en intimidatie, ongeacht of dit op grond
van ras, huidskleur, godsdienst, veteranenstatus, nationaliteit, afkomst,
zwangerschapsstatus, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of
uitdrukking, leeftijd, burgerlijke staat, verstandelijke of lichamelijke handicap is,
of op grond van andere kenmerken die in de wet staan beschreven, evenals alle
andere ongewenste fysieke of verbale toenaderingen.
Wees u ervan bewust dat discriminatie en intimidatie allerlei verschillende
vormen kunnen aannemen, zoals verbaal, fysiek en visueel. Ook grapjes en het
gebruik van straattaal dat anderen als onprettig of beledigend kunnen ervaren,
valt hieronder.
ZF verwacht van haar werknemers dat ze het goede voorbeeld geven en alles
in het werk stellen om anderen ervan te weerhouden om dergelijk gedrag te
vertonen. We verbieden dan ook elke vorm van vergelding jegens iemand die
te goeder trouw aan de bel trekt of deelneemt aan een onderzoek naar een
dergelijke klacht.

V: “Ik vermoed dat een collega
wordt gepest. Wat moet ik
doen?”
A: Als u pesterijen, intimidatie
of discriminatie vermoedt of
opmerkt, dient u dit te melden
bij uw manager, HR-afdeling
of uw plaatselijke werknemersvertegenwoordiger. We
nemen dergelijk gedrag hoog
op en tolereren geen vergeldingen jegens mensen die iets
dergelijks te goeder trouw
melden.
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03
Zorg
dragen

Ons doel is een letselvrije werkplek met de
veiligste voorzieningen in onze bedrijfstak
ZF streeft ernaar om elke werknemer een veilige en gezonde werkomgeving te
bieden, waarin innovatie mogelijk wordt gemaakt en aangemoedigd.
Ons doel is een letselvrije werkplek met de veiligste voorzieningen in onze
bedrijfstak. We hebben gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen in het leven
geroepen om de blootstelling aan beroepsrisico’s te beperken, noodsituaties te
voorkomen, machines te beveiligen, fysiek en mentaal veeleisend werk in goede
banen te leiden, toegang te verschaffen tot gezonde werkplekken, en drinkbaar
water en hygiënische eetgelegenheden.
De werkomstandigheden dienen werknemers gezond te houden en ze niet
bloot te stellen aan gevaren. ZF vereist dat u uw steentje bijdraagt door de
gezondheids- en veiligheidsregels en -praktijken op te volgen. Tevens dient u
ongelukken, bepaalde gedragingen (zoals illegaal drugsgebruik of misbruik van
gelegaliseerde middelen) en onveilige werkomstandigheden te melden bij uw
manager, leidinggevende of de HR- of juridische afdeling. Dit kan zowel anoniem
als onder uw eigen naam.

Wat betekent dit voor mij?
Werknemers worden
aangespoord om actief deel
te nemen aan zogenaamde
‘EHS-activiteiten’ (Environment,
Health & Safety). Denk hierbij
aan gevaarherkenning,
veiligheidsprogramma’s gericht
op gedragingen, ergonomische
verbeteringen van de werkplek
etc. Ook het zorgen voor elkaar
omwille van de veiligheid komt
hierin aan bod.
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Openheid
ZF is afhankelijk van juiste verslaglegging om
verantwoorde zakelijke besluiten te nemen
Een juiste administratie en verslaglegging helpt ons te voldoen
aan de juridische en wettelijke vereisten. Het handhaven van
de financiële en juridische integriteit straalt ook af op onze
reputatie en geloofwaardigheid. Iedereen van ons, ongeacht de
pikorde in het bedrijf, draagt verantwoording voor de juistheid
van alle bedrijfsgegevens.
Van cv’s, urenregistratie en aanvraagformulieren voor
uitkeringen, tot onkostennota’s, kwaliteitsborgingsverslagen,
budgetprognoses en wettelijke aangifte: we hebben
allemaal te maken met bedrijfsdocumenten. Zorg dat u
alle interne procedures, richtlijnen en algemeen aanvaarde
boekhoudingsbeginselen opvolgt, zodat onze administratie
een juist overzicht biedt van al onze transacties. Wees eerlijk,
nauwkeurig en volledig in de verslaglegging. Het correct
bijhouden van de urenregistratie biedt bescherming tegen
uitbuiting.
Veel werknemers maken regelmatig gebruik van zakelijke
rekeningen. Een nauwkeurige verslaglegging is hierbij vereist.
Als u twijfelt of een bepaalde uitgave legitiem is, dient u dit te
controleren en na te vragen bij uw leidinggevende.
Alle (jaar)verslagen, gegevens, rekeningen en financiële
afschriften van ZF moeten naar redelijke maatstaven in detail
worden bijgehouden, een juiste weerspiegeling vormen van
onze transacties, en voldoen aan de interne ZF-richtlijnen en
wettelijke vereisten.

Het niet-opnemen van gelden of middelen, of het buiten de
boeken werken, is niet toegestaan.
Bedrijfsgegevens en -mededelingen komen vaak in het
openbare domein terecht. Om misverstanden te voorkomen,
dienen we voorzichtig, nauwkeurig en bedachtzaam te zijn
in onze communicatie. Dit is net zo goed van toepassing op
e-mails, als op interne memo’s en officiële rapporten. Gegevens
dienen altijd te worden bewaard of vernietigd in lijn met ons
beleid inzake gegevensbewaring. Als u in overeenstemming
met deze richtlijnen het verzoek krijgt om bepaalde gegevens te
bewaren, dient u dit ook te doen, totdat de juridische afdeling u
meldt dat de opslag niet langer noodzakelijk is.

ZF Trustline
We beschikken over een anoniem meldpunt voor
het niet-naleven van ons beleid, bijvoorbeeld
inzake kartelvorming, het witwassen van geld,
arbeidsrecht, mensenrechten en andere zaken.
U kunt altijd te goeder trouw een melding doen,
zonder bang te hoeven zijn voor vergelding.
www.bkms-system.net/Trustline
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05
Vertrouwde
partners

Wees eerlijk en oprecht in uw interacties met klanten,
leveranciers, consumenten en zakenpartners
Onze leveranciers, klanten, consumenten en andere
zakenpartners hebben veel vertrouwen in onze merken.
We streven er dan ook naar om deze verwachtingen te
overtreffen. We zien hen als teamgenoten op de markt: ze
zijn essentieel voor de groei en het succes van ZF.
Integriteit is geen eenzijdige verplichting: het is een
gedeelde verantwoordelijkheid die we samen met onze
leveranciers en zakenpartners dragen. Vandaar dat we van
onze leveranciers en partners eisen dat ze zich houden aan
onze partnerbeginselen. Als u verantwoordelijk bent voor
het contact met een leverancier, vragen we van u om ervoor
te zorgen dat we alleen zakendoen met leveranciers en
zakenpartners die ons streven om juist te handelen delen,
met inbegrip van passende contractuele voorwaarden
en, indien van toepassing, ondersteunende audits om de
naleving te waarborgen.
Als u namens het bedrijf betrokken bent bij de selectie van
leveranciers, dient u altijd een objectieve keuze te maken op
basis van prijs, prestaties en de kwaliteit van de geleverde
service of het product. Neem hierbij alle aanbestedingseisen
in acht.
Wees eerlijk en oprecht in uw interacties met klanten,
leveranciers, consumenten en zakenpartners. Vermijd

zaken die ook maar de schijn kunnen hebben van
belangenverstrengeling en biedt nooit iets aan dergelijke
zakenpartners in ruil voor iets waar het bedrijf een
ongerechtvaardigd voordeel van heeft.
Als u werkt met een leverancier of zakenpartner, dient u
ervoor te zorgen dat zij bekend zijn met onze waarden en
overig beleid, en dit ook zullen handhaven.
Indien u op de hoogte bent van een potentiële of
daadwerkelijke schending van de partnerbeginselen (of van
de wet) door een ZF-partner, dient u dit te melden bij de
Corporate Compliance-afdeling.

V: “Ik ben verantwoordelijk voor het inhuren van een
nieuwe ontwerppartner. Toevallig heeft een vriend
van mij een ontwerpbedrijf. Mag ik hem inhuren?”
A: U dient deze potentiële belangenverstrengeling
te melden bij uw manager om enige indruk van
onbehoorlijk gedrag weg te nemen.
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Eerlijkheid

Ons moreel kompas leidt ons, zonder
uitzondering, naar oprechte besluiten
ZF streeft ernaar om op eerlijke en oprechte wijze te
concurreren, in volledige navolging van de toepasselijke
wet- en regelgeving, met inbegrip van de internationale
wetgeving inzake kartelvorming en concurrentie.
De volgende zaken worden bovenal niet getolereerd:

•

•
•

Overeenkomsten die de concurrentie beperken of afspraken
met daadwerkelijke of potentiële concurrenten, met
inbegrip van (maar niet beperkt tot) overeenkomsten
waarin prijzen of prijscomponenten worden vastgesteld,
bepaalde types of hoeveelheden geleverde producten
of services worden beperkt, aanbestedingen worden
gemanipuleerd of markten worden onderverdeeld;
Misbruik van een positie als marktleider;
Verticale overeenkomsten die eerlijke en vrije
concurrentie ontmoedigen, verhinderen of beperken,
en in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.

Onze concurrentiepositie is uitsluitend gebaseerd op onze
zakelijke succesfactoren, en dan vooral uitstootreductie,
voertuigveiligheid, automatisering en informatie. U dient zich
eerlijk en respectvol op te stellen jegens de klanten, leveranciers
en concurrenten van ZF. Het stelen of anderszins ontfutselen
van gegevens inzake eigendoms- en handelsgeheimen, zonder
toestemming van de eigenaar, is verboden. Het is niet toegestaan
om voordeel te halen uit oneerlijke zakelijke praktijken, zoals:

•
•
•
•

Het misbruiken of openbaren van beschermde informatie;
Het geven van verkeerde voorstelling van zaken;
Het samenzweren met concurrenten inzake
prijzen en andere voorwaarden;
Het schenden van eerlijke aanbestedingspraktijken,
met inbegrip van ‘stille’ aanbestedingsperioden en het
verstrekken van informatie om een bepaalde gegadigde
te bevoordelen ten opzichte van anderen.

Dergelijke praktijken kunnen ook illegaal zijn.
ZF is zorgvuldig in de omgang met overheidszaken en het beleid
ten aanzien van de overheid. We beschikken over interne teams die
dergelijke inspanningen coördineren. Strategische beslissingen inzake
belangenbehartiging worden op het hoogste niveau genomen. Alleen
personeel dat vooraf is goedgekeurd, neemt deel aan dit proces.
Het staat ons vrij om ons te mengen in beleidsdiscussies die relevant
zijn voor ons bedrijf en onze klanten, bijvoorbeeld op het gebied
van privacy, intellectueel-eigendomsrecht en duurzaamheid. We
streven er hierbij naar om beleidsmakers op elk bestuursniveau
te informeren over onze producten, innovaties en ons bedrijf.
We zullen nooit proberen om een oneerlijk
voordeel te behalen via lobbypraktijken.
Bij onze wereldwijde activiteiten en het aanboren van nieuwe
markten volgen wij strikt de toepasselijke handelsvoorschriften.
Tevens houden we ons aan de geldende regels en richtlijnen op
het gebied van in- en uitvoercontrole en toepasselijke embargo’s.

V: “Een bekende lokale politicus wil een
mediaoptreden houden bij een van onze locaties.
Mag ik dit toestaan?”
A: ZF kiest geen partij. Neem voor deze beslissing
contact op met de interne afdeling die hierover gaat.
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Ethiek

Of een besluit ethisch en legaal is, dient
de leidende vraag te zijn voor elke
werknemer en functionaris van ZF
Corruptie is verboden omwille van internationale
conventies, nationale wetgeving en interne richtlijnen.
ZF staat geen enkele vorm van omkoping toe onder
werknemers of zakenpartners, noch een ongepaste invloed
op zakelijke beslissingen zou kunnen wekken. Dit is van
toepassing ongeacht vermeende regionale gebruiken.
Het doel van giften, of ze nu voor zakelijk vermaak zijn
of aan klanten, leveranciers of andere zakenpartners
zijn gericht, is het creëren van welwillendheid en goede
werkrelaties, niet om een ongebruikelijk voordeel te
bemachtigen.
Geschenken en vermaak kunnen als oneigenlijk worden
beschouwd (zelfs als ze alleen maar worden aangeboden of
verzocht) indien ze:
•
•
•
•
•

In geld of het equivalent daarvan worden uitgekeerd;
Niet in lijn zijn met de gebruikelijke zakelijke praktijken;
Buitensporig veel waarde hebben;
Opgevat zouden kunnen worden
als smeergeld of afbetaling;
In strijd zijn met de wet.

Het aanbieden of aanvaarden van geldgeschenken is
verboden. Overleg met uw Compliance Officer of de
afdeling Corporate Compliance als u vermoedt dat een
geschenk ongebruikelijk is of een geschenk een aanzienlijke
waarde heeft.
Het witwassen van geld (d.w.z. het inzetten van transacties
om de illegale oorsprong van het geld te verbergen of
dergelijke gelden legitiem te laten lijken) is ten strengste
verboden. Alle verdachte activiteiten waarvan u vermoedt dat
ze met het witwassen van geld te maken hebben, dienen aan

de anti-witwasfunctionaris te worden gemeld.
Dit zijn een aantal voorbeelden van verdachte activiteiten:
•
•

•

•

Betalingen met contanten;
Betalingen in valuta die gezien de
omstandigheden vragen oproepen of afwijken
van de vermelde valuta in de overeenkomst;
Verzoeken tot het betalen van bedragen
die niet overeenkomen met de vereisten
uit de overeenkomst, of
Betalingen gedaan door een individu of bedrijf
die/dat geen partij is bij de overeenkomst.

Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer iemands
privébelangen de belangen van ZF op welke manier dan
ook hinderen. Er kan sprake zijn van verstrengeling wanneer
een werknemer acties onderneemt of belangen koestert die
het moeilijk kunnen maken om het werk voor ZF objectief
en effectief uit te voeren. Belangenverstrengeling kan zich
ook voordoen wanneer een werknemer (of familieleden
daarvan) ongebruikelijk voordeel haalt uit zijn of haar functie
bij ZF. Er is bijna altijd sprake van belangenverstrengeling
wanneer er tegelijkertijd voor een concurrent, gebruiker of
leverancier wordt gewerkt.

V: “Tijdens een zakenreis krijg ik een duur horloge
aangeboden. Mag ik die houden?“
A: Een duur horloge mag niet worden geaccepteerd. Mocht u vragen hebben, overleg dan met
uw manager, de Compliance Officer of de afdeling
Corporate Compliance.
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Naleving

We zijn er trots op om hoge normen te stellen. Onze
werknemers, procedures en producten voldoen
dan ook aan de toepasselijke wettelijke vereisten

We houden ons aan de hoogste normen wat betreft wettelijk en ethisch gedrag,
en streven ernaar veilige producten te maken van hoge kwaliteit, die voldoen aan
de toepasselijke wetten, voorschriften en normen.
Voorbereiden op de toekomst

We verwachten van iedereen binnen ons bedrijf dat ze de vereisten die gelden bij
de productie en levering van onze producten, diensten en technologieën kennen
en begrijpen.
Deze beginselen zitten ingebed in het beleid, de procedures en bedrijfsstructuur
van ZF, met inbegrip van ons Product Compliance Management System (PCMS).
Al onze werknemers en functionarissen zijn aan deze normen gebonden.

Wetgeving evolueert
razendsnel, dus het is van
cruciaal belang dat wij de ‘ZFmanier’ volgen om ons klaar te
maken voor de toekomst.
We anticiperen op trends en
regelgevingsvereisten, zodat de
constante naleving binnen de
hele groep blijft gewaarborgd.
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Veiligheid

U mag de vertrouwelijke informatie van ZF niet
gebruiken of delen voor andere doeleinden
dan het uitvoeren van het werk van ZF
U speelt een sleutelrol in de bescherming van ZF. Onze
bestanden omvatten o.a. bedrijfseigen informatie van
ZF (zoals het intellectueel eigendom, vertrouwelijke
bedrijfsplannen, onaangekondigde productplannen, verkoopen marketingstrategieën, en andere handelsgeheimen), maar
ook materiële activa, zoals contanten, apparatuur, voorraden en
de productinventaris.
Alle niet-openbare informatie omtrent ZF dient overeenkomstig
de vertrouwelijkheidsvereisten te worden behandeld.
•

•

•

•

Let op uw woorden. Wees bewust van waar u bent,
wie er om u heen staat en wat zij zouden kunnen zien
of oppikken. Dit vormt een belangrijk hulpmiddel voor
het beschermen van het intellectueel eigendom van
ZF en geldt voor iedereen.
Bescherm onze bestanden. Houd zicht op de
bestanden en informatie die ZF aan u heeft
toevertrouwd en voorkom verlies, misbruik, verspilling
en/of diefstal.
Geef het goede voorbeeld. Vertoon gedrag waarmee
u onze bestanden en informatie te allen tijde
beschermt.
Wees alert en bewust. Als onze eerste
verdedigingslinie maakt u deel uit van de menselijke
firewall en kunt u slimme beveiligingsbeslissingen
nemen, om zo een barrière op te werpen tussen
cybercriminelen en onze infrastructuur.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de
Corporate Security-afdeling van ZF.
We respecteren ieders recht op privacy en beschermen de
persoonsgegevens van onze werknemers, leveranciers, klanten
en alle andere partijen waar we mee te maken hebben. We
houden dergelijke gegevens veilig en gebruiken ze alleen voor
de beoogde zakelijke doeleinden, zonder ze langer te bewaren
dan strikt nodig.
Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming:
dataprotection@zf.com

V: “Mijn manager heeft me gevraagd in te loggen
op een bedrijfssysteem met haar wachtwoord, om
een aantal rapporten op te vragen. Mag dit?“
A: Nee, het is tegen het beleid van ZF om wachtwoorden te delen. U moet uw manager eraan herinneren dat u geen toegang heeft tot dit systeem.
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Bewustwording

Vertrouwen vormt de basis
van elke goede relatie
Op het moment dat klanten zaken
met ons doen, vertrouwen ze op de
beweringen die wij doen over onze
producten.
De relaties met onze leveranciers,
klanten, consumenten en andere
zakenpartners moeten eerlijk, positief
en productief zijn, en altijd gebaseerd
zijn op wederzijds vertrouwen en
respect. Het opbouwen van deze
relaties is een doorlopend proces
dat constante toewijding vereist aan
hoge zakelijke omgangsnormen.
In elke interactie die wij met deze
partijen hebben, moeten wij ons
eerlijk opstellen en blijk geven van de
toewijding aan onze waarden.
We moeten altijd de waarheid
spreken. Alles dat we onze klanten,
leveranciers, consumenten en

andere zakenpartners vertellen,
moet waarheidsgetrouw zijn. Dit
geldt ook voor onze productlabels,
reclame-uitingen en andere vormen
van communicatie. Laat u niet in met
oneerlijke, bedrieglijke of misleidende
praktijken. Reputatie verlies je sneller
dan dat je het opbouwd.
Wees bedachtzaam in het gebruik van
sociale media en wees verantwoord
in uw communicatie. Als u iets
over ZF meldt op sociale media,
moet u duidelijk maken dat u niet
namens het bedrijf spreekt. U mag
nooit vertrouwelijke informatie
bekendmaken over het bedrijf, onze
klanten, leveranciers, concurrenten
of andere zakenpartners. U mag ook
nooit iets plaatsen dat opgevat zou
kunnen worden als een bedreiging,
intimidatie of pesterij.

Wat betekent dit voor mij?
Als u denkt dat u een bericht
heeft geplaatst waarin
het lijkt alsof u namens ZF
spreekt, dient u contact op
te nemen met uw manager
of de communicatieafdeling.
Zo kunnen wij reageren en
eventuele schade tot een
minimum beperken.
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Voor de wereld
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11
Zorgen
voor de
planeet

We handelen zodanig dat we gevolgen voor het milieu
voorkomen of tot een minimum beperken. Ook dienen
we een meer duurzame en eerlijke toekomst te creëren
De duurzaamheid van ZF maakt een
verschil in het leven van mensen,
gemeenschappen en onze planeet.
In de strijd tegen klimaatverandering
telt iedereen mee. Met onze producten
dragen we bij aan het terugdringen
van de uitstoot, het beschermen van
het klimaat en het bevorderen van
veilige mobiliteit.
Samen met onze leveranciers en
zakenpartners dragen we bij aan de
ontkolingsdoelstellingen binnen onze
waardeketen.
We respecteren de natuurlijke
leefomgevingen van onze planeet en
zetten ons in voor het behoud van
grondstoffen, het terugdringen van
milieuvervuiling (met inbegrip van
afvalbeperking en het aanpassen

aan de beginselen van een
kringloopeconomie) en het voorkomen
van schade aan het milieu.
Deze toewijding aan duurzame
milieubescherming vormt een van de
fundamenten van ons werk.
Wat betekent dit voor mij?

In navolging van deze principes zetten
wij ons in voor milieuvriendelijke
productontwerpen, verminderen
we de milieu-impact van onze
bedrijfsprocessen en werken we
voortdurend aan een zuiniger
energieverbruik en krachtigere milieuinspanningen. Zo stellen wij ons op als
wereldwijd voorbeeld.
Als technologieaanbieder blijft ZF
afhankelijk van conflictmineralen.
We doen er echter alles aan om dit
aandeel te verminderen en kwetsbare
bronnen effectief uit te sluiten.

Draag uw steentje bij door
verantwoord gebruik te maken
van grondstoffen, de uitstoot
te beperken, milieuwetten en
-voorschriften op te volgen
en deel te nemen aan onze
inspanningen op het gebied
van duurzaamheid, recycling en
milieuherstel.
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12
Opkomen
voor
anderen
Gekenmerkt door wederzijds respect,
vertrouwen, tolerantie en eerlijkheid
We zorgen ervoor dat we handelen in overeenstemming
met mensenrechtenwetgeving, de beginselen van het Global
Compact van de VN en andere erkende internationale arbeids- en
maatschappelijke initiatieven, zoals de IAO- en OESO-richtlijnen.

maatschappelijke verantwoordelijkheid zien, is het naleven van
de wet een vanzelfsprekendheid. We zijn verplicht om ons aan de
toepasselijke wetgeving te houden in al onze zakelijke besluiten. Dit
geldt ook voor mensenrechtenkwesties in de toeleveringsketen.

ZF is sterk overtuigd van het belang van menselijke waardigheid,
wederzijds respect, vertrouwen, tolerantie en eerlijkheid voor
iedereen.

ZF heeft zich ertoe verbonden alle vastgestelde overtredingen
te verhelpen. We houden ons aan de toepasselijke voorschriften
inzake eerlijke arbeidsomstandigheden, met inbegrip van de
vrijheid van vergadering, vrijheid van vereniging en collectieve
arbeidsovereenkomsten. We bevorderen de sociale veiligheid
binnen ons verantwoordelijkheidskader en respecteren het recht op
vrijheid van mening en meningsuiting.

Deze beginselen gelden ook bij de werving van nieuwe
werknemers, bij de interactie met en het aanmoedigen van
werknemers in hun huidige functie, en bij de professionele
promotie van onze werknemers. We respecteren de waardigheid,
privacy en persoonlijke rechten van ieder individu.
Arbeid dat wordt uitgevoerd onder dwang, gevangenschap
of lijfeigenschap, alsook slavenarbeid en alle vormen van
mensenhandel zijn verboden omdat er hierbij misbruik wordt
gemaakt van mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen.
We verwerpen elke vorm van moderne slavernij, met inbegrip van
mensenhandel, dwangarbeid en uitbuitende kinderarbeid.
Werk dat kinderen hun kindertijd ontneemt, alsook hun
potentieel en waardigheid, en dat schadelijk is voor de fysieke en
mentale ontwikkeling (zoals omschreven door de Internationale
Arbeidsorganisatie), is onverenigbaar met de waarden van
ZF. Bij ZF houden we ons altijd aan de minimumleeftijd voor
tewerkstelling die in de nationale wetgeving is vastgelegd.
We richten onze inspanningen op het scheppen van een klimaat
tussen onze werknemers en zakenpartners dat gekenmerkt wordt
door wederzijds respect, vertrouwen, tolerantie en eerlijkheid.
Daar we het verdedigen van de mensenrechten als

Denk na over de impact die uw werk heeft op mensen.
Als u negatieve gevolgen vermoedt voor iemand binnen of
buiten ZF, dient u contact op te nemen met uw manager,
werknemersvertegenwoordiger of de ZF Trustline.
ZF is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid
die het heeft. We houden ons niet alleen aan deze normen, maar
zetten ons ook in met ons eigen ‘ZF hilft’-initiatief (‘ZF helpt’).

ZF hilft
Meer informatie over ‚ZF Helpt‘ vindt u hier:
www.zf-hilft.de/site/zfhilft

18

Gedragscode
Basisprincipes voor ethisch gedrag

Behulpzaamheid
Werknemers die zitten met vragen of twijfels over gedragingen in lijn met de
hierboven vermelde regels, kunnen te allen tijde contact opnemen met hun
leidinggevende. Daarnaast kunnen ze contact opnemen met de Complianceafdeling, en dan vooral de ComplianceHelpdesk. Deze staat tot beschikking
om al onze werknemers te ondersteunen bij Compliance-kwesties.
Daarnaast beschikt ZF over aanvullende documentatie waarin interne
regelgeving en richtlijnen verder staan uitgewerkt.
Contact Corporate Compliance
Email: compliance@ZF.com
Met de ZF Trustline beschikken we over een anoniem meldsysteem voor het
niet-naleven van de regels binnen ZF:
https://www.bkms-system.net/Trustline

Onze werknemers kunnen voor meer informatie terecht op het intranet, via:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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