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GEDRAGSCODE
Het bestuur van Gilbert Technologies BV vindt het belangrijk dat alle betrokkenen op een
integere wijze met ons en met elkaar omgaan. Een prettig werkklimaat en goede onderlinge
omgangsvormen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.
Deze werkwijze is uitgewerkt in onze gedragscode. Het doel van deze gedragscode is het
vastleggen en uitdragen van de basiswaarden zoals wij die hanteren bij het beoordelen van ons
eigen gedrag en het gedrag van anderen. Dit document beschrijft deze waarden en de manier
waarop wij deze uitdragen.

Belanghebbenden
De vennootschap Gilbert Technologies BV heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden te
maken met overheid, bedrijven, instellingen, personen, en andere instanties. Als een
onderneming die zich richt op het bevorderen van de maatschappelijke gezondheid middels
toegepast onderzoek erkent zij haar verantwoordelijkheden jegens alle belanghebbenden:
De direct betrokkenen
waaronder overheidsorganen, instellingen, aandeelhouders en individuele personen
worden verstaan die de onderneming ondersteunen, in de meest ruime zin, bij het
realiseren van haar activiteiten
De ambassadeurs, vertegenwoordigers
waaronder personen worden verstaan die op een vrijwillige basis zich ter beschikking
stellen voor het verrichten van werkzaamheden voor de onderneming.
De Raad van commissarissen
waaronder de personen worden verstaan die toezicht houden op het beleid en de
uitvoering van het beleid door het bestuur.
De samenleving
waaronder de maatschappelijke omgeving wordt verstaan waarbinnen de onderneming
functioneert.
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Basiswaarden
De onderneming Gilbert Technologies BV stelt dat haar handelen bepaald dient te worden door
een aantal leidende beginselen, zogenaamde basiswaarden.
Deze basiswaarden zijn respect, openheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en privacy.
Respect
betekent het eerbiedigen van menselijke waardigheid en de onderschrijving van ieders
persoonlijke betrokkenheid en afwegingen die daarbij worden gemaakt.
Openheid
betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hen relevante
gegevens van welke aard dan ook.
Betrouwbaarheid
betekent dat de belanghebbenden er van uit kunnen gaan dat de door de onderneming
verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat de onderneming professioneel en efficiënt
werkt aan het bereiken van het gestelde doel en zich juist en volledig verantwoordt.
Kwaliteit
betekent het voortdurend nastreven van deskundig, slagvaardig en bewust handelen.
Privacy
betekent dat de gegevens van alle betrokkenen slechts worden gebruikt binnen de kaders
van het afgesproken werk en voor dat doel waarvoor de gegevens zijn opgesteld of zijn
verstrekt. Gegevens van betrokkenen worden niet aan derden doorgegeven, tenzij daar
schriftelijk toestemming voor is gegeven.
Vanuit de door de onderneming geformuleerde basiswaarden, die door de gehele organisatie
worden omarmt en uitgedragen, kunnen samenleving en alle belanghebbenden erop vertrouwen
dat




De onderneming zich zal houden aan de wet en algemeen aanvaarde waarden en
normen.
De principes van de democratische rechtsstaat respecteert.
Bereid is tot overleg en dialoog met derden over het eigen functioneren.

Gilbert Technologies BV draagt zorg voor de bekendmaking van de gedragscode.
De gedragscode wordt bij het jaarplan gevoegd.
Tevens is de gedragscode in te zien via de website van de onderneming.
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Hierbij verklaart het bestuur van Gilbert Technologies BV dat zij zich zal houden aan de in de
gedragscode opgestelde basiswaarden.

Bestuur Gilbert Technologies BV

G.M.J. Hersbach

F.A.J. van Leuven
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