
Gedragscode



Introductie .......................................................................................................................... 3
Uiteenzetting van onze gedragsnormen  ............................................................................ 3
Ons bedrijf  ........................................................................................................................ 5
Missie ................................................................................................................................. 5
Visie ................................................................................................................................... 5
Waarden & Gedrag ............................................................................................................ 5
Bedrijfsstructuur ................................................................................................................. 7
Waarom hebben wij een Gedragscode? ............................................................................ 9
Verantwoordelijkheden ten opzichte van medewerkers  .................................................. 11
Gezondheid en Veiligheid / Anderen met waardigheid en respect behandelen ................ 11
Grieven / Diversiteit / Communicatie en betrokkenheid .................................................... 12
Prestaties en ontwikkeling / Training ................................................................................. 12
Vakbondslidmaatschap / Culturele sensitiviteit ................................................................. 13
Aanwezigheid in landen met een hoog risico / Kinderarbeid / Dwangarbeid ................... 13
Verantwoordelijkheden ten opzichte van klanten en zakenpartners  ................................ 15
Ethische code / Service prestaties / Contracten respecteren  ............................................. 15
Concurrentie / Geschenken, steekpenningen en aansporingen  ....................................... 16
Extra betalingen  .............................................................................................................. 17
Verantwoordelijkheden ten opzichte van het bedrijf ........................................................ 19
Eerlijkheid en integriteit / Loyaliteit / Confidentialiteit en voorkennis  ............................... 19
Prijsgevoelige informatie / Relaties met aandeelhouders en analisten  .............................. 20
Mediabetrekkingen en openbare bekendmakingen / 
Nauwkeurig gegevens bijhouden  .................................................................................... 21
Fraude / Geld witwassen / Belangengeschillen ................................................................. 23
Milieu ............................................................................................................................... 24
 Betrokkenheid bij de gemeenschap / Deelname in de politiek / 
Gebruik van bedrijfsmiddelen ........................................................................................... 25
Acceptabel gebruik van het internet, computers en mobiele technologie  ....................... 26
Toegang tot en opslag van e-mail / Mobiele telefoons ..................................................... 26
Misbruik van drugs en alcohol / Naleving  ........................................................................ 27
Ethische dilemma’s oplossen ............................................................................................ 29
Advies en het melden van problemen .............................................................................. 30

Inhoudsopgave
Introductie
Ons bedrijf
Waarom hebben wij een Gedragscode?
Verantwoordelijkheden ten opzichte van medewerkers
Verantwoordelijkheden ten opzichte van klanten en zakenpartners
Verantwoordelijkheden ten opzichte van het bedrijf
Ethische dilemma’s oplossen
Advies en het melden van problemen

Inhoudsopgave

Gedragscode   1

Voor meer informatie over Rentokil Initial 
kunt u een bezoek brengen aan:
www.rentokil-initial.com
www.rentokil.com
www.initial.com
www.ambius.com
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Introductie

Als medewerker van Rentokil Initial wordt van 

u verwacht dat u de hoogste gedragsnormen 

hanteert en te allen tijde met integriteit handelt. 

Medewerkers, klanten en aandeelhouders 

verwachten met recht niets minder van u. 

Deze Gedragscode vormt, samen met ons 

beleid en onze procedures, een uiteenzetting 

van onze bedrijfsnormen. Ze omschrijft onze 

verantwoordelijkheden ten opzichte van 

collega’s, klanten en het bedrijf – en hoe u met 

betrekking tot uw functie binnen Rentokil Initial 

dient te handelen. Het is belangrijk dat u inzicht 

hebt in wat deze verantwoordelijkheden zijn en 

ervoor zorgt dat u en uw collega’s te allen tijde 

zowel volgens de letter als vanuit de betekenis 

ervan de Gedragscode naleven.  

De hoogste normen van zakelijk gedrag 

behalen is van wezenlijk belang voor ons 

langetermijnsucces als werkgever, leverancier 

en klant. 

Met deze code verklaren wij aan alle 

medewerkers dat niemand berispt of gestraft 

zal worden voor gevolgen, inclusief zakelijke 

verliezen, die kunnen voortvloeien uit naleving 

van deze gedragsnormen. 

Andy Ransom

Chief Executive
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Uiteenzetting van onze gedragsnormen
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Rentokil Initial is een grote, gevarieerde organisatie 

die in meer dan 60 landen actief is, en ongeveer 

27.000 mensen in dienst heeft. Het bedrijf biedt 

diensten aan meer dan 500 000 klanten van de 

allergrootste multinationals tot plaatselijke winkels 

en restaurants. 

De geboden diensten omvatten:

•  Ongediertebestrijding en doe-het-zelf 

producten.

•  Een grote verscheidenheid aan diensten om de 

hygiëne in sanitaire ruimtes te vergroten. 

•  Het leveren van werkkleding voor een groot 

aantal verschillende werkomgevingen. 

•  Gespecialiseerde diensten voor de 

gezondheidsector.

•  Interieurbeplanting, Verticale tuinen, 

Omgevingsgeuren, Fruit op de werkplek & 

Kunst op de werkplek.

Ondanks de grote verscheidenheid aan diensten 

en het aantal landen waarin wij actief zijn, zijn 

er veel overeenkomsten met betrekking tot de 

expertise van onze mensen in het leveren van 

diensten op klantlocaties, vaak zonder directe 

supervisie. De processen en technologieën die wij 

binnen ons bedrijf gebruiken, worden steeds meer 

de norm voor al onze bedrijven.

Ons Bedrijf
Onze Waarden 

Service: wij komen onze beloftes na

Relaties: wij zorgen voor goede communicatie

Teamwerk: wij steunen onze medewerkers
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De beste zijn in wat we doen



Alle beleid en procedures van het bedrijf zijn 

volledig afgestemd op de bedrijfswaarden van 

Service, Relaties en Teamwerk die in 2009 door 

medewerkers van over de hele wereld werden 

geïdentificeerd. De combinatie van waarden, deze 

Gedragscode, alle beleid en procedures van de 

groep en de bedrijfsprocedures van de individuele 

bedrijven vormen het raamwerk voor de manier 

waarop het bedrijf verwacht dat medewerkers 

elkaar, klanten en andere belanghebbenden 

behandelen. 

Bedrijfsstructuur
De organisatie heeft een operationeel 

landenmodel ontwikkeld dat het meest geschikt 

is voor de Rentokil Initial groep met landelijke 

business units binnen operationele regio’s die 

gericht zijn op het doen van wat juist 

is voor medewerkers en klanten en een klein 

hoofdkantoor dat centres of excellence, beleid en 

ondersteuning biedt.

 

De belangrijkste rollen van het hoofdkantroo zijn:

•  Beleid

 - Centraal, binnen het kader opgestelde regels

•  Centres of excellence 

 - Vakexperts die waarde toevoegen met   

 schaalvoordelen 

•  Uitwisseling van beste praktijken 

 - Eén beste manier, efficiëntie en effectiviteit 

 - Vaststelling van de beste praktijken 

 - Het creëren van structuur om de beste   

 praktijken te delen en verspreiden 

Lokale teams zorgen voor voortdurende input en 

implementatie.

Ons Bedrijf

Onze rapporterende regio’s

• Europa
• Noord Amerika
• Azië
• Pacific
• UK en Rest van de Wereld
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Deze Gedragscode vormt de basis van de 

richtlijnen voor ons ethisch gedrag , stelt 

de hoogste gedragsnormen en respecteert 

de mensenrechten van anderen. De code 

bepaalt wat de zakelijke gedragsprincipes zijn 

die verband houden met onze gezamenlijke 

waarden, waardoor Rentokil Initial uitblinkt als 

een goed bedrijf om voor te werken en een 

leverancier is van kwaliteitsdiensten aan klanten 

over de hele wereld. 

Hoe zit het met de verschillen  
in nationale wetgeving?
Deze code stelt de principes vast die gelden 

voor de hele groep. Als er twijfel bestaat óf een 

plaatselijke wet óf deze code gevolgd moet 

worden, volg dan de voorschriften die de hoogste 

gedragsnormen voorschrijven. 

Omvat deze code alle beleid?
Deze code is niet bedoeld ter vervanging van 

gedetailleerd beleid, maar vormt een verklaring 

van onze principes op een aantal belangrijke 

gebieden. Alle beleid dat voor de hele groep 

geldt kan worden gevonden in de Group Policies 

Library op het Group Intranet. Een deel van het 

groepsbeleid stipuleert absolute normen en een 

ander deel geeft richtlijnen voor een raamwerk 

waarbinnen bedrijven hun eigen individuele 

bedrijfsprocedures moeten formuleren die dan 

direct aan u worden meegedeeld, aangezien ze 

van invloed zijn op uw taakvervulling. 

Waarom hebben wij een 
Gedragscode?
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Schending van de code of wetten en 

voorschriften kan ertoe leiden dat 

medewerkers onderworpen worden aan 

disciplinaire acties waaronder een 

beëindiging van het dienstverband. 

De code heeft tot doel u richtlijnen te geven 

bij veel voorkomende juridische of ethische 

kwesties – niet om alle wetten en beleid te 

beschrijven die eventueel op u van 

toepassing kunnen zijn. 

Als medewerker van Rentokil Initial wordt 

van u verwacht dat u zich in 

overeenstemming met de bedrijfswaarden 

en zakelijke principes gedraagt en 

bedrijfsbeleid, evenals de nationale 

wetgeving en geldende voorschriften, 

naleeft en de mensenrechten van anderen 

respecteert. De bedrijfswaarden en zakelijke 

principes zijn een uitdrukking van wie wij zijn 

en hoe we door anderen gezien 

willen worden. 
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Gezondheid en Veiligheid
Niets wat wij als bedrijf doen is zo dringend dat er 

geen tijd is om het veilig te doen. 

Rentokil Initial is een veilige en gezonde 

werkomgeving toegewijd ter bescherming van 

alle medewerkers en derden. Het bedrijf legt zich 

toe op een juiste uitvoering van activiteiten op 

basis van de principes in het gezondheids- en 

veiligheidsbeleid. Van alle bedrijven wordt vereist 

dat zij schriftelijke managementsystemen op het 

gebied van gezondheid en veiligheid bijhouden 

waarin de verantwoordelijkheden van managers 

staan omschreven en die beheersmaatregelen 

omvatten voor gevaren die uit onze activiteiten 

kunnen voortvloeien. Deze managementsystemen 

omvatten regelingen voor de communicatie 

van gezondheids- en veiligheidskwesties aan 

medewerkers, voor het controleren en herzien 

van gezondheids- en veiligheidsprestaties om te 

kunnen voldoen aan wettelijke vereisten, en voor 

een voortdurende verbetering op dit gebied. 

Anderen met waardigheid en respect 
behandelen
Het is het beleid van ons bedrijf dat alle 

medewerkers, evenals alle andere personen, met 

waardigheid en respect behandeld worden en dat 

alle arbeidswetgeving en -voorschriften worden 

nageleefd zodat een omgeving ontstaat die voor 

iedereen vrij van discriminatie is. 

Medewerkers dienen de mensenrechten van hun 

collega’s en alle andere personen waar zij bij hun 

werk mee in aanraking komen, te respecteren en 

er op correcte wijze mee om te gaan. 

Het is vaak in strijd met de wet en altijd in 

strijd met ons beleid om anderen nadelig te 

behandelen, gedrag te vertonen, of dreigen 

te vertonen, dat nadelige gevolgen heeft voor 

een andere medewerker (zoals disciplinaire 

maatregelen opleggen, iemands promotie 

afwijzen, iemands loon of secundaire 

arbeidsvoorwaarden nadelig beïnvloeden) of 

anderen lastig te vallen op basis van hun geslacht, 

leeftijd, ras, huidskleur, ethnische of nationale 

afkomst, vakbondslidmaatschap, burgerlijke staat, 

handicap, godsdienst, seksuele geaardheid of 

elke andere vorm van discriminatie die bij de wet 

verboden is. 

Alle medewerkers worden geacht persoonlijk de 

verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het 

naleven van bedrijfsnormen door alle kandidaten, 

collega’s, onderaannemers, klanten en derden 

waar zij bij hun werk mee in aanraking komen, 

waardig en met respect te behandelen. 

Rentokil Initial tolereert geen gedrag, verbaal of 

fysiek, dat gezien kan worden als intimiderend, 

vijandig of aanstootgevend en zal in gevallen 

van onacceptabel gedrag de juiste disciplinaire 

maatregelen treffen. 

Verantwoordelijkheden ten opzichte 
van medewerkers
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Verantwoordelijkheden ten opzichte 
van medewerkers
Grieven
Rentokil Initial hecht waarde aan het verschaffen 

van een werkomgeving die gevoelig is voor 

grieven en legt zich toe op het creëren van een 

omgeving waarbinnen deze grieven kunnen 

worden besproken en opgelost. 

Diversiteit
Rentokil Initial bedrijven dienen 

wervingsprocessen te gebruiken waarbij 

verschillen op prijs worden gesteld en niet slechts 

getolereerd en die een flexibele en inclusieve 

werkomgeving mogelijk maken waarin alle 

medewerkers worden gesteund bij het behalen 

van hun potentieel. 

Communicatie en betrokkenheid
Rentokil Initial is hoge communicatienormen 

toegewijd, zowel intern met medewerkers als 

extern met klanten, leveranciers, de media, 

aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Open communicatie vormt de grondslag voor 

de waarden en gedragingen van ons bedrijf. 

Vanwege de uiteenlopende aard en geografische 

spreiding van ons bedrijf biedt Rentokil Initial 

medewerkercommunicatie op verschillende 

bedrijfsniveaus die is aangepast aan de 

individuele behoeften en voornamelijk ter plaatse 

door managers of supervisors wordt geleverd. 

Naast de regelingen binnen elk bedrijf voor het 

informeren en raadplegen van medewerkers, 

zoals nationale ondernemingsraden en andere 

adviesgroepen, heeft Rentokill Initial ook een 

Europese ondernemingsraad het Rentokil Initial 

European Forum. 

Prestaties en ontwikkeling
Voor medewerkers op managementniveau 

hanteert Rentokil Initial een standaard 

beoordelingsproces op het gebied van prestaties 

en ontwikkeling en de basisbeginselen hiervan 

worden opgenomen in prestatiebeoordeling 

binnen de hele groep. Dit proces is ontwikkeld 

als formeel prestatiebeoordelingsprogramma 

voor medewerkers op basis van een eerlijk en 

consequent proces. De vaardigheden die van 

management en medewerkers worden verwacht 

zijn gebaseerd op de bedrijfswaarden en 

bijbehorend gedrag. 

Training
Alle Rentokil Initial bedrijven dienen ervoor te 

zorgen dat de juiste training wordt geboden 

die voldoet aan de behoeften van het bedrijf 

en de klanten. Het bedrijf legt zich toe op de 

voortdurende training en ontwikkeling van 

medewerkers om aan bedrijfsbehoeften te 

voldoen. 

Vakbondslidmaatschap
Rentokil Initial erkent het recht van medewerkers 

op lidmaatschap van organisaties van hun keuze, 

waaronder vakbonden, en zal dit recht ook 

respecteren. 

Geen enkel Rentokil Initial bedrijf zal 

van medewerkers verwachten dat zij als 

voorwaarde van hun dienstverband afzien van 

vakbondslidmaatschap of dit lidmaatschap 

opzeggen en zullen geen medewerkers 

ontslaan of op enige andere wijze een 

vooroordeel tegen een medewerker binnen de 

werkomgeving uitspreken enkel op basis van 

hun vakbondslidmaatschap. 

Culturele sensitiviteit
Rentokil Initial is van mening dat de cultuur 

en gebruiken van de landen waarin het bedrijf 

actief is moeten worden gerespecteerd en met 

sensitiviteit behandeld. 

Aanwezigheid in landen met een hoog risico 

Rentokil Initial ondersteunt de fundamentele 

mensenrechten van medewerkers en is met 

name alert op handhaving van deze principes 

in territoria waar de geldende normen voor 

mensenrechten zorgwekkend zijn. Het bedrijf 

hanteert strikte regels voor het opzetten van 

bedrijfsoperaties in nieuwe gebieden om ervoor 

te zorgen dat de juiste beschermings maatregelen 

gelden en gehanteerd worden zodat de 

fundamentele mensenrechten van geen van onze 

medewerkers in het gedrang komen. 

Kinderarbeid
Rentokil Initial volgt de voorschriften voor de 

minimum leeftijd in alle landen waarin het 

bedrijf actief is. In het onwaarschijnlijke geval 

dat kinderen tussen de 16 en 18 jaar oud in 

dienst zijn, zal het bedrijf ervoor zorgen dat dit 

werk hun onderwijs niet verhindert of in het 

gedrang brengt. 

Het bedrijf heeft eveneens procedures 

opgesteld om ervoor te zorgen dat onze 

leveranciers geen gebruik maken van 

kinderarbeid in verband met het leveren van 

diensten of producten aan ons bedrijf. 

Dwangarbeid
Rentokil Initial zal onder geen enkele 

omstandigheid gebruik maken van dwangarbeid 

en zal alleen medewerkers uit hun eigen vrije wil 

in dienst nemen. Geen enkele medewerker zal 

verzocht worden zijn of haar identiteitspapieren 

in te leveren of het bedrijf financiële 

aansporingen te verschaffen ten behoeve van zijn 

of haar dienstverband. 
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Ethische code
Rentokil Initial is ervan overtuigd dat 

zakenrelaties op de lange termijn worden 

opgebouwd door erop toe te zien dat zaken 

altijd open, eerlijk en met integriteit gedaan 

worden. 

De reputatie en het succes van het bedrijf 

zijn afhankelijk van het gedrag van alle 

medewerkers. Van iedereen wordt verwacht dat 

zij de hoogste gedragsnormen naleven in alle 

aspecten van hun werk en zakenrelaties. 

Ethische grondbeginselen die de grondslag 

vormen voor de op de website gepubliceerde 

Ethische Code vormen de basis voor al ons 

bedrijfsbeleid en al onze bedrijfsnormen die 

bijdragen tot een positieve ervaring voor onze 

medewerkers, klanten en aandeelhouders. De 

principes in de Ethische Code van ons bedrijf 

worden in deze gedragscode verklaard. 

Service prestaties
Rentokil Initial levert een dienst aan onze 

klanten. Het is ons streven om deze dienst 

niet alleen te bieden zodat hij voldoet aan de 

verwachtingen van de klant, maar dat deze 

zelfs overtroffen worden. Het bedrijf legt zich 

erop toe meetsystemen te hanteren om de 

prestaties en uitvoering van de dienst te kunnen 

controleren. 

Contracten respecteren
Rentokil Initial verplicht zich ertoe om alle 

contractuele overeenkomsten met klanten, 

leveranciers en medewerkers na te leven. 

Het is van wezenlijk belang dat alle plichten 

en verplichtingen in deze contracten worden 

uitgevoerd opdat het commerciële succes en de 

reputatie van het bedrijf gehandhaafd blijven. .

Verantwoordelijkheden ten opzichte 
van klanten en zakenpartners
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Concurrentie
Rentokil Initial verwacht van al zijn bedrijven 

dat deze op legale en ethische manier op de 

markten concurreren. 

De meeste landen hebben wetten die anti-

concurrentiegedrag verbieden. Overschrijding 

van deze wetten en voorschriften kan 

ernstige gevolgen hebben voor de betrokken 

medewerker, het individuele bedrijf en de 

Rentokil Initial groep in zijn geheel. 

Medewerkers mogen niet betrokken raken in 

contacten met concurrenten waarbij prijzen, 

markten of klanten worden besproken. Zij 

dienen ervoor te zorgen dat alle contacten met 

concurrenten een wettig doeleinde hebben, 

zoals een (handels)samenwerkingsbijeenkomst 

ter bespreking van legitieme kwesties die 

betrekking hebben op de industrie in zijn 

geheel. Medewerkers dienen toestemming van 

hun managing director te hebben voordat zij 

vergaderingen bijwonen met concurrenten, te 

begrijpen wat wel en niet besproken kan worden 

en de juridische richtlijnen van het bedrijf op het 

gebied van concurrentie- en antitrustwetgeving 

door te nemen. 

Schenkingen, steekpenningen  
en aansporingen. 
Een medewerker mag nooit iets van waarde 

accepteren wanneer dit zou kunnen worden 

beschouwd als een aansporing of wanneer 

dit ertoe zou kunnen leiden dat hij of zij 

niet objectief of effectief kan handelen. Het 

aanbieden of accepteren van steekpenningen is 

onacceptabel en vormt een misdraging die kan 

leiden tot ernstige disciplinaire maatregelen, 

inclusief ontslag, evenals criminele procedures. 

Het aanbieden en ontvangen van schenkingen 

en entertainment in de gewone gang van 

zaken doen, waaronder maaltijden van redelijke 

waarde, is over het algemeen acceptabel 

mits deze niet leiden tot een gevoel van 

verplichting of het oordeel van de ontvanger 

beïnvloeden. Het aanbieden en accepteren van 

promotiegeschenken van nominale waarden is 

acceptabel. 

Indien een medewerker niet zeker weet of het 

aanbieden of ontvangen van een schenking 

acceptabel is, dient hij of zij de goedkeuring 

van de lijnmanager te vragen alvorens dit 

geschenk aan te bieden of te accepteren. 

Het geven of ontvangen van geschenken en 

entertainment moet goed vastgelegd worden in 

overeenstemming met de Group policy.

Verantwoordelijkheden ten opzichte 
van klanten en zakenpartners

Medewerkers mogen nooit steekpenningen in 

welke vorm dan ook aanbieden, verstrekken, 

accepteren of ontvangen, hetzij direct of 

indirect. Verder mogen vertegenwoordigers 

of derden nooit namens het bedrijf steek-

penningen aanbieden, verstrekken, accepteren 

of ontvangen. Bij twijfel dient u de kwestie met 

uw manager te bespreken.

Smeergeld
Rentokil Initial betaalt geen ‘smeergeld’ 

voor het uitvoeren van routinematige 

overheidshandelingen. Dergelijke 

betalingen dienen te worden vermeden 

aangezien deze, ofschoon van lage waarde, 

illegale steekpenningen vormen. In enkele 

zeldzame gevallen mag een uitzondering op 

betaling van deze bedragen worden gemaakt, 

bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van een 

medewerker op het spel staat. Indien mogelijk 

dient er advies te worden gezocht voordat een 

dergelijk betaling wordt gemaakt. Waar dit niet 

mogelijk is, dient de kwestie onmiddellijk aan de 

toedoende manager te worden gerapporteerd. 

In alle gevallen waar om een dergelijk bedrag 

wordt gevraagd, dient de persoon die deze 

betaling eist om een ontvangstbewijs te 

worden gevraagd. Hierdoor worden plaatselijke 

functionarissen ontmoedigd om oneigenlijke of 

onwettige betalingen te vragen. 
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Eerlijkheid en integriteit
Alle medewerkers dienen op eerlijke 

en toegewijde wijze hun taken en 

verantwoordelijkheden uit te voeren. Wij streven 

ernaar om onze concurrentie op overtuigende, 

rechtvaardige en eerlijke wijze voor te blijven. Wij 

streven ernaar concurrentievoordelen te behalen 

aan de hand van superieure prestaties, nooit door 

onethische of illegale handelspraktijken. 

Rentokil Initial moedigt een open en eerlijke 

cultuur aan en tolereert geen frauduleuze of 

oneerlijke handelingen. Alle medewerkers 

dienen zich eerlijk te gedragen en zelfs de schijn 

van onfatsoenlijk gedrag te vermijden. 

Alle medewerkers dienen de hoogste normen 

te handhaven op het gebied van integriteit, 

moraliteit en competentie en niet te handelen 

op een manier die het bedrijf in diskrediet kan 

brengen waarbij de mensenrechten van anderen 

gerespecteerd worden. Ter handhaving van de 

waardevolle reputatie van het bedrijf wordt van 

alle medewerkers verwacht dat zij de hoogste 

normen handhaven in al hun zakelijke 

handelingen. Zolang medewerkers aan het 

werk zijn, zijn ze ambassadeurs van het bedrijf 

en als dusdanig dienen zij zich correct en met 

integriteit te gedragen. Zo moeten diensten 

bijvoorbeeld niet “aangedikt” worden en 

klanten mogen niet misleid worden om een 

koop te sluiten. 

Loyaliteit
Alle medewerkers worden geacht loyaliteit te 

tonen in alle zaken die betrekking hebben op 

het bedrijf, inclusief zaken met betrekking tot 

klanten en anderen waarmee het bedrijf een 

commerciële relatie heeft. De waarden van 

het bedrijf met betrekking tot Service, Relaties 

en Teamwerk bevorderen een cultuur waarin 

wederzijds respect en individuele groei de 

belangrijkste ingrediënten vormen voor ons 

succes. 

Confidentialiteit en voorkennis
Medewerkers mogen confidentiële 

bedrijfsinformatie niet op ontoepasselijke wijze 

gebruiken, hetzij voor persoonlijk gewin of 

om derden een onrechtvaardig voordeel te 

verschaffen. 

Alle niet-openbare informatie over het bedrijf 

is confidentiële informatie en mag niet met 

partijen buiten het bedrijf worden besproken 

of aan hen openbaar worden gemaakt. Onder 

deze confidentiële informatie vallen gegevens 

over hoe de producten van het bedrijf worden 

vervaardigd of ingekocht, de manier waarop het 

bedrijf zijn diensten levert en gegevens omtrent 

klanten en leveranciers. 

Verantwoordelijkheden ten 
opzichte van het bedrijf

18 Gedragscode Gedragscode   19

Inhoudsopgave
Introductie
Ons bedrijf
Waarom hebben wij een Gedragscode?
Verantwoordelijkheden ten opzichte van medewerkers
Verantwoordelijkheden ten opzichte van klanten en zakenpartners
Verantwoordelijkheden ten opzichte van het bedrijf
Ethische dilemma’s oplossen
Advies en het melden van problemen



Medewerkers dienen confidentiële informatie 

te beschermen door deze veilig te houden 

en niet vrij te geven aan personen die hiertoe 

geen legitieme noodzaak hebben. Iedereen die 

toegang heeft tot confidentiële informatie mag 

deze slechts gebruiken voor de rechtmatige 

uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. 

Informatie mag worden vrijgegeven aan derden, 

zoals adviseurs, mits er contractuele regelingen 

gelden omtrent het niet vrijgeven van deze 

informatie.

Prijsgevoelige informatie
Medewerkers mogen niet-openbare informatie 

niet gebruiken ten behoeve van persoonlijk 

financieel voordeel of om anderen, die deze 

informatie zouden kunnen gebruiken voor 

investeringsbeslissingen, te “tippen”. Dit is 

zowel onethisch als onwettig. Van tijd tot tijd 

kunnen sommige medewerkers “insiders” 

worden omdat zij op de hoogte raken van 

confidentiële informatie die de prijs van de 

bedrijfsaandelen kunnen beïnvloeden (misschien 

omdat ze betrokken zijn bij een speciaal project 

of bij het opstellen van financiële informatie voor 

publicatie). Voor mensen in deze positie gelden 

speciale regels die op het juiste tijdstip aan de 

betrokkenen zullen worden uitgelegd. 

Rentokil Initial medewerkers die op de hoogte 

raken van informatie die mogelijk prijsgevoelig is 

voor de door het bedrijf verhandelde aandelen, 

dienen ervoor te zorgen dat deze informatie 

confidentieel blijft en niet wordt vrijgegeven 

aan andere medewerkers of derden, tenzij deze 

hiervan op de hoogte moeten zijn. Wanneer 

iemand per ongeluk of onverwacht mogelijk 

prijsgevoelige informatie ontvangt, dient 

dit onmiddellijk onder de aandacht van het 

openbaarmakingscomité te worden gebracht 

door contact op te nemen met de Group 

Company Secretary. 

Relaties met aandeelhouders en 
analisten
Verklaringen omtrent de financiële prestaties 

van Rentokil Initial of voorspellende verklaringen 

over het bedrijf en de verwachte financiële 

prestaties mogen alleen door bevoegde 

bedrijfsfunctionarissen gemaakt worden. 

Verder mogen ook alleen medewerkers 

die specifiek daartoe bevoegd zijn contact 

opnemen met, of reageren op, vragen van de 

investeringsgemeenschap (aandeelhouders, 

effectenmakelaars, investeringsanalisten, etc. ). 

Mediabetrekkingen en openbare 
bekendmakingen
Als groot bedrijf trekt Rentokil Initial vaak de 

aandacht van de media. Als een op de beurs 

genoteerd bedrijf dient het er echter voor te 

zorgen dat prijsgevoelige informatie eerst op 

de beurs wordt bekend gemaakt vóórdat deze 

wordt vrijgegeven aan andere partijen. Het 

bedrijf neemt daarom de openbaarmaking van 

informatie uiterst serieus. Alleen medewerkers 

die specifiek daartoe bevoegd zijn mogen 

contact opnemen met, of reageren op, vragen 

van de media. 

Alle informatie met betrekking tot financiële 

prestaties, acquisities of afstotingen, joint 

ventures, investeringen of belangrijke nieuwe 

contracten of het verlies van contracten die nog 

niet openbaar gemaakt zijn, moeten voordat 

zij openbaar bekend worden gemaakt, worden 

goedgekeurd door de communicatieafdeling.

Social Media
Het bedrijf erkent dat sociale media steeds meer 

gebruikt wordt en grote gevolgen heeft voor de 

manier waarop informatie wordt verspreid. De 

Rentokil Initial Social Media Policy is te vinden 

op het bedrijfsintranet en moet worden gelezen 

door alle collega’s die met of namens het bedrijf 

of haar merken via sociale media kanalen 

communiceren.

Nauwkeurig gegevens bijhouden
Alle medewerkers dienen ervoor te zorgen 

dat informatie nauwkeurig en eerlijk 

wordt vastgelegd en gerapporteerd zodat 

alle bedrijfsgegevens in redelijke details 

kunnen worden bijgehouden en voldoen 

aan de geldende wettelijke vereisten en het 

bedrijfssysteem voor interne controle. Het bedrijf 

vereist eerlijke en nauwkeurige vastlegging en 

rapportage van informatie voor het maken van 

verantwoordelijke zakelijke beslissingen. 

Alle bedrijfsonkosten moeten nauwkeurig 

worden vastgelegd en gedocumenteerd. Indien 

een medewerker niet zeker is van het feit of 

een bepaalde uitgave legitiem is, dient de eigen 

manager om advies te worden gevraagd. 

Verantwoordelijkheden ten 
opzichte van het bedrijf
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22   Code of Conduct

Fraude
Rentokil Initial legt zich toe op het voorkomen 

van fraude en corruptie en de ontwikkeling van 

een toepasselijke antifraudecultuur. Het bedrijf 

heeft een nultolerantiebeleid voor frauduleus 

en/of corrupt gedrag. Verliezen die het bedrijf 

leidt als gevolg van fraude, omkoping en andere 

corrupte praktijken kunnen meer dan alleen 

financieel van aard zijn; zij kunnen ernstige 

schade berokkenen aan de reputatie van het 

bedrijf en personen en het bedrijf blootstellen 

aan wettelijke vorderingen. Niemand van onze 

medewerkers mag willens en wetens toelaten 

dat een bedrijf of een andere medewerker een 

handeling uitvoert in verband met de activiteiten 

van een Rentokill Initial bedrijf die onder de 

geldende wetgeving of deze gedragscode als 

corrupt gezien kan worden. 

Alle gedrag dat mogelijk corrupt, onethisch 

of illegaal is of gedrag dat niet beschouwd 

wordt als een goede praktijk of in strijd is met 

geldende wetgeving, resulteert in een onderzoek 

dat kan leiden tot disciplinaire actie tegen de 

aanstootgevende partij, waaronder ontslag. 

Geld witwassen
Alle medewerkers dienen op hun hoede te zijn 

voor het witwassen van geld. Dit is het proces 

waarbij criminelen trachten de ware afkomst en 

het bezit van de opbrengsten van hun criminele 

activiteiten te verbergen om zo gerechtelijk 

vervolging, veroordeling en confiscatie van 

de criminele fondsen te vermijden. Iemand 

waarschuwen die mogelijk tracht een misdrijf te 

plegen onder de regels m. b. t. geld witwassen 

kan ook een misdrijf zijn. Misdrijven op het 

gebied van geld witwassen kunnen ertoe leiden 

dat een medewerker persoonlijk onderworpen 

wordt aan criminele sancties en disciplinaire 

maatregelen door het bedrijf. 

Belangengeschillen
Medewerkers mogen niet betrokken raken 

bij activiteiten die kunnen leiden tot een 

belangengeschil met hun bedrijf of de groep 

in zijn geheel. Een belangengeschil bestaat 

wanneer de privébelangen van een medewerker 

op welke manier dan ook in strijd zijn met de 

belangen van het bedrijf. 
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Een belangengeschil kan bijvoorbeeld ontstaan 

wanneer:

•  Een medewerker handelt op een manier, 

of belangen heeft, die het moeilijk maakt 

(maken) om zijn of haar werk voor het bedrijf 

objectief en efficient uit te voeren. 

•  Een medewerker, of diens/dier gezinsleden, 

onrechtmatige persoonlijke voordelen 

ontvangen als gevolg van zijn of haar positie 

binnen het bedrijf.

•  Een medewerker gelijktijdig werkzaam is voor 

een concurrent, klant of leverancier in welke 

capaciteit dan ook.

•  Een medewerker externe relaties heeft die

 van invloed is op hun vermogen

 de juiste beslissingen te nemen.

Wanneer een medewerker zich bewust wordt 

van een (mogelijk) belangengeschil, dan dient hij 

of zij dit onmiddellijk aan zijn of haar manager 

of hoger management te melden. 

Milieu
Alle medewerkers dienen het milieu te 

respecteren bij alle met hun werk verband 

houdende activiteiten, ongeacht of deze al dan 

niet op het eigen bedrijfsterrein plaatsvinden. 

Milieubescherming vormt een integraal 

onderdeel van de globale bedrijfsstrategie van 

ons bedrijf en de handelingen van al onze 

medewerkers dienen deel uit te maken van de 

oplossing, niet het probleem. 

Emissies naar lucht, bodem en water alsmede 

stank- en geluidsoverlast kunnen problemen 

veroorzaken voor de buren van het bedrijf en 

het wijdere milieu. Solide afvalbeheer en het 

zorgvuldig gebruik van materiële middelen 

en energie zijn vanuit zowel een milieu als 

economisch oogpunt verstandig. Het bedrijf 

streeft ernaar materiële middelen op effectieve 

wijze te gebruiken, het gebruik van energie, 

emissies naar lucht, bodem en water en 

afvalgeneratie tot een minimum te beperken 

en onvermijdelijk afval waar mogelijk op 

milieuvriendelijke wijze te beheren. 

Het bedrijf leeft alle milieuwetgeving 

en -voorschriften na. Tevens zal er, ten 

minste jaarlijks, openbaar verslag worden 

uitgebracht over de prestaties op het gebied 

van belangrijke prestatieindicatoren zoals 

waterverbruik en CO2 emissies. 

Het bedrijf verwacht van alle medewerkers dat zij 

een rol spelen bij de milieubescherming. Mocht 

een medewerker te weten komen of vermoeden 

dat de milieuwetgeving of de bedrijfsprincipes 

geschonden worden, dan dient hij of zij hiervan 

onmiddellijk melding te maken aan de eigen 

manager of via de routes die aan het slot van 

deze code omschreven worden. 

Het bedrijf streeft ernaar dat bij de ontwikkeling 

van materialen en producten die nodig zijn 

om een service te leveren aan onze klanten 

voortdurend getracht wordt methodes en 

materialen te vinden die minder schadelijke 

gevolgen hebben voor het milieu of de 

consumptie van schaarse middelen dan de 

methoden of materialen die zij vervangen. 

Het milieubeleid van het bedrijf kan worden 

gevonden op www.rentokil-initial.com/

corporate-responsibility/reports-and-policies/

company-policies.

Betrokkenheid bij de gemeenschap
Rentokil Initial vergemakkelijkt waar mogelijk 

de betrokkenheid van medewerkers bij de 

culturele, educatieve en sociale ontwikkeling 

van de gemeenschappen waarbinnen het 

bedrijf werkzaam is en de medewerkers 

woonachtig zijn. Het bedrijft moedigt donaties 

aan liefdadigheidsinstelling aan, met name 

wanneer medewerkers hierin een active rol 

vervullen en heeft een beleid waarbij een 

evenredige contributie in navolging van dit 

beleid wordt gemaakt. 

Deelname in de politiek
Als apolitieke organisatie geeft Rentokil Initial 

geen contributies, hetzij in contanten of in 

natura, aan politieke kandidaten, partijen of 

organisaties die als doel hebben de belangen van 

politieke partijen of ideologieën te promoten.

Het bedrijf en al zijn medewerkers maken 

deel uit van de maatschappij waarin ze actief 

zijn en binnen alle maatschappijen spelen 

politieke kwesties een belangrijke rol voor 

bedrijven en personen. Van tijd tot tijd kunnen 

politieke onderwerpen aan de dag komen 

die legitiem van interesse en belang voor het 

bedrijf zijn. Alleen daartoe bevoegd personeel 

mag betrokken raken bij communicatie die 

beschouwd kan worden als deelname aan het 

politieke proces. 

Het staat medewerkers vrij om in hun 

persoonlijke hoedanigheid deel te nemen 

aan politieke activiteiten van hun keuze, op 

individuele basis, voor eigen rekening en 

verantwoording, én in hun eigen tijd, maar dit 

mag niet leiden tot een belangenconflict of hun 

werk voor het bedrijf in gedrang brengen.

Gebruik van bedrijfsmiddelen
Alle bedrijfsmiddelen, hetzij fysiek 

of ontastbaar, mogen alleen worden 

gebruikt voor legitieme en goedgekeurde 

bedrijfsdoeleinden. Diefstal, onzorgvuldigheid 

en verspilling hebben directe gevolgen voor 

de winstgevendheid van het bedrijf en alle 

vermoedens met betrekking tot fraude of 

diefstal dienen onmiddellijk gemeld te worden 

zodat een onderzoek kan worden ingesteld. 
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Onder de verplichting van medewerkers 

om bedrijfsmiddelen te beschermen valt 

ook informatie met eigendomsrecht. 

Informatie met eigendomsrechten omvat 

zaken zoals handelsgeheimen, octrooien, 

handelsmerken, materiaal met auteursrechten 

zoals bedieningshandleidingen, procedurele 

documenten en alle overige bedrijfs- en 

marketingmateriaal, ideeën, ontwerpen, 

gegevensbestanden, gegevens of alle niet 

vrijgegeven financiële gegevens en verslagen.
 

Intellectuele eigendomsrechten vormen een 

aanzienlijk gedeelte van de waarde van de groep 

en alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor 

de bescherming van deze belangrijke middelen. 
 

Acceptabel gebruik van het internet, 
computers en mobiele technologie
Rentokil Initial geeft medewerkers toegang tot 

IT-middelen zoals pc’s, laptops, pda’s, e-mail 

en het internet voor zakelijke doeleinden. 

Beperkt en incidenteel persoonlijk gebruik van 

IT-middelen is toegestaan mits de productiviteit 

van de medewerker, zijn of haar taakuitvoering 

of de reputatie van het bedrijf hierdoor niet in 

het gedrang komt. 
 

Het gebruik van de IT-middelen van het bedrijf

moet te allen tijde voldoen aan het bedrijfsbeleid

met betrekking tot acceptabel gebruik dat

gevonden kan worden in de Group Policies 

Library op het Group Intranet. Vermoedens dat 

bedrijfsapparatuur, -systemen of -gegevens 

worden misbruikt, zullen onderzocht

worden en dit kan leiden tot disciplinaire

maatregelen, waaronder ontslag.
 

Toegang tot en opslag van e-mail
Binnen de grenzen van de wet op de 

bescherming van gegevens kan het bedrijf 

computerbestanden en elektronische 

communicatie die door het bedrijf worden 

opgeslagen op de eigen servers of die 

van leveranciers, of op pc’s of andere 

bedrijfsapparatuur, openen en controleren 

om ervoor te zorgen dat bedrijfsapparatuur 

en data services correct worden gebruikt voor 

werkdoeleinden. 
 

Het is het beleid van ons bedrijf om alle e-mails 

minsten een jaar lang te bewaren. Toegang 

tot opgeslagen e-mailverkeer wordt alleen 

in uitzonderlijke omstandigheden gegeven, 

zoals bij een onderzoek naar schending van 

bedrijfsbeleid, wetten of voorschriften. 
 

Mobiele telefoons
Rentokil Initial bedrijven zullen altijd trachten 

ervoor te zorgen dat medewerkers mobiele 

telefoons of andere handmatige apparaten veilig 

en binnen de wet gebruiken, met name tijdens 

het autorijden voor zakelijke doeleinden. Beperkt 

en incidenteel persoonlijk gebruik van de 

mobiele telefoons van het bedrijf is waar nodig 

toegestaan, bijvoorbeeld wanneer er buiten de 

normale werkuren wordt gewerkt. 

Misbruik van drugs en alcohol
Misbruik van verdovende middelen kan 

noodlottige gevolgen hebben voor individuele 

personen, de werkplaats en op de prestaties van 

medewerkers binnen het bedrijf.
 

Het gebruik of bezit van verdovende 

middelen op Rentokil Initial locaties of bij het 

vertegenwoordigen van het bedrijf wordt 

streng verboden en zal bij ontdekking leiden tot 

disciplinaire maatregelen. 
 

Het bedrijf moedigt een bedrijfsomgeving 

die vrij van alcohol is van harte aan, maar 

matig gebruik van alcohol tijdens interne of 

externe evenementen in overeenstemming 

met de plaatselijke gebruiken en praktijken, is 

toegestaan met de juiste authorisatie. 
 

Gedragslijnen voor alle HR gerelateerde zaken 

zijn te vinden in de Group Policies bibliotheek op 

het Group Intranet.
 

Naleving
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de 

wet naleven zowel volgens de letter als vanuit 

de betekenis. Dit vormt de grondslag voor de 

ethische normen van ons bedrijf. Medewerkers 

dienen overal waar zij actief zijn de wet te 

respecteren, na te leven en moeten om advies of 

extra training vragen indien zij er niet zeker van 

zijn hoe ze van toepassing zijn op hun functie.
 

Het is belangrijk dat alle medewerkers een 

inzicht hebben in de wetten die betrekking 

hebben op de zaken waarbij zij betrokken zijn 

en dienen deze wetten na te leven, aangezien 

schending ervan ernstige consequenties kan 

hebben. Indien een medewerker van mening is 

dat iets wat hij of zij doet of gevraagd wordt te 

doen, in strijd is met de wet, dient hij of zij dit 

te melden aan de eigen manager die, zo nodig, 

om juridisch advies kan vragen. Indien een 

medewerker op confidentiële wijze melding van 

iets wenst te maken, dan kan dit – zie de sectie 

over advies en het melden van problemen aan 

het slot van deze code. 
 

Het bedrijf zal management niet aansprakelijk 

stellen voor zakelijke verliezen die voortvloeien 

uit het naleven van wetten of bedrijfsbeleid 

en zal ervoor zorgen dat medewerkers geen 

nadelige gevolgen ondervinden van het 

melden van een overtreding of een vermoede 

overtreding. 

Verantwoordelijkheden ten 
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Advies en het melden van problemen
Bij ethisch gedrag en besluitvorming komt 

meer kijken dan wettelijke vereisten alleen, en 

het vereist daarom van medewerkers dat zij 

hun eigen oordeel gebruiken en persoonlijke 

verantwoordelijkheid accepteren. 

Medewerkers worden aangemoedigd om advies 

te vragen of anderen te betrekken bij dialogen 

en debatten om vast te stellen wat de juiste 

gang van zaken is. 

Wanneer u geconfronteerd wordt met een 

ethisch dillema, kunt u in eerste instantie de 

volgende vragen stellen:

•  Voldoen mijn voorgenomen handelingen aan 

de geldende wetgeving en voorschriften?

•  Vormen mijn voorgenomen handelingen een 

weerspiegeling van de bedrijfswaarden?

•  Volgen mijn voorgenomen handelingen 

de ethische principes in de Rentokil Initial 

Gedragscode?

•  Indien mijn voorgenomen handelingen in de 

krant vermeld zouden worden, zouden deze 

dan als positief worden gezien?

•  Zou ik willen dat ikzelf of een familielid 

werd onderworpen aan mijn voorgenomen 

handelingen?

•  Zal ikzelf en degenen die ik respecteer zowel 

nu als in de toekomst trots zijn op mijn 

voorgenomen handelingen?

Indien uw antwoord op een of meerdere van 

deze vragen ‘nee’ of ‘niet zeker’ is, bespreek of 

maak dan melding van uw problemen.

Ethische dilemma’s oplossen
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Er is altijd wel iemand die een medewerker 

behulpzaam kan zijn bij het oplossen van 

ethische kwesties. 

Uw bezwaren zullen serieus worden genomen 

en op zorgvuldige en professionele manier 

worden behandeld. Wanneer er melding wordt 

gemaakt van een potentiële misdraging, zal er 

een onderzoek worden ingesteld en de juiste 

actie worden ondernomen.

Medewerkers kunnen gebruik maken van de 

volgende middelen om hulp, informatie of advies 

te vragen bij ethische kwesties of melding te 

maken van een vermoed incident. 

Contact opnemen met de eigen manager

In de meeste gevallen is de eigen manager 

de beste persoon om aan te spreken. Indien 

u niet zeker bent van de meest toepasselijke 

handelswijze in een bepaalde situatie, kunt u uw 

manager om advies vragen. 

Een manager op een hoger niveau 

aanspreken

In speciale gevallen, wanneer u van mening 

bent dat het niet toepasselijk is om uw directe 

manager te raadplegen, kunt u diens manager 

benaderen voor advies of melding te maken van 

uw bezorgdheid. 

Iemand binnen uw HR/personeelsteam 

informeren

Uw HR/personeelsteam is altijd bereid om 

ethische kwesties of dilemma’s met u te 

bespreken, evenals alle kwesties die betrekking 

hebben op uw dienstverband. 

10 dingen om te onthouden

1. Wij zijn aan veiligheid voor 100% toegewijd

2. Wij hechten waarde aan diversiteit

3. Wij respecteren de verschillende culturen en 

gebruiken

4. Wij dragen zorg voor het milieu

5. Wij bieden training en mogelijkheden voor 

ontwikkeling

6. We respecteren de mensenrechten van onze 

collega’s en anderen.

7. Wij moedigen participatie in de 

gemeenschap aan

8. Wij streven naar de hoogste normen op het 

vlak van klantenservice

9. Wij stellen te allen tijde de hoogste zakelijke 

gedragsnormen

10. Onze procedures en ons beleid is volledig 

afgestemd op onze kernwaarden van 

Service, Relaties en Teamwerk.

Advies en het melden 
van problemen

Speak Up

Het bedrijf hanteert een confidentieel 

meldingsproces met als naam “Speak Up” dat 

medewerkers in staat stelt om kwesties intern 

bij onafhankelijke hogere managers binnen 

Rentokil Initial plc. aan de orde te stellen. De 

Speak-Up contactinformatie dient op alle locaties 

voor iedereen beschikbaar te zijn. Verder kunt 

u ook gebruik maken van een van de volgende 

manieren:

•  Email: speak-up@rentokil-initial.com

•  Telefoon: +44 207 6277 966   

 (klik voor landspecifieke of gratis nummers op  

 onderstaande Intranet link)

• Intranet: http://www.ri-intranet.com/speak-up

Rentokil Initial tolereert geen represail-

lemaatregelen in welke vorm dan ook 

tegen mensen die, te goeder trouw, 

melding maken van vermoede ethische 

of wettige misdragingen of beleids-

schendingen. 
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