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1 Inleiding
3

Integriteit, professionaliteit en maatschappelijk verantwoord handelen zijn
de kernwaarden van Tauw. Onze opdrachtgevers, medewerkers en andere
belanghebbenden mogen erop rekenen dat wij ons handelen baseren op
deze kernwaarden. Via deze gedragscode willen we dit borgen door aan
medewerkers concrete richtlijnen te geven hoe te handelen bij de uitvoering
van hun werk.
De gedragscode vormt een onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
Medewerkers zijn verplicht de gedragscode te kennen en na te leven. Bij
overtreding van de gedragscode kunnen sancties worden opgelegd.
Ook directie en management zijn medewerkers van Tauw. Van hen mag worden
verwacht dat zij een voorbeeldrol vervullen in het naleven van de gedragscode. Medewerkers mogen van Tauw verwachten dat zij er alles aan doet
om het naleven van de gedragscode door iedereen binnen de organisatie, te
bevorderen en te faciliteren.
Ook derden die in opdracht van Tauw werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten,
gedetacheerden en stagiairs, moeten de gedragscode naleven. Zij ontvangen
bij aanvang van hun werkzaamheden een exemplaar van de code.
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2 Kernwaarden en
gedrag

De kernwaarden van Tauw zijn integriteit, professionaliteit en maatschappelijk
verantwoord handelen.
2.1
Integriteit
2.1.1 Onafhankelijkheid
Tauw is onafhankelijk in zijn advisering en werkzaamheden. Onze advisering is
primair gebaseerd op genoemde kernwaarden professionaliteit, integriteit en
maatschappelijk verantwoord handelen. Binnen die randvoorwaarden dienen
wij de belangen van onze klanten. De directie kan besluiten bepaalde opdrachten
te weigeren, wanneer die onze onafhankelijkheid kunnen aantasten. De directie
zal de redenen daartoe kenbaar maken aan de opdrachtgever.
Medewerkers doen er alles aan om belangenverstrengeling te voorkomen.
Dat betekent dat medewerkers hun eigen positie en belangen en ook die van
Tauw duidelijk maken in (mogelijke) conflictsituaties.
Ook zullen medewerkers situaties vermijden waarbij tegenstrijdige belangen
van verschillende opdrachtgevers worden gediend, tenzij de opdrachtgevers
hebben verklaard hiertegen geen bezwaar te hebben. In alle gevallen waarbij
tegenstrijdige belangen dreigen en/of een rol spelen, dient een medewerker
zijn/haar directe leidinggevende op de hoogte te stellen en de verdere handelwijze met hem/haar af te stemmen.
Bij twijfel is het belangrijk dat een medewerker overleg pleegt met zijn/haar
leidinggevende over hoe te handelen.
2.1.2 Wet- en regelgeving
Medewerkers houden zich bij de uitvoering van hun functie altijd aan wetten
en regelgeving (zowel naar de letter als de geest daarvan). Op Tauw rust
de verantwoordelijkheid de medewerkers te wijzen op de verplichtingen op
grond van wet- en regelgeving. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid
om daarvan kennis te nemen.
2.1.3 Open en eerlijk
Medewerkers zijn open en eerlijk en tonen respect voor de ander. Wij behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.
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Besluiten worden genomen op basis van argumenten. Er zijn geen verborgen
agenda’s en er wordt slechts gebruik gemaakt van macht vanuit de functie,
voor zover deze nodig is voor het adequaat uitvoeren van de functie. Medewerkers onthouden zich van uitingen met een (mogelijk) dreigende, seksueel
of anderszins intimiderende, racistische, beledigende of aanstootgevende
inhoud op welke manier en via welk medium ook.
2.1.4 Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Medewerkers gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke en met persoonlijke
informatie.
De medewerker is verplicht tot volledige geheimhouding van informatie die
hem/haar gedurende het dienstverband, op wat voor manier dan ook, bekend
is geworden en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan
vermoeden.
Vertrouwelijke informatie kan betrekking hebben op:
• Het bedrijf en de bedrijfsvoering van Tauw
• Opdrachtgevers of toeleveranciers
• Persoonlijke informatie betreffende medewerkers van Tauw of
informatie die herleidbaar is naar personen bij Tauw
De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst als na de beëindiging. Bij onzekerheid over de interpretatie van
de geheimhoudingsplicht en/of onzekerheid over de vertrouwelijkheid van
bepaalde informatie dient vooraf te worden overlegd met de leidinggevende.
Bij verwijtbare overtreding van de geheimhoudingsplicht kan Tauw een sanctie
opleggen (zie paragraaf 4.2).
2.1.5 Communicatie en (social) media
Medewerkers dienen zich in al hun communicatie (op het werk, privé, via alle
vormen van (social) media, etc.) bewust te zijn van het belang van:
• De vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens van Tauw
• De reputatie en belangen van klanten en relaties van Tauw
• De reputatie en belangen van Tauw
Berichtgeving over Tauw in de media (publicaties, interviews ed.) en contacten
met de pers dienen altijd vooraf te worden goedgekeurd door de afdeling M&C.
7

2.1.6 Relatiegeschenken
Medewerkers zullen geen geschenken geven of ontvangen die de onafhankelijkheid of de vrijheid van de ontvanger aantasten. Ook moet worden
vermeden dat geschenken als tegenprestatie voor een bepaalde dienst
kunnen worden gezien. Tauw gaat uit van het standpunt dat opdrachten uit
vrije wil worden verleend op grond van onze professionaliteit en onafhankelijkheid. De richtlijnen van onze relaties met betrekking tot het ontvangen van
relatiegeschenken worden altijd gerespecteerd.
Als gebaar van goede verstandhouding zijn incidenteel relatiegeschenken
van een kleine waarde, binnen de hierboven aangegeven randvoorwaarden,
toegestaan.
Voor het ingaan op uitnodigingen voor niet-zakelijke activiteiten van Tauw
relaties is de voorafgaande toestemming van de leidinggevende nodig.
2.1.7 Nevenwerkzaamheden
Voor het verrichten van betaalde nevenwerkzaamheden dient een medewerker schriftelijk toestemming te hebben van de afdeling Human Resources (HR),
die een eventuele strijdigheid met het belang van Tauw beoordeelt en toetst.
Tenzij van tevoren anders is overeengekomen, geldt dat de functie bij Tauw
de hoofdfunctie is. Indien Tauw van mening is dat de nevenwerkzaamheden
conflicteren met de activiteiten bij Tauw en/of een goede functie-uitoefening
bij Tauw op welke wijze dan ook in de weg staan, dan kan Tauw de nevenwerkzaamheden verbieden of nadere voorwaarden stellen. Dit wordt schriftelijk en onderbouwd aan de medewerker kenbaar gemaakt.
Onbetaalde nevenwerkzaamheden die een belemmering zouden kunnen
vormen voor de onafhankelijkheid bij de uitoefening van de functie bij Tauw
in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld politieke nevenfuncties) moeten worden
gemeld aan de leidinggevende. Tauw heeft het recht om voorwaarden te
stellen in het belang van de gewenste uitvoering van de werkzaamheden en
functie bij Tauw zodat mogelijke belangenverstrengeling in de toekomst wordt
voorkomen.
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2.1.8 Partnerrelaties tussen collega’s
Als er sprake is van een partnerrelatie tussen collega’s bij Tauw, dan is het
uitgangspunt dat deze relatie een goede functie-uitoefening niet in de weg
mag staan of de samenwerking met anderen niet mag verstoren. Als dit wel
het geval is dan zal de leiding na overleg met betrokkenen en de afdeling HR
naar een passende oplossing zoeken en indien nodig besluiten om één van
beiden over te plaatsen naar een andere functie binnen Tauw. Indien er een
partnerrelatie is of ontstaat tussen een leidinggevende en een medewerker op
dezelfde afdeling dan heeft Tauw het recht één van beiden over te plaatsen
naar een andere functie of afdeling.
2.2
Professionaliteit
2.2.1 Deskundigheid
De klant mag rekenen op onze deskundigheid en ‘het beste van Tauw’. Dit
houdt in dat medewerkers:
• Ontwikkelingen volgen in de technologie en wetgeving, en hun kennis en
vaardigheden op het vereiste niveau houden (Tauw stelt medewerkers hier
toe in staat, onder meer via Tauw University)
• Hun eigen beperkingen kennen en weten wanneer op grond daarvan werk
te weigeren of een deskundige collega of externe partij in te schakelen. Bij
de projectuitvoering gaat het belang van de klant boven interne Tauwbelangen (bijvoorbeeld van de eigen afdeling) en persoonlijke belangen
• Methodisch werken, op de door de professie voorgeschreven wijze, en op
ieder moment verantwoording kunnen afleggen over de in hun werkzaamheden gekozen aanpak en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij
de keuze
2.2.2 Afspraken vastleggen en nakomen
Medewerkers zorgen ervoor dat afspraken met partijen duidelijk zijn, voor
beide partijen. Hiertoe worden afspraken en wijzigingen altijd schriftelijk
vastgelegd of bevestigd, zodat partijen, ook los van personen, na verloop van
tijd nog weten wat is afgesproken. Afspraken worden altijd nagekomen. Als
dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt hier tijdig over gecommuniceerd, zowel intern als met de opdrachtgever.
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2.2.3 Kwaliteit
Medewerkers werken volgens de Tauw-processen, -procedures en -werkvoorschriften zoals vastgelegd in ons kwaliteitssysteem en in andere regelingen.
Medewerkers zorgen ervoor dat de (digitale) dossiers alle informatie, afspraken en andere vastleggingen bevatten die een goede uitvoering van de werkzaamheden binnen Tauw mogelijk maken.
2.2.4 Veiligheid
Het veiligheidsmotto van Tauw is: stel eerst veiligheid zeker voordat je met het
werk begint. Veiligheid gaat boven alles.
Medewerkers letten erop dat zij op veilige wijze hun werkzaamheden uitvoeren. Onveilige situaties en (bijna-) ongevallen worden altijd en direct gemeld
bij de leidinggevende en bij de arbo-coördinator.
Medewerkers houden zich nauwkeurig aan de door Tauw vastgestelde
regelingen en aanwijzingen met betrekking tot veiligheid bij de uitoefening
van hun werkzaamheden en het verblijf in gebouwen. Als werkzaamheden
buiten Tauw worden uitgevoerd, worden de regelingen en aanwijzingen van
derden die ter plekke gelden opgevolgd. Tauw heeft het veiligheidsmanagement opgenomen in het kwaliteitsmanagement en voert een actief beleid om
medewerkers te informeren en veiligheid tot het uiterste te bevorderen. Tauw
draagt zorg voor alle veiligheidsinstructies en cursussen die noodzakelijk zijn
voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden.
2.2.5 Gebruik bedrijfsmiddelen
Tauw stelt bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld computer, internet, mobiele telefoon, auto, etc.) ter beschikking voor zakelijke doeleinden, gekoppeld aan de
werkzaamheden die een medewerker uitvoert. Beperkt privégebruik van deze
middelen wordt binnen redelijke grenzen toegestaan mits de kosten beperkt
blijven en het privégebruik geen belemmering vormt voor het zakelijk gebruik.
Bij twijfel over privégebruik neemt de medewerker contact op met de leidinggevende.
De medewerker zal alle zorgvuldigheid in acht nemen ter voorkoming van
schade, verlies of diefstal van bedrijfsmiddelen. In geval van schade, verlies of
diefstal wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de aangewezen persoon/
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afdeling binnen Tauw. Aanwijzingen van Tauw voor het gebruik van bedrijfsmiddelen worden altijd opgevolgd.
Indien er aanleiding is tot een ernstig vermoeden dat een medewerker zich
niet houdt aan bovengenoemde richtlijnen of Tauw-middelen inzet voor
ontoelaatbare doeleinden, dan heeft Tauw de mogelijkheid en het recht om
gegevens over het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals computers, e-mail,
internet of mobiele telefoon, door die medewerker nader te onderzoeken en
zonodig sancties op te leggen (zie verder paragraaf 3.2).
2.2.6 Alcohol en drugs
Tauw beschouwt het volledig afzien van het gebruik van alcohol en/of drugs
tijdens werktijd als een belangrijk onderdeel van het streven naar optimale
professionaliteit. Het gebruik van deze middelen buiten werktijd mag geen
enkele invloed hebben op de wijze waarop de medewerker zijn/haar werkzaamheden voor Tauw verricht. Tauw heeft het recht om sancties op te leggen
aan de medewerker die zich schuldig maakt aan ongewenst gebruik van
alcohol en/of drugs, alsmede aan de medewerker die ten gevolge van andere
verslavingen zijn/haar werkzaamheden voor Tauw niet naar behoren uitvoert.
2.3			 Maatschappelijk verantwoord handelen
In de missie van Tauw is vastgelegd dat Tauw zich richt op het bijdragen aan
duurzame ontwikkeling van de samenleving. Dat vraagt om een houding van
de medewerker om oog te hebben voor de belangen van de diverse belanghebbenden in en rond projecten en daar zo goed mogelijk rekening mee te
houden in de uitvoering van projecten.
Om de missie van Tauw op het punt van duurzame ontwikkeling van de samenleving te concretiseren wordt van de medewerker verwacht dat binnen de
mogelijkheden van zijn/haar functie hij/zij:
• Opdrachtgevers maximaal ondersteunt bij het bereiken van hun doelstellingen
op het gebied van duurzaamheid
• Er naar streeft bij de uitvoering van opdrachten, binnen de door de opdrachtgever gegeven ruimte, duurzaamheid zo veel mogelijk te bevorderen
in zijn/haar advisering en ontwerp
• Opdrachtgevers actief informeert over producten, diensten en oplossingen
11

die Tauw kan leveren om duurzaamheid in de uitvoering van opdrachten te
bevorderen
Bij de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden streeft de medewerker ernaar
het gebruik van grondstoffen en energie zoveel mogelijk te beperken en duurzaamheid te bevorderen. De medewerker neemt actief kennis van de richtlijnen, voorstellen en ideeën die de werkgever bekend maakt (bijvoorbeeld
reisgedrag, energieverbruik op de werkplek, papiergebruik, etc.) en gedraagt
zich ook daar naar.
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3 Meldingsplicht,
bescherming en klachten
13

3.1
Meldingsplicht en bescherming
Van medewerkers wordt verwacht dat zij gedrag van anderen dat in strijd is
met de gedragscode waardoor Tauw als organisatie (mogelijk) schade lijdt, of
als ze hier sterke vermoedens van hebben, direct melden bij hun leidinggevende of bij de afdeling HR.  De melding wordt anoniem gehouden, tenzij de
medewerker zelf uitdrukkelijk afziet van anonimiteit.
Indien de medewerker van mening is dat de leidinggevende niet adequaat
reageert of als de melding juist het gedrag van de leidinggevende betreft, dan
kan de medewerker zich wenden tot de manager HR.
In alle gevallen zullen de leidinggevende en de manager HR zorgvuldig omgaan met de informatie en de belangen van degene die de melding doet en
de belangen van degene die de melding aangaat. Het beleid van Tauw is dat
de medewerker die een melding doet, op geen enkele wijze in zijn/haar positie
wordt benadeeld als gevolg van het melden.
3.2
Nader onderzoek
Indien er op grond van een melding of anderszins een ernstig vermoeden is
dat een medewerker handelt in strijd met de gedragscode, dan kan de manager HR, na overleg met de directie van Tauw, besluiten een nader onderzoek
in te stellen.
Indien het vermoeden als resultaat van het nader onderzoek wordt bevestigd,
dan zal de medewerker inzage krijgen in alle gegevens die over hem/haar zijn
verzameld en die de basis vormen voor een eventuele disciplinaire maatregel
(zie paragraaf 4.1). Er zal dan een procedure van hoor en wederhoor worden
gevolgd, waarna Tauw een beslissing neemt over de te nemen maatregelen.
Over het besluit tot een nader onderzoek wordt het dagelijks bestuur van de
ondernemingsraad direct en anoniem geïnformeerd, onder opgave van redenen. Indien de uitkomsten van het onderzoek aantonen dat het vermoeden
niet gegrond was, zal Tauw hiervan mededeling doen aan de medewerker en
hiervan ook de ondernemingsraad op de hoogte stellen. De verzamelde gegevens worden in dit laatste geval terstond vernietigd en Tauw kan daar dan
geen beroep meer op doen.
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3.3
Bescherming persoonsgegevens
Tauw zal het registreren en controleren van gegevens die tot individuele
medewerkers en andere betrokkenen herleidbaar zijn, tot een minimum
beperken. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de
privacy van medewerkers. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor zij zijn verkregen.
Persoonsgegevens die in het kader van deze gedragscode zijn verzameld, bijvoorbeeld in verband met de artikelen 2.2.5 en 3.2, worden bewaard zolang
dit in het kader van nader onderzoek (zie paragraaf 3.2) en eventueel te treffen maatregelen ten opzichte van een medewerker noodzakelijk is. Daarna
worden de gegevens vernietigd, tenzij er nog een procedure loopt waarin
deze gegevens als bewijs dienen.
3.4 Klachtenregelingen
Er is een algemene klachtenregeling en een klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen. Beide regelingen staan op het intranet van Tauw.
Bij de algemene klachtenregeling kan een medewerker die binnen het kader
van zijn/haar dienstverband met Tauw meent dat zijn/haar belangen geschaad
zijn, of meent benadeeld te zijn, een klacht indienen bij de klachtencommissie. Het indienen van een klacht kan pas plaatsvinden nadat de medewerker
binnen de normale samenwerkings- en gezagsverhoudingen met zijn/haar
directe leidinggevende heeft overlegd en geen oplossing is gevonden.
De klachtenregeling ongewenste omgangsvormen geeft aan hoe medewerkers
die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag (waaronder morele en
seksuele intimidatie) dit bespreekbaar kunnen maken bij een vertrouwenspersoon of hierover een klacht kunnen indienen.
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4 Overtredingen
en sancties
17

4.1
Disciplinaire maatregelen
Bij handelen in strijd met de gedragscode, het bedrijfsbelang of de algemeen
geldende normen en waarden voor goed werknemerschap, kan Tauw afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen treffen jegens
de medewerker die het aangaat. Hierbij gaat het om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals het ontnemen van toegekende faciliteiten, een
waarschuwing en/of een aantekening in het personeelsdossier, overplaatsing,
schorsing en – in het uiterste geval - beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Deze maatregelen staan los van een eventuele eis tot schadevergoeding of
aangifte bij de justitiële autoriteiten.
4.2
Boete bij overtreding geheimhoudingsplicht
Bij overtreding van de verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid en
geheimhouding (zie paragraaf 2.1.4) verbeurt de medewerker ten gunste van
Tauw een boete van Eur 2.250,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag
dat de overtreding voortduurt. De boete is verschuldigd door de enkele overtreding, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
Tauw heeft de keus om in plaats van het opeisen van de boete via een civielrechtelijke procedure de overtreder aansprakelijk te stellen voor de werkelijk
door Tauw geleden schade en vergoeding van die schade te eisen. Daarnaast
behoudt Tauw de mogelijkheid tot het treffen van sancties, zoals genoemd in
artikel 4.1.
4.3 Aansprakelijkheid en schade
Tauw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaak- en/of letselschade die
medewerkers lijden als gevolg van bewust roekeloos handelen, handelen
in strijd met wet- en regelgeving en/of het niet opvolgen van aanwijzingen.
Voorbeelden hiervan zijn het niet opvolgen van instructies op werklocaties
(onveilig handelen), niet handsfree bellen tijdens deelname aan het verkeer,
snelheidsovertredingen, het zich niet houden aan aanwijzingen van bevoegd
gezag, rijden onder invloed van alcohol of bedwelmende middelen, etc.
Als Tauw schade lijdt door opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid
van een medewerker, zal Tauw de medewerker aansprakelijk stellen en vergoeding van de geleden schade eisen en die zo mogelijk inhouden op zijn/
haar loon. De medewerker kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan
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bedrijfsmiddelen ontstaan door zijn/haar verwijtbare nalatigheid.
4.4
Overig
Indien er zich situaties voordoen waarin deze gedragscode niet voorziet, zal
conform het arbeidsrechterlijke kader, de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP) en in overleg met de ondernemingsraad worden gehandeld.
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