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De missie van Medtronic:

Een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen door toepassing van biomedische 
technologieën bij onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van instrumenten 
of hulpmiddelen die helpen pijn te verlichten, de gezondheid te herstellen en levens 
te verlengen.

Onze groei richten op die gebieden binnen de biomedische technologie waar onze 
kracht en expertise liggen; mensen en faciliteiten bijeenbrengen die bijdragen aan de 
uitbreiding van deze gebieden; het verder uitbouwen van deze specialisatiegebieden 
door middel van opleiding en kennisverbreding; het mijden van gebieden waaraan we 
geen unieke en waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Onvoorwaardelijk streven naar de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en kwaliteit van 
onze producten; het ongeëvenaarde voorbeeld zijn en door anderen erkend worden als 
bedrijf dat staat voor toewijding, eerlijkheid, integriteit en goede service.

Een redelijke winst maken uit de huidige bedrijfsactiviteiten zodat we onze 
verplichtingen kunnen nakomen, onze groei kunnen voortzetten en onze doelstellingen 
kunnen verwezenlijken.

De individuele waarde en inzet van onze werknemers erkennen door een werkklimaat 
te scheppen dat ruimte biedt aan persoonlijke tevredenheid over de volbrachte taak, 
zekerheid, promotiekansen en de middelen om in het succes van het bedrijf te delen.

Zich als bedrijf maatschappelijk verantwoord gedragen.

Ik kan vandaag niets over 
Medtronic zeggen dat me 
gelukkiger of optimistischer 
zou maken over de toekomst, 
dan het feit dat de missie 
diep is geïntegreerd als een 
permanent onderdeel van  
de cultuur.

–  Earl Bakken, medeoprichter,  
CEO emeritus
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I. Inleiding
De missie van Medtronic weergalmt diep in de harten en gedachten van elk van ons,  
op elk niveau van onze organisatie. Wij zetten ons in “om pijn te verlichten, de gezondheid  
te herstellen en levens te verlengen.” Het is een voorrecht om werk — een doel —  
te hebben dat de levens van patiënten, hun families en naasten in de hele wereld, direct 
verbetert door middel van technologie en filantropie. Onze missie definieert op een zeer 
reële manier waarom we komen werken.

Onze belanghebbenden 
Patiënten en klanten
Patiënten (wiens leven kan worden verbeterd 
met onze producten en behandelingen) vormen 
de kern van onze missie. Patiënten, evenals 
gezondheidszorgverleners en anderen die hen 
verzorgen, vormen de hoeksteen van onze 
onderneming. Wij streven ernaar producten te 
maken met een onovertroffen betrouwbaarheid, 
kwaliteit en waarde. Wij zetten onze energie 
en middelen zo in, dat ze toegankelijk zijn voor 
patiënten in de hele wereld. Wij communiceren op 
een eerlijke manier, behouden ethische normen en 
antwoorden onmiddellijk op vragen en problemen. 
We beschermen ook vertrouwelijke patiënt- en 
klantgegevens, alsof het onze eigen gegevens zijn.
     
Collega’s
Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar.  
De visie en missie van ons bedrijf kan alleen 
worden bereikt wanneer we samenwerken om een 
gezonde en veilige werkomgeving te creëren en 
te behouden. Wij doen dit, deels, door wederzijds 
respect, waardering en vertrouwen. Door binnen 
dit kader te werken, krijgen we allemaal kansen 
om te streven naar persoonlijke of professionele 
tevredenheid terwijl onze kracht als organisatie 
wordt gemaximaliseerd.  

Bedrijf en aandeelhouders
Wij streven ernaar onze aandeelhouders een 
eerlijk rendement te bieden. Als beheerders van 
onze bedrijfsmiddelen moeten we op functies 
gebaseerde beslissingen nemen met de beste 
belangen van Medtronic in het achterhoofd. 

Wij hebben een verantwoordelijkheid om 
te garanderen dat de boekhouding en 
verslagen van ons bedrijf accuraat zijn, dat de 
informatie die we leren bij het uitvoeren van 
ons werk op de juiste wijze wordt gebruikt 
en dat we deze bedrijfsmiddelen met de 
grootste zorg behandelen. We hebben ook de 
verantwoordelijkheid te garanderen dat iedereen 
die zaken doet in onze naam, zich eveneens inzet 
om onze normen voor zakelijke integriteit  
te volgen.

Regelgevende overheidsinstanties 
De sector van medische hulpmiddelen is 
dynamisch en wordt in hoge mate gereguleerd 
door overheidsinstanties in de hele wereld. 
Regelgevende overheidsinstanties zetten zich 
in om de gezondheid en veiligheid van hun 
burgers en de integriteit van hun markten te 
beschermen door het opleggen van gepaste 
wetten en voorschriften. Wij vervullen onze missie 
en behouden onze positie als de vertrouwde 
marktleider wanneer we de geest en letter volgen 
van alle toepasselijke wetten en voorschriften, en 
wij ondersteunen de bedrijfsbeleidsregels, waar 
we ook werken.

Gemeenschappen en het publiek
Onze missie zet zich in voor het behoud van een 
goede burgerzin in alle gemeenschappen waarin 
we leven en werken en voor de maatschappij in 
het algemeen. Wij streven ernaar verantwoordelijk 
op te treden in alle aspecten van onze lokale, 
nationale en wereldwijde gemeenschappen, 
met inbegrip van zakelijke, politieke, milieu- en 
filantropische activiteiten waaraan we deelnemen.
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Onze gids om te leven  
volgens onze missie
In deze gids vindt u een omschrijving van onze 
gedeelde waarden en verwachte gedragingen op 
de werkplek. Deze gids is bedoeld om ieder van 
ons de kans te geven om te leven volgens onze 
missie bij onze dagelijkse interacties en taken. 
Daarom hebben wij de onderwerpen in deze gids 
geordend rond de belangrijkste basisprincipes 
van onze missie.

De wet naleven
Ongeacht waar we ons individueel werk doen, 
is het naleven van de wetten, regelgeving en 
bedrijfsbeleidsregels in de landen waar we zaken 
doen, niet alleen vereist, maar ook cruciaal voor 
ons succes. Wereldwijde wetten en regelgevingen 
zijn complex, onderhevig aan wijzigingen en 
verschillen vaak van land tot land. Daarom 
moeten we allemaal de wetten, regelgevingen  
en bedrijfsbeleidsregels die toepasselijk zijn op 
ons individueel werk, leren en naleven en moeten 
we advies inroepen als we vragen hebben. 
Iedereen moet op een eerlijke wijze zijn/haar 
medewerking verlenen aan elk onderzoek dat 
wordt uitgevoerd door en voor het bedrijf met 
betrekking tot mogelijke overtredingen van 

wetten, voorschriften of bedrijfsbeleidsregels.  
Als u dit niet doet, zal dit reden zijn voor 
disciplinaire maatregelen die zelfs kunnen  
leiden tot ontslag. 

Beschermen van onze reputatie 
Het is in ieders voordeel als het bedrijf een 
reputatie behoudt voor zakendoen op een 
ethische wijze met integriteit. Het is een 
waardevol bedrijfsmiddel dat we hebben 
verdiend door het gedrag van huidige en 
vroegere werknemers. We hebben allemaal 
de verantwoordelijkheid om deze erfenis te 
onderhouden en verbeteren via onze dagelijkse 
interacties.

Naleven van onze code
De hoge normen van ethisch gedrag die in  
onze code zijn vermeld, zijn toepasselijk op 
iedereen op elk niveau van het bedrijf. Dit omvat 
werknemers, ambtenaren, directeurs en iedereen 
die zaken doet in naam van Medtronic, zoals 
contractanten, adviseurs en distributeurs.  
Wij vertegenwoordigen ons bedrijf, waar we 
ook werken, en we moeten de ethische normen 
van ons bedrijf aantonen in elk aspect van ons 
werkleven. 

Het belang van het stellen  
van vragen
Wij geloven dat optreden met integriteit altijd 
betekent dat we rechtvaardig, verantwoord en 
juist optreden. Hoewel dit eenvoudig klinkt, kan 
het in de praktijk toch moeilijk worden. We werken 
in een bijzonder complexe omgeving waar we 
voor situaties met onduidelijke of conflicterende 
doelstellingen kunnen staan. 

Vraag altijd advies als u vragen hebt over het 
feit of een actie legaal is of voldoet aan onze 
code. Afhankelijk van de omstandigheden kunt 
u advies vragen aan een collega, uw manager 
of supervisor, een vertegenwoordiger van de 
personeelsdienst of iemand binnen uw juridische 
of compliance afdeling. In veel landen kunt u 
ook anoniem een vraag stellen of een kwestie 
aankaarten via de Voice Your Concern Line.  
Stel altijd vragen wanneer u niet zeker bent over 
de juiste actie. 
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Kenbaar maken van uw problemen 
Het melden van mogelijk illegale, onethische 
of zelfs onzekere acties is belangrijk. Hiermee 
beschermt u onze patiënten, klanten, collega’s, 
onze persoonlijke en professionele integriteit 
en de reputatie van ons bedrijf. Wij willen u 
aanmoedigen om vragen te stellen en u de kracht 
geven om uw zorgen te goeder trouw uit te 
drukken—met eerlijkheid, oprechtheid en zonder 
boos opzet.  

Als u een situatie opmerkt die een schending 
van onze code of een overtreding van een 
toepasselijke wet of beleidsregel, hebt u de plicht 
dit onmiddellijk te melden. Hierdoor kunt u ons 
bedrijf helpen illegaal of onethisch wangedrag  
te voorkomen of het escaleren van een situatie  
te voorkomen. 

Alle meldingen van wangedrag worden serieus 
genomen. Elke melding wordt beoordeeld om 
na te gaan of verder onderzoek nodig is en om 
vast te stellen welk antwoord het beste kan 
worden gebruikt. Onderzoekers streven ernaar 
elk geval onpartijdig, op competente wijze, 
eerlijk, fair, tijdig, grondig en vertrouwelijk te 
behandelen. Medtronic respecteert de rechten 
van alle partijen die betrokken zijn in het 
mogelijke wangedrag en zal alle verslagen met 
discretie behandelen. Niemand wordt ooit als 
schuldig beschouwd. Indien mogelijk op basis 
van wettelijke beperkinge, zal het bedrijf u, laten 
weten of uw gemeld probleem een onderzoek 
heeft vereist en of het is opgelost.

Voice Your Concern Line 
(Klachtenlijn)
Idealiter kunt u het beste vragen stellen of 
uw zorgen kenbaar maken binnen uw eigen 
afdeling, regio of business unit door middel van 
persoonlijke gesprekken. Lokale bronnen hebben 
vaak de beste kijk op de kwestie, kunnen nuttige 
inzichten bieden en kunnen snel reageren. Hoe 
u het beste vragen kunt stellen of uw zorgen 
kenbaar kunt maken, hangt af van de aard van 
de kwestie, hoe vertrouwd u bent met het doen 
van meldingen, de betrokken personen en de 
lokale of regionale wetten en voorschriften. In 
sommige gevallen zult u mogelijk vertrouwelijk 
of anoniem een vraag willen stellen of een zorg 
kenbaar maken buiten uw afdeling. U kunt contact 
opnemen met de Medtronic Voice Your Concern 
Line—die u in de meeste landen de kans biedt een 
vraag of rapport anoniem te melden—door te 
bellen naar 1-800-488-3125 of een verslag in te 
dienen via de website Voice Your Concern Line.

Anti-vergeldingsbeleid
Medtronic verbiedt vergeldingsmaatregelen 
tegen iemand die te goeder trouw een punt van 
zorg kenbaar maakt. Tegen iedereen die zich 
schuldig maakt aan vergelding tegen iemand die 
vragen stelt of een punt van zorg kenbaar maakt, 
worden disciplinaire maatregelen getroffen, 
tot aan beëindiging van het dienstverband toe, 
ongeacht de positie of status van die persoon 
binnen het bedrijf.
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V: 
Teresa meldt haar supervisor in 
vertrouwen een probleem met betrekking 
tot de kwaliteitstest die op haar 
productielijn wordt uitgevoerd. Ze maakt 
zich zorgen dat de productkwaliteit en de 
patiëntveiligheid in gevaar kunnen zijn. 
In de daaropvolgende weken merkt ze 
dat haar manager extreem kritisch is en 
afstand houdt van haar. Onlangs heeft ze 
ontdekt dat ze zal worden toegewezen 
aan een andere productielijn in de tweede 
ploeg. Dit is een probleem voor Teresa 
vanwege familiale verplichtingen. Wat 
moet Teresa doen?

A: 
Als Teresa denkt dat het hier gaat over 
vergelding voor het melden van haar 
zorg, moet ze onmiddellijk contact 
opnemen met een vertegenwoordiger 
van personeelszaken, een juridisch 
adviseur van Medtronic, het compliance 
hoofd, van de businessunit of geografie, 
de Medtronic Chief Ethics & Compliance 
Officer of de Voice Your Concern Line. 
Medtronic zal geen vergelding tolereren 
tegen een werknemer die advies vraagt, 
een probleem meldt of “te goeder trouw” 
verdacht wangedrag meldt. Teresa 
heeft juist gereageerd. Wij moeten 
ernaar streven een cultuur die dit gedrag 
aanmoedigt en ondersteunt, verder te 
creëren en te behouden.
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II. Onze relatie met elkaar
Ons streven om pijn te verlichten, de gezondheid te herstellen en levens te verlengen, 
is zinvoller wanneer we werken in een omgeving die onze relatie die we met anderen 
hebben opgebouwd, waardeert. Wij moeten ons bekommeren om het welzijn van onze 
collega’s en delen in de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren 
die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. 

Welzijn van de werknemer
Ons bedrijf investeert in onze persoonlijke en 
professionele groei. Ons fysiek en emotioneel 
welzijn beïnvloedt de gezondheid van onze 
werkomgeving en is belangrijk voor het succes van 
Medtronic. Het ondersteunen van ons welzijn is 
fundamenteel voor de waarden van ons bedrijf.  
Het welzijn van de werknemer betekent voor 
een deel dat we ons gewaardeerd voelen als een 
bijdrager en dat we het gevoel hebben deel uit te 
maken binnen ons bedrijf. Dit betekent dat we 
tijdige en eerlijke feedback krijgen over ons werk 
en onze professionele ontwikkeling. Ons bedrijf 
handhaaft hoge normen van eerlijkheid en respect, 
met ondersteuning van individuele personen via 
talrijke diensten.

Een veilige en gezonde 
werkomgeving
De belangrijkste bronnen van ons bedrijf zijn onze 
mensen. Daarom is ons succes afhankelijk van 
het behoud van een veilige en gezonde omgeving 
voor alle werknemers. Dit omvat het werken in 
een alomvattende omgeving, vrij van intimidatie, 
geweld en drugs- en alcoholmisbruik. We delen 
allemaal in de verplichting om een veilige en 
gezonde werkplek te creëren.

Werkplek milieu, gezondheid en veiligheid
De gezondheid en veiligheid van alle werknemers 
en de bescherming van ons milieu zijn 
topprioriteiten op al onze locaties. We moeten 
voortdurend streven naar de preventie van 
letsels, ziekte en milieuvervuiling: 

   met naleving van alle toepasselijke wetten  
en regelgevingen op het vlak van gezondheid 
en veiligheid;

   met naleving van de beleidsregels en 
procedures betreffende Milieu, gezondheid 
en veiligheid (EHS) van Medtronic in al onze 
vestigingen;

   rapportage, tracering en ontwikkeling van 
correctieve en preventieve acties;

   ons gedragen op een veilige en verantwoorde 
manier, conform de beste EHS-praktijken; 

   alle redelijke voorzorgsmaatregelen 
nemen bij de omgang met gevaarlijke of 
onveilige materialen en bij het bedienen van 
machinerie en uitrustingen; en 

   eraan werken om gevaren en milieu-impacten 
op de werkplek te verminderen.

U moet onmiddellijk elk gedrag of elke activiteit 
die de veiligheid van uw werkplek of het milieu in 
gevaar brengt, rapporteren.

Neem contact op met uw EHS-verantwoordelijke 
voor meer informatie. 
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Insluiting
Wij waarderen de rijkdom en de ware innovatie 
die toe te schrijven is aan een gevarieerd en 
allesomvattend wereldwijd personeelsbestand. 
Wij hebben succes en vernieuwen wanneer 
we voordeel halen uit onze uiteenlopende 
perspectieven, achtergronden en ervaringen.  
Ons bedrijf moedigt het openlijk delen van ideeën 
en de respectvolle communicatie van problemen 
aan om zo onze belanghebbenden beter te 
kunnen dienen. 

We zullen alleen aanwerven, behouden of 
promoveren op basis van individuele verdiensten 
en kwalificaties. Deze acties mogen nooit 
gebeuren op discriminerende basis, zoals (maar 
niet beperkt tot) ras, godsdienst, geslacht, 
kleur, etnische of nationale herkomst, leeftijd, 
invaliditeit, seksuele geaardheid, seksuele 
identiteit en/of uitdrukking of echtelijke staat. 
Ons bedrijf zal geen enkele vorm van discriminatie 
tolereren op basis van deze of andere wettelijk 
beschermde eigenschappen. 

Intimidatie
We moeten een omgeving met vertrouwen 
en respect koesteren die vrij is van elk type 
onwettige intimidatie of aanstootgevend gedrag. 
Dit type gedrag hindert onze werkomgeving 
en productiviteit en is in strijd met onze 
bedrijfswaarden van eerlijkheid en respect 
voor de bijdragen van anderen. Wij zullen 
geen deelname aan elk type gedrag dat wordt 
verboden door ons Beleid voor intimidatie en 
andere vormen van aanstootgevend gedrag, 
tolereren of toestaan.  

Werkplek Preventie & escalatie van geweld
We koesteren een werkplek bij Medtronic 
waar geen plaats is voor fysieke intimidaties, 
bedreigingen van geweld, fysieke mishandeling 
en wapens van welk type ook. Als u verdachte 
incidenten of dreiging van geweld op de 
werkplek opmerkt of vermoedt, moet u de 
kwestie onmiddellijk melden aan uw manager, 
de personeelsdienst of het Global Privacy and 
Security Office. Als u denkt dat u of iemand anders 
op de locatie van het bedrijf in gevaar kan zijn, 

volgt u de noodprotocollen van uw vestiging door 
contact op te nemen met de lokale politiediensten 
en/of door het Medtronic Global Command 
Center op de hoogte te brengen. Volg vervolgens 
intern op door contact op te nemen met de 
personeelsdienst, uw manager of supervisor of 
een ander lid van het managementteam. 

Raadpleeg voor meer details het Beleid  
voor veiligheid en beveiliging op de werkplek  
van Medtronic.

V: 
Luca is country manager en moet een 
lid van zijn team promoveren om iemand 
die net op pensioen is te vervangen. 
Omdat David 50 is en de pensioenleeftijd 
nadert en Elena slechts 35 is en nog 
veel jaren bij Medtronic kan blijven, 
denkt hij dat het verstandig zou zijn om 
Elena te promoveren. Medtronic zal 
immers investeren in de opleiding van 
de net gepromoveerde werknemer en 
hij wil dat deze investering doordacht 
wordt gebruikt. Is dit een goede 
werkgelegenheidsbeslissing? 

A: 
Nee. De beslissing van Luca is 
gedeeltelijk gebaseerd op leeftijd. Deze 
discriminerende praktijk is illegaal, in strijd 
met onze waarden en nooit acceptabel. 
Als leider vertoont Luca een verkeerd 
gedrag en brengt hij zijn functie en het 
bedrijf in gevaar. Daarnaast kan Luca de 
prestaties van zijn team beperken door 
zijn directe ondergeschikten te zien 
door een eng perspectief. Net als bij de 
aanwerving en het behoud, moet Luca 
beslissingen nemen met betrekking tot de 
promotie van de werknemer op basis van 
individuele verdiensten en kwalificaties.
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Drugs/alcoholmisbruik
Voor uw eigen veiligheid en deze van anderen, 
mag u uw werk niet uitvoeren onder invloed van 
drugs of alcohol. Dit omvat alcohol, illegale drugs 
en geneesmiddelen die ofwel op ongepaste wijze 
worden gebruikt of die uw capaciteiten om veilig 
te werken hinderen. Niemand mag illegale drugs 
of andere gereguleerde stoffen in bezit hebben, 
gebruiken, verkopen, aanbieden of verdelen op  
de terreinen van het bedrijf. 

Neem voor uw welzijn contact op met het MEAP-
programma (Medtronic Employee Assistance 
Program) als u zich vragen stelt over uw 
drugs- of alcoholgebruik. MEAP is een gratis en 
vertrouwelijke bron die Medtronic-werknemers 
en hun families ondersteunt met verschillende 
werkplek- en persoonlijke uitdagingen. 

De privacy van de werknemer 
beschermen
Wij respecteren en beschermen de 
vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie 
van alle toekomstige, huidige of vroegere 
werknemers. Als uw werk het omgaan met 
dergelijke informatie omvat, moet u het  
volgende doen:

   Zorg dat u de normen voor toegang tot en 
gebruik, overdracht, opslag en verwijderen 
van persoonlijke informatie van werknemers 
kent en naleeft. 

   Beperk de toegang tot deze informatie 
tot bevoegde personen met rechtmatige 
zakelijke behoeften.

Als u denkt dat er per ongeluk vertrouwelijke 
informatie werd geopend of gedistribueerd, 
hetzij via e-mail, in sociale media of in gedrukte 
vorm, neemt u onmiddellijk contact op met STOP.
THINK.PROTECT.

1. Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie is alle informatie 
die, afzonderlijk of in combinatie 
met andere informatie, kan worden 
gebruikt, voor het identificeren van 

een specifiek individu. Dit omvat 
informatie zoals de naam, het adres, het 
e-mailadres, de geboortedatum, het 
rijbewijsnummer, bankrekeningnummers, 
het paspoortnummer, het nummer 
van de sociale zekerheid of andere 
overheidsidentificatienummers en andere 
ID’s van een persoon.  

V: 
Daniel hoort een teamlid opscheppen 
over het feit dat hij geld van het bedrijf 
heeft ontvangen voor persoonlijke 
uitgaven. Later brengt Daniel zijn 
manager Camilla bij een persoonlijk 
gesprek op de hoogte van zijn zorg. 
Camilla luistert aandachtig en prijst 
Daniel voor zijn moed om dit probleem 
te melden. Wat moet zij nu doen?

A: 
Nadat ze Daniel heeft verzekerd dat 
deze kwestie zal worden aangekaart, zou 
Camilla deze aantijging van frauduleus 
gedrag moeten rapporteren aan haar 
compliance of juridische afdeling voor 
verder onderzoek. Tot de feiten duidelijk 
zijn, moet Camilla ervoor zorgen dat 
een hoog vertrouwelijkheidsniveau 
behouden blijft. Hoewel ze wellicht niet 
in staat is om details over het onderzoek 
te geven, moet Camilla in contact blijven 
met Daniel om hem te verzekeren dat  
ze zich inzet voor de behandeling.  
Door eerlijk, objectief en ontvankelijk 
te zijn voor de zorgen van Daniel, kan 
Camilla een vertrouwde omgeving 
creëren waar Daniel en anderen zich 
veilig voelen om kwesties aan te kaarten 
voordat ze grotere problemen worden.
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Individuele verantwoordelijkheid
Er wordt van ons allen verwacht een sterke 
werkethiek te handhaven—een eerlijke werkdag 
voor een eerlijk dagloon. Er wordt ook van ons 
verwacht dat we de bedrijfsmiddelen op redelijke 
wijze gebruiken en uitgaven beperken tot wat er 
nodig en gepast is voor onze bedrijfsbehoeften. 
Ongeacht of we nu reizen of aankopen doen in 
naam van Medtronic, worden we geacht op te 
treden als verantwoordelijke beheerders van de 
middelen van Medtronic. 

Elk individu, ongeacht rol, positie of titel, kan een 
“integriteitsleider” zijn. Door u via uw woorden 
en acties te profileren als model voor het juiste 
gedrag, hebt u de mogelijkheid de cultuur van uw 
afdeling en, in bredere zin, van Medtronic, positief 
te beïnvloeden. Wanneer u bijvoorbeeld aan het 
hoofd staat, hebt u de gelegenheid om anderen 
te beïnvloeden om correct op te treden en om 
iedereen te helpen optimaal te leven volgens 
onze missie.

Verantwoordelijkheid  
manager & supervisor 
Managers en supervisors moeten een voorbeeld 
zijn van en inspireren tot ethiek en integriteit 
op het werk. Wij vertrouwen op managers en 
supervisors om een bijzondere inzet voor onze 
missie en code aan te tonen via hun woorden  
en acties. 

Managers en supervisors moeten ook:

  de naleving garanderen en persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor anderen 
aanmoedigen; 

  garanderen dat teamleden hun 
verantwoordelijkheden voor het naleven 
van de code, de bedrijfsbeleidsregels en 
procedures, en de relevante wetten en 
voorschriften, begrijpen en opnemen; 

  de integriteit en naleving gebruiken als factor 
bij het evalueren van werknemers; 

  creëren van een “open-deur”-omgeving 
waar direct rapporterende en andere 
werknemers zich gemakkelijk voelen om 
vragen te stellen, zorgen aan te kaarten of 
waargenomen wangedrag te melden; 

  garanderen dat werknemers, contractanten 
of anderen die vragen stellen of hun zorgen 
aankaarten, zich bewust zijn dat het bedrijf 
geen enkele vorm van vergelding hiervoor zal 
tolereren; en 

  vragen stellen of zorgen aankaarten 
via de gepaste kanalen, inclusief hun 
manager, compliance officer of juridische 
vertegenwoordiger.
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III. Onze relatie met anderen
Om aan onze missie te voldoen, moeten we werken met patiënten, klanten en derden 
buiten ons bedrijf met integriteit. Wij doen dit door eerlijk om te gaan met anderen en het 
handhaven van hoge ethische en kwaliteitsnormen. Wij streven ernaar alleen te werken 
met derden die dezelfde hoge normen handhaven als wij. 

Eerlijke transacties
Wij zetten ons in om met elk van onze klanten 
een langdurige en productieve zakelijke relatie te 
behouden. Elke interactie met professionals uit 
de gezondheidszorgsector, patiënten, betalers 
en andere klanten, is een kans om die relaties te 
verstevigen door het aantonen van toewijding, 
eerlijkheid, integriteit en service. 

We zetten ons ook in om altijd eerlijke transacties 
met andere derden te kunnen uitvoeren.  
Wij geven alleen eerlijke en waarheidsgetrouwe 
informatie en zullen ons niet inlaten met enig 
ander onethisch of illegaal gedrag bij het 
zakendoen. We praten niet minachtend of geven 
geen oneerlijke verklaringen over de producten 
en services van onze concurrenten. In plaats 
daarvan benadrukken wij de voordelen die we te 
bieden hebben en maken we alleen nauwkeurige 
en eerlijke vergelijkingen tussen onze 
aanbiedingen en deze van onze concurrenten.

Concurrentiegegevens
We behandelen gegevens van de concurrentie als 
onderdeel van ons zakendoen. Als uw werk vereist 
dat u toegang hebt tot concurrentiegegevens of 
deze verspreidt, moet u de volgende richtlijnen 
onthouden: 

   Gebruik alleen gepaste methoden voor het 
verzamelen van concurrentiegegevens;

   U mag nooit liegen of u anders voordoen 
wanneer u informatie verzamelt; 

   Als u per ongeluk vertrouwelijke informatie 
van de concurrent hebt ontvangen, mag 
u deze niet kopiëren of doorsturen naar 
anderen. Meld het incident onmiddellijk aan 
uw manager, compliance officer of wettelijke 
vertegenwoordiger en volg hun instructies;

   Werf nooit mensen aan met de bedoeling 
vertrouwelijke informatie van derden te 
verkrijgen; en

   Laat agenten, distributeurs, leveranciers, 
adviseurs of andere zakenpartners weten dat 
ze deze richtlijnen moeten naleven wanneer 
ze optreden in naam van ons bedrijf.  

Inzet voor kwaliteit 
We streven er, zonder voorbehoud, naar om 
onovertroffen te zijn op het vlak van patiëntveiligheid, 
productkwaliteit en betrouwbaarheid. Met onze 
visie willen we het bedrijf zijn met de hoogste 
betrouwbaarheid op het vlak van product- en 
behandelingsuitmuntendheid. Om dit doel te 
bereiken, moeten we de wetten, voorschriften, 
bedrijfsbeleidsregels en procedures, en de normen 
voor veiligheid en efficiëntie in het onderzoek, design, 
productie, distributie en bewaking van onze producten 
naleven. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van onze producten en behandelingen, maar 
we houden ook onze leveranciers en distributeurs 
verantwoordelijk voor het garanderen van de kwaliteit 
van de producten en services die ze leveren. 

Elk van ons heeft de verantwoordelijkheid om 
vragen te stellen en zorgen kenbaar te maken 
wanneer de kwaliteit en veiligheid gevaar lopen. 
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We hebben ook een verantwoordelijkheid 
om alle problemen met betrekking tot de 
productkwaliteit te melden met het doel om de 
productprestaties te volgen en de geschikte 
correctieve en preventieve acties te nemen. 
Als u een klacht hoort over een Medtronic-
product, hebt u een verantwoordelijkheid om 
dit onmiddellijk te melden aan de bevoegde 
kwaliteitsfunctie.  

Bezoek de website Wereldwijde kwaliteit voor  
extra informatie.  

Klant- en patiëntinteracties
We hebben een verantwoordelijkheid om te 
garanderen dat onze interacties met klanten  
en patiënten ethisch en onberispelijk zijn.  
We zullen niet proberen een professional uit  
de gezondheidszorgsector, patiënt of klant  
te beïnvloeden door ongepaste stimulans.  
Dit betekent dat wij de klant geen ongepaste 
betaling of ander voordeel zullen aanbieden of 
geven als beloning voor eerdere zaken of als 
stimulans voor toekomstige zaken. Wij zullen onze 
wereldwijde BCS-normen (Business Conduct 
Standards) naleven om relaties te bouwen die 
zijn gebaseerd op integriteit, vertrouwen en 
eerlijkheid. Diegenen onder ons die omgaan met 
klanten, moeten onze BCS en alle beleidsregels en 
procedures die van toepassing zijn op ons werk, 
kennen, begrijpen en naleven. 

Voor meer informatie, inclusief de BCS- en 
bedrijfsoverkoepelende beleidsregels en 
procedures, kunt u een bezoek brengen aan de 
website Office of Ethics & Compliance.

2. Wie is onze klant?

Onze klant is elke instelling of elk 
individu, met inbegrip van elke medische 
professionele zorgverlener of entiteit 
die in een positie is voor het aankopen, 
leasen, aanbevelen, gebruiken of schikking 
treffen voor de aankoop of leasing van, of 
voorschrijven van Medtronic-producten. 

Voor BCS-doeleinden omvat dit ook elke 
persoon die wordt tewerkgesteld door een 
klant, een lid van de naaste familie van de 
klant of een organisatie die is aangesloten 
bij de klant.                                                           

V: 
Terwijl zijn dochter op voetbaltraining is, 
wordt Peter benaderd door een andere 
ouder. Omdat hij het Medtronic-logo op 
het jasje van de distributiesupervisor 
opmerkt, vraagt de andere ouder Peter 
of hij bij Medtronic werkt. Ze vermeldt 
dat haar oudste zoon een insulinepomp 
voor diabetes van Medtronic gebruikt 
en vertelt Peter haar verhaal. Waaraan 
moet Peter denken?  

A: 
Elke 3 seconden wordt het leven 
van een patiënt verbeterd dankzij 
onze producten en behandelingen 
in de hele wereld. Hierdoor is het 
niet ongewoon dat Medtronic-
werknemers contact hebben met 
patiënten of hun familieleden buiten de 
werkplekomgeving. Als de andere ouder 
een probleem met de productkwaliteit 
meldt aan Peter, moet hij eraan denken 
dit onmiddellijk te melden aan de juiste 
contactpersoon voor het behandelen van 
de klacht. Dit is waar, ongeacht de wijze 
waarop we het probleem van de klant 
te horen krijgen (bijv. intermenselijke 
communicaties, sociale media en 
krantenartikels). Wanneer u niet zeker 
bent of iets een probleem betekent 
voor de productkwaliteit, moet u deze 
eenvoudige regel onthouden: wanneer 
u twijfelt, moet u het melden.  
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Innovatie door samenwerking 
Als wereldleider in de medische technologie, 
kunnen miljoenen patiënten in de hele wereld 
genieten van onze innovatieve producten. De start 
van ons bedrijf kan echter worden toegewezen 
aan één daad van innovatieve samenwerking: 
de legendarische partnership van Earl Bakken 
met de baanbrekende hartchirurg, C. Walton 
Lillehei, MD. Door voortdurende innovatie dankzij 
samenwerking, kunnen we in de voorste gelederen 
blijven van de technologie voor de verbetering 
van gezondheid- en economische voordelen voor 
patiënten, klanten, gezondheidszorgsystemen en 
bedrijven in de hele wereld.

De relatie patiënt-arts respecteren
Wij respecteren de relaties die we tot stand 
hebben gebracht met onze patiënten en 
klanten en zijn gelukkig met hun vertrouwen 

in ons. We moeten echter meer respect 
tonen voor de relatie tussen patiënten en hun 
gezondheidszorgverleners. Dit is ook een relatie 
die is gebaseerd op respect, medewerking en 
vertrouwen. Artsen hebben een morele, ethische 
en wettelijke verplichting om het welzijn van de 
patiënt vóór hun eigen belangen te plaatsen. 
Patiënten hebben het recht om dit te verwachten. 
Ons werk mag in geen geval de integriteit van  
de relatie tussen de patiënt en de arts in  
gevaar brengen.

V: 
Sara, een administratieve assistente, 
moet de reis organiseren van een groep 
buitenlandse klanten die op bezoek 
komen. Ze weet dat haar reisonkosten en 
beleefdheidsuitgaven moeten voldoen 
aan onze Business Conduct Standards. 
Wat moet Sara nog overwegen? 

A: 
Net als alle werknemers die omgaan met 
klanten en voordat er enige beloften 
worden gedaan aan de klant, moet Sara 
op de hoogte zijn van alle landspecifieke 
BCS-vereisten die van toepassing 
kunnen zijn op deze klanten, zoals 
de uitgavelimieten of vereiste lokale 
goedkeuringen. Als Sara nog steeds 
twijfelt, moet ze contact opnemen met 
haar compliance afdeling voor details. 
Ze moet er ook voor zorgen dat de 
lokale zakelijke contactpersonen voor 
deze klanten op de hoogte zijn van de 
geplande gebeurtenis.

Wat zijn de rechten  
van de patiënt?
De wettelijke rechten van patiënten 
verschillen en zijn afhankelijk van de 
overkoepelende culturele en sociale 
normen van het land of rechtsgebied.  
Wij geloven dat alle patiënten, ongeacht 
de geografische locatie, het recht hebben 
om te worden behandeld met beleefdheid, 
respect, waardigheid, meelevendheid 
en passende aandacht. Wij geloven 
dat patiënten het recht hebben om op 
een eerlijke en evenwichtige manier 
op de hoogte te worden gebracht over 
producten, waarbij ook de verwante risico’s 
en voordelen worden gemeld. Wij geloven 
dat ze het recht hebben om het product 
of de behandeling te kiezen die het best 
voldoet aan hun individuele behoefte  
en de status van hun aandoening, zelfs  
als dat geen product is van Medtronic,  
en wij respecteren hun beslissing.  
Wij geloven dat patiënten een recht hebben 
op vertrouwelijkheid en wij zullen hun 
persoonlijke informatie beschermen. 
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Onze producten ondersteunen
Om onovertroffen te zijn op het vlak van onze 
toewijding, service en inzet, voldoen sommige 
werknemers aan cruciale behoeften door het 
leveren van technische ondersteuning voor 
onze producten in verschillende klinische 
omgevingen. Dit omvat het opleiden van 
gezondheidszorgverleners in de toepassing 
en het gebruik van onze producten en 
behandelingen, evenals het op gepaste wijze 
omgaan met patiënten onder de leiding en het 
toezicht van hun gezondheidszorgverlener.  
Deze werknemers vertegenwoordigen 
ons bedrijf. Ze maken geen deel uit van het 
ziekenhuispersoneel en ze beoefenen geen 
geneeskunde.      

Onze producten promoten
Het respecteren van de relatie tussen de 
arts en de patiënt, omvat het promoten van 
onze producten, uitsluitend op basis van hun 
goedgekeurde etikettering, en het promoten  
en verkopen van onze producten via accurate  
en waarheidsgetrouwe mededelingen over  
hun efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en prijs.  
Alle informatie die aan onze patiënten en klanten 
is geleverd over onze producten en therapieën, 
inclusief beschikbaarheid en levering, moet 
waarheidsgetrouw en evenwichtig zijn en moet 
worden ondersteund door gegevens en relevante 
ervaring. Alle materialen die zijn gemaakt voor 
gebruik bij het promoten van onze producten, 
moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd 
door de geschikte kanalen.

We zijn wettelijk verplicht de gepaste 
goedkeuringen  voor onze producten te 
verzekeren via regelgevende agentschappen 
en instanties in de hele wereld. Omdat 
goedkeuringen uniek zijn voor elk land, zullen wij 
de specifieke vereisten volgen voor de marketing, 
verkoop en promotie van onze producten en 
behandelingen in dat land. 

Privacy & beveiliging 
patiëntgegevens
Tijdens het zakendoen hebben we 
toegang nodig tot verschillende types 
persoonlijke gegevens van onze patiënten. 
Net als bij de privacy en beveiliging van 
werknemersgegevens, verwachten patiënten en 
hun gezondheidszorgverleners van ons dat we 
hun persoonlijke informatie op een veilige manier 
openen, gebruiken, overdragen, opslaan en 
verwijderen, en dit in overeenstemming met de 
toepasselijke wetten en voorschriften.
  
Raadpleeg het Wereldwijd beleid voor privacy  
en gegevensbescherming van Medtronic voor  
meer informatie.

V: 
Marco, een technische adviseur, vangt 
een gesprek tussen een collega en een 
patiënt op. Tijdens het zoeken van de 
gegevens van de beller, meldt de collega 
van Marco dat er in dezelfde stad nog 
drie andere patiënten zijn met dezelfde 
naam. De collega van Marco vraagt 
de patiënt vervolgens zijn adres te 
bevestigen. Wat is er fout?

A: 
De collega van Marco vroeg de patiënt 
om zijn adres te bevestigen voordat 
hij enige informatie vrijgaf. Dat was 
correct, maar hij mocht niet gezegd 
hebben dat er drie andere patiënten met 
dezelfde naam in dezelfde stad waren. 
Marco moet zijn collega duidelijk maken 
dat dit een inbreuk is op het beleid van 
Medtronic en de voorschriften voor de 
privacy van patiëntgegevens en dat dit 
mogelijk verdere opvolging nodig heeft. 
Als Marco zich niet gemakkelijk voelt om 
direct met zijn collega te praten, moet 
hij zijn probleem bespreken met een 
manager of supervisor.
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Privacy patiëntgegevens
Als onderdeel van onze taken kunnen we 
informatie creëren, ontwikkelen of ontvangen 
over de ervaring van patiënten met onze 
producten en services in verschillende  
gebieden, zoals: 

  Patiëntregister

  Callcenters 

  Klinisch onderzoek 

  Productkwaliteit en -garantie

  Onderzoek & ontwikkeling

  Technische ondersteuning

  Marketing (sociale media)  

We moeten dergelijke patiëntinformatie altijd 
behandelen als volgt:

  Vertrouwelijk, conform de toepasselijke 
wetten

  Gepast, conform de verwachtingen   
van onze klanten

  Respectvol, met eerbied voor de 
bereidwilligheid van de patiënt om ons 
toegang te verlenen tot zijn vertrouwelijke 
informatie, om ons in staat te stellen 
toezicht te houden op de kwaliteit, 
veiligheid en efficiëntie van onze medische 
hulpmiddelen en behandelingen

Beveiliging patiëntgegevens 
Ons bedrijf handhaaft gepaste 
fysische, technische en administratieve 
beveiligingsnormen en -procedures om onze 
patiëntgegevens en -systemen te beschermen. 
We moeten het belang van onze privacy- en 
beveiligingsbeleidsregels kennen en begrijpen 
en we moeten ze naleven. We hebben de 
toestemming om alleen patiëntinformatie die 
we nodig hebben om onze taken te vervullen in 
overeenstemming met de bedrijfsbeleidsregels 
en toepasselijke wetten, te openen en te 
gebruiken.

Als u weet of denkt dat er onopzettelijk  
vertrouwelijke informatie is gedeeld of verzonden, 
hetzij via e-mail, sociale media of als papieren 
kopie, moet u onmiddellijk contact opnemen met  
STOP.THINK.PROTECT.

Wat is 
patiëntinformatie?

Net als voor werknemersgegevens, 
is patiëntinformatie alle informatie 
die kan worden gebruikt, alleen of in 
combinatie met andere informatie, om 
een specifiek individu te identificeren 
(zoals naam, adres, plaats, land, nationale 
id, geboortedatum). Dit is alle informatie 
over de gezondheidstoestand, de 
gezondheidszorgverlening of de betaling 
voor gezondheidszorg die kan worden 
gekoppeld aan een specifiek individu. Dit 
omvat ook informatie met betrekking 
tot de gezondheidstoestand van de 
patiënt, de ontvangen services, facturen, 
medische grafieken en informatie over de 
dekking van de verzekering. 

13



Relaties derden
Om zaken te doen en onze missie uit te breiden, 
vormt Medtronic partnerships met derden.  
Wij zoeken partners die onze inzet voor kwaliteit, 
rendabiliteit, reactievermogen, burgerschap 
en innovatie delen. We streven naar open 
communicatie met alle belanghebbende derden. 
Hierdoor kunnen we op de hoogte zijn van 
vertrouwelijke informatie over onze verkopers, 
leveranciers en andere zakenpartners. We moeten 
deze informatie beschermen en alle contractuele 
verbintenissen naleven. Dit betekent deels de 
bescherming van alle intellectuele eigendom van 
derden, zoals uitvindingen en software, tegen 
onthulling, diefstal, verlies of misbruik.

3. Wat is een derde?

Derden zijn entiteiten of toekomstige 
entiteiten en hun vertegenwoordigers  
van wie we goederen en services 
kopen (zoals verkopers, leveranciers, 
distributeurs, adviseurs, niet-
gouvernementele organisaties (NGO)  
en investeringsbedrijven).                                                           
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IV. Onze relatie met het bedrijf  
en de aandeelhouders
Het voldoen aan onze verplichtingen, onze groei verderzetten en het bereiken van onze 
doelstellingen zijn afhankelijk van onze relatie met het bedrijf en de aandeelhouders. 
Wanneer we de middelen van ons bedrijf beschermen en hoge normen stellen op het vlak 
van ethische bedrijfspraktijken, verhogen we het vertrouwen van de aandeelhouder en 
verstevigen we onze marktpositie.

Onze bedrijfsmiddelen beschermen
De hulpmiddelen die we gebruiken om ons werk 
te doen  — onze werkplek, materialen, uitrusting 
en externe serviceverleners —moeten worden 
gebruikt voor geschikte bedrijfsdoeleinden.  
Deze middelen werden opgebouwd door het 
harde werk van werknemers in de hele wereld.  
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid  
om deze middelen te beschermen tegen  
diefstal, verlies, misbruik en verwaarlozing.  
U zult deze bedrijfsuitrusting, zoals computers  
of de telefoon, mogelijk moeten gebruiken  
voor occasionele persoonlijke mededelingen. 
Dergelijk gebruik is toegelaten, zolang het 
minimaal is, uw werkprestaties niet hindert,  
geen belangenconflict creëert en niet resulteert 
in hoge kosten voor het bedrijf.

Investeerders- en mediavragen
Als bedrijf moeten we één lijn trekken 
tegenover investeerders, analisten, de pers 
en algemene belangengroepen, en dit in 
overeenstemming met de toepasselijke wetten 
en bedrijfsbeleidsregels. Daarom moeten 
alle aanvragen van agentschappen, inclusief 
investeerders en financiële analisten, worden 
doorverwezen naar investeerdersrelaties.  
Op dezelfde manier moeten aanvragen van de 
media of leden van de gemeenschap worden 
doorverwezen naar Public relations. 

Vertrouwelijke en  
eigendomsinformatie 
Een open, effectieve uitwisseling van 
bedrijfsgegevens is kritiek voor ons succes. 
Informatie betreffende onze bedrijfsactiviteiten is 
vaak vertrouwelijk en belangrijk voor het behoud 
van onze concurrentievoordeel. Onthulling van 
vertrouwelijke informatie buiten Medtronic kan 
de belangen van ons bedrijf ernstige schade 
toebrengen. Daarom is het beschermen van 
onze bedrijfsinformatie een verantwoordelijkheid 
die we allemaal delen. Net als bij al onze 
vertrouwelijke informatie, moeten we:

  zorgen dat conversaties niet kunnen worden 
afgeluisterd; 

  vertrouwelijke documenten beveiligen; en 

  mobiele en handheld toestellen beschermen 
tegen diefstal en verlies en ze nooit 
onbewaakt achterlaten.

Als u weet of denkt dat vertrouwelijke informatie 
onopzettelijk werd gedeeld of werd verzonden  
in een e-mail, via sociale media of een papieren  
kopie, moet u onmiddellijk contact opnemen met  
STOP.THINK.PROTECT.

Vertrouwelijke informatie is informatie die 
doorgaans niet bekend of gewoon beschikbaar 
is voor anderen. Dit omvat technische knowhow 
en gegevens, handelsgeheimen, bedrijfsplannen, 
marketing- en verkoopprogramma’s, 
verkoopcijfers, evenals informatie met betrekking 
tot fusies en verwervingen, aandelensplitsingen, 
afsplitsingen, licentiëringsactiviteiten en 
veranderingen in het senior management.
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Intellectuele eigendom 
De intellectuele eigendom van ons bedrijf is 
een van onze meest waardevolle middelen en 
we investeren aanzienlijk in de ontwikkeling 
ervan. Wij beschermen de intellectuele 
eigendom van het bedrijf door het verkrijgen 
van bescherming van patenten, handelsmerken 
of handelsgeheimen en door het nemen van 
voorzorgsmaatregelen om een ongepaste 
bekendmaking, gebruik of verlies van dergelijke 
informatie te voorkomen. Wij leggen onze 
rechten voor deze middelen krachtdadig op.  
Op dezelfde manier respecteren wij de 
intellectuele eigendomsrechten van anderen. 

Intellectuele eigendom omvat patenten, 
handelsgeheimen, handelsmerken, 
auteursrechten, ontwerprechten, commerciële 
presentatie, logo’s, knowhow, foto’s/video’s, 
namen en gelijkenissen van individuele personen 
en andere tastbare industriële of commerciële 
eigendom.

Sociale media
Intellectuele eigendom omvat patenten, 
handelsgeheimen, handelsmerken, 
auteursrechten, ontwerprechten, commerciële 
presentatie, logo’s, knowhow, foto’s/video’s, 
namen en gelijkenissen van individuele personen 
en andere tastbare industriële of commerciële 
eigendom.

Ons gebruik van sociale media moet 
verantwoord, ethisch en gepast zijn. Sociale 
media zijn een publieke bron en er mag alleen 
niet-vertrouwelijke informatie over ons bedrijf 
worden gepubliceerd. Wanneer u sociale media 
gebruikt, moet u altijd alle informatie die online is 
geplaatst, als permanent beschouwen - zelf als 
u deze later verwijdert of intrekt. Voor uw welzijn 
en het welzijn van andere werknemers moet u 
elk bericht aandachtig overwegen voordat u het 
publiceert. Beperk de hoeveelheid persoonlijke 
of zakelijke informatie die u plaatst, en wees 
voorzichtig en sceptisch. 

Bezoek de website STOP.THINK.PROTECT.  
voor meer informatie.

Financiële integriteit
Onze aandeelhouders vertrouwen op onze 
eerlijkheid en integriteit, vooral wanneer het 
gaat om het meten van de financiële prestaties 
of de sterkte van ons bedrijf. Het is cruciaal dat 
wij altijd ethische en eerlijke boekhoudpraktijken 
behouden. Dit omvat alle aspecten van onze 
financiële activiteiten: hoe we geld uitgeven, 
transacties doen, rapporteren, documenteren en 
voldoen aan de globale financiële vereisten.  

Medtronic-tip
Wees u bewust van uw omgeving en vorm 
van communicatie binnen en buiten de 
Medtronic-vestigingen. Let op wanneer 
u vertrouwelijke informatie bespreekt 
via een mobiele telefoon of met een 
collega op openbare plaatsen, zoals liften, 
luchthavens en restaurants—we hebben 
de neiging luider te praten in mobiele 
telefoons dan bij gewone gesprekken. 
Laat geen documenten die vertrouwelijke 
informatie bevatten, achter op een plaats, 
zoals een niet afgesloten bureau of een 
kopieerapparaat, waar een onbevoegde 
persoon de mogelijkheid kan hebben om 
ze te lezen.
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Nauwkeurige boekhouding
We moeten garanderen dat de financiële 
informatie van ons bedrijf accuraat en volledig  
is. Ondermeer onze aandeelhouders en 
wetgevers verwachten van ons dat we dat zo 
doen. De gegevens die we maken als onderdeel 
van onze dagelijkse verantwoordelijkheden, 

hebben een aanzienlijke impact op de 
financiële informatie die ons bedrijf 
bekendmaakt en de beslissingen die we 
nemen. Managementpersoneel of financiële 
functionarissen die zijn betrokken bij de 
voorbereiding of communicatie van onze 
openbare bekendmakingen, moeten de 
bedrijfsnorm voor openbare bekendmaking 
begrijpen en naleven.

Gegevensbeheer
Gegevens en rekeningen moeten compleet 
zijn en mogen niet misleidend zijn. Alle 
boekhoudgegevens van het bedrijf en de 
rapporten die zijn geproduceerd vanaf deze 
gegevens, moet worden bijgehouden in 
overeenstemming met alle toepasselijke wetten 
en relevante boekhoudnormen en met de 
wereldwijde financiënhandleiding van Medtronic. 
We moeten alle gegevens behouden die voor 
wettelijke doeleinden moeten worden bewaard 
en in overeenstemming met het beleid voor het 
bewaren van gegevens.

Vervalsing van gegevens
Onze eerlijkheid en integriteit wordt weerspiegeld 
in de accuraatheid van onze gegevens. We zullen 
op elk ogenblik alle fondsen en middelen accuraat 
bekendmaken en alle transacties registreren.  
We houden één boekhouding bij waarin geen 
valse of kunstmatige boekingen zijn uitgevoerd. 

Belangenconflicten
Een belangenconflict treedt op wanneer onze 
eigen persoonlijke activiteiten of belangen — of 
die van iemand die ons nabij staat — in conflict 
zijn met de beste belangen van ons bedrijf.  
Er wordt van ons verwacht dat we de belangen 
van Medtronic voor onze eigen belangen plaatsen 
wanneer we zaken doen voor het bedrijf. Dit 
betekent dat elk waargenomen of werkelijk 
belangenconflict moet worden vermeden. 
Hoewel dit concept eenvoudig lijkt, zijn er heel 
wat situaties die een belangenconflict kunnen 
creëren waardoor dit complex wordt. Geschenken 
en beleefdheidsuitgaven, externe kansen en 
persoonlijke relaties zijn slechts enkele van de 
talrijke situaties waarin een belangenconflict  
kan optreden.

V: 
Mary, een ingenieur, krijgt een 
telefoon van een universiteitsstudent 
die onderzoek voert in een sector 
die betrekking heeft op het laatste 
werk van Mary. Mary vermoedt dat 
de student op de hoogte is van haar 
project vanwege hetgeen ze op een 
persoonlijke sociale netwerksite heeft 
gepubliceerd. Zij wil de student helpen 
en is trots op haar werk. Mag Mary 
informatie geven over haar project? 

A: 
Mary mag geen details van haar project 
delen met iemand buiten Medtronic 
als het gaat om niet-openbare, 
vertrouwelijke of informatie inzake 
eigendomsrechten. Mary moet 
bijzonder voorzichtig te werk gaan 
wanneer ze bedrijfsgerelateerde 
informatie publiceert op haar 
persoonlijke sociale netwerkpagina 
omdat dit niet in het beste belang 
van het bedrijf kan zijn. Concurrenten 
gaan regelmatig op internet op zoek 
naar dit type gegevens en overtuigen 
nietsvermoedende werknemers 
om extra informatie te delen die kan 
worden gebruikt om een totaalbeeld te 
vormen van vertrouwelijke projecten, 
processen, plannen, enz. Als Mary 
niet-openbare informatie heeft 
gepubliceerd, moet ze de inbreuk 
onmiddellijk melden aan STOP.THINK.
PROTECT.
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Geschenken en beleefdheidsuitgaven
Geschenken en beleefdheidsuitgaven kunnen 
de integriteit van onze klantrelaties niet 
alleen ondermijnen, maar kunnen ook reële of 
waargenomen belangenconflicten creëren in 
onze interacties met andere derden. Hoewel 
er gepaste zakelijke redenen kunnen zijn voor 
het accepteren van beleefdheidsuitgaven, zoals 
maaltijden en entertainment, moet we ons 
gezond beoordelingsvermogen gebruikt om 
een reëel of waargenomen belangenconflict 
te vermijden. We mogen nooit geschenken, 
amusement of ontspanning vragen voor 
persoonlijk gebruik. Deze items kunnen 
alleen worden geaccepteerd onder beperkte 
omstandigheden en moeten door uw manager 
worden goedgekeurd. 

Externe kansen
Wij slagen in onze missie door onze inzet  
voor het werk dat we doen voor Medtronic. 
Externe kansen, zoals tewerkstelling bij een  
ander bedrijf, die onze werkprestaties hinderen  
of een belangenconflict vormen, moeten te  
allen tijde worden vermeden.

Persoonlijke relaties
We kunnen niet toelaten dat onze persoonlijke 
relaties de acties die we als werknemer 
ondernemen, op ongepaste wijze hinderen. 
Het voortrekken van een familielid, partner of 
persoonlijke vriend bij het nemen van zakelijke 
beslissingen, is oneerlijk en strijdig met onze 
waarden. Beslissingen moeten gebaseerd zijn 
op verdiensten en niet op wie u kent. 

Meer gedetailleerde informatie en voorbeelden 
van belangenconflicten kunt u online vinden bij het 
Office of Ethics & Compliance.Als u niet zeker bent 
of een situatie of interactie een belangenconflict 
is, dient u het Beleid voor belangenconflicten van 
het bedrijf te raadplegen. Als verder hulp nodig is, 
kunt u advies vragen aan uw manager, juridische 
vertegenwoordiger of compliance officer. 

V: 
Ian, een vertegenwoordiger op de baan, 
heeft een arts gebeld die het voorbije jaar 
is klant geworden en met wie hij heel wat 
gemeenschappelijke interesses deelt. 
De arts stelt Ian voor wat persoonlijke 
tijd samen door te brengen buiten de 
werkomgeving. Deze interacties kunnen 
leiden tot een romantische relatie. Wat 
moet Ian doen?

A: 
Werknemers op de baan besteden veel 
tijd bij klanten en het is gemeengoed dat 
er persoonlijke relaties tot stand komen. 
Romantische relaties met klanten zijn 
complexer. Er kunnen verschillende 
problemen ontstaan die de relatie patiënt-
arts kunnen hinderen, er kan bezorgdheid 
optreden bij het personeel van de arts en 
er kunnen belangenconflicten optreden. 
Als Ian geïnteresseerd is om te blijven 
afspreken of een romantische relatie 
wilt aangaan met deze klant, moet hij 
deze informatie bekendmaken aan zijn 
manager of een vertegenwoordiger van 
de personeelsdienst en alle beschikbare 
opties bespreken, zoals het aanpassen 
van de regio waarvoor hij instaat.
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V. Onze relatie met wetgevers
Onze reputatie op het vlak van toewijding, eerlijkheid, integriteit en service is ook 
afhankelijk van onze ethische interacties met regelgevende overheidsinstanties. 

Klinisch onderzoek
Wij zetten ons in om de veiligheid, privacy en  
het welzijn van patiënten die vrijwillig deelnemen 
aan onze klinische tests, te garanderen. Wij 
leven onze missie na door de hoogste ethische, 
wetenschappelijke en klinische normen te 
handhaven in al onze onderzoeksinitiatieven in de 
hele wereld. Onze klinische studies zijn ontworpen 
en uitgevoerd in overeenstemming met: 

  internationaal erkende principes van ethiek; 

  lokale wetten en voorschriften;

  erkende medische en ethische normen; en

   extra vereisten, opgelegd door een 
onderzoekslocatie of institutionele  
ethische commissie.

  
Wij respecteren de cultuur, wetten en 
voorschriften van de landen waar we onze 
onderzoeken doen. We moeten de principes van 
ethisch klinisch onderzoeksgedrag, accurate 
en transparante rapportage, interpretatie 
en verificatie van onze klinische gegevens en 
resultaten volgen. 

Regulerende zaken 
Om te garanderen dat de patiënten die voordeel 
kunnen halen uit een product, toegang hebben, 
moeten we de lokale regelgevende vereisten 
naleven. Dit omvat het verkrijgen van de gepaste 
goedkeuringen en registraties om op de markt  
te komen, de juiste etiketteringscontroles en  
alle andere vereisten van overheidsinstanties.  
We zetten ons ook in om een open, constructieve 

en professionele relatie te onderhouden met 
wetgevers over kwesties met betrekking tot 
regelgevend beleid en opmerkingen.

Eerlijke concurrente en 
mededingingswetten
Wetten op concurrentie (ook 
mededingingswetten genoemd) behouden  
een gelijk speelniveau voor alle bedrijven en 
maken het mogelijk een eerlijke winst te maken.  
Ze bevorderen een open en eerlijke concurrentie 
en verbieden overeenkomsten of praktijken  
die de handel op oneerlijke wijze beperken.  
Deze wetten verzekeren dat markten voor 
goederen en diensten concurrerend en efficiënt 
zijn voor kopers en verkopers. 

Er is niet absoluut een eigenlijke of schriftelijke 
overeenkomst tussen concurrenten nodig om 
iets te beschouwen als inbreuk op deze wetten. 
Deze kunnen zijn gebaseerd op het gedrag 
van individuele personen, zoals het delen van 
onze prijsinformatie of andere vertrouwelijke 
strategieën voor verkoopsvoorwaarden met een 
concurrent. Om uzelf en het bedrijf te beschermen, 
mag u geen vertrouwelijke informatie delen met 
een concurrent. Als een concurrent probeert 
u te betrekken bij een discussie over illegale 
concurrerende activiteiten, moet u de conversatie 
onmiddellijk beëindigen en de interactie melden 
aan de juridische afdeling. Deze wetten zijn 
complex en verschillen aanzienlijk van land tot 
land. Raadpleeg daarom uw juridisch adviseur bij 
Medtronic als u vragen hebt.
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4. Wat zijn enkele voorbeelden van illegale 
concurrerende interacties?

   Prijzen of verkoopvoorwaarden 
en -bepalingen afspreken met 
concurrenten 

   Marktaandelen toewijzen tussen 
concurrenten

   Overeenkomen met concurrenten 
om handel met een klant te weigeren

   Manipuleren van offerten met 
concurrenten

Anticorruptie 
Corruptie ondermijnt onze integriteit en 
reputatie. Het is in strijd met onze missie, 
gedeelde waarden en succes op lange termijn. 
Wij slagen als bedrijf, op basis van de kwaliteit 
en waarde van onze mensen, producten en 
services en hoe doeltreffend we pijn verlichten, 
gezondheid herstellen en het leven verlengen. 
Wij zullen geen corrupte contacten toestaan als 
een middel om onze handel vooruit te helpen. 
Ze hinderen niet alleen de bedrijfsdoelstellingen 
op lange termijn, maar betekenen ook een risico 
voor patiënten.  

Omkoping 
Ons respect voor onze belanghebbenden en onze 
inzet om zaken te doen met integriteit betekent 
dat we nooit enige vorm van omkoping, illegale 
betaling of smeergeld aanbieden. Wij bieden of 
leveren geen items van waarde om een klant op de 
verkeerde wijze te overhalen of te belonen voor 
het aanbevelen, gebruiken, bestellen of kopen van 
een product of service. Op dezelfde wijze zullen 
wij nooit een aanbod doen of betalen voor een 
oneerlijk voordeel op de markt, zowel op het vlak 
van productgoedkeuring, verkoop, onderzoek, 
vergunningen, aanwervingen, als elk ander aspect 
van onze zaken.

Denk eraan dat we geen derden mogen inhuren 
om iets te doen dat we zelf niet mogen doen. 
We kunnen aansprakelijk zijn voor het overtreden 
van anticorruptiewetten, zelfs als we niet wisten, 
maar moesten weten, dat een agent, distributeur 
of een andere derde die in onze naam optreedt, 
een overheidsfunctionaris smeergeld heeft 
betaald.

V: 
Karen vertegenwoordigt Medtronic 
op een belangrijk medisch congres en 
maakt daar kennis met Steve en Beth 
die werken voor concurrenten van 
Medtronic. Door het bespreken van een 
van de revolutionaire technologieën 
die tijdens de conferentie werden 
voorgesteld, grapt Beth dat haar bedrijf 
de productprijzen aanzienlijk zal moeten 
verlagen en verkoopautomaten zal 
moeten beginnen verkopen om de 
concurrentie te kunnen bijbenen.  
Wat zou Karen moeten zeggen?

A: 
Karen kan weigeren om de kwestie te 
bespreken en het gesprek verlaten. 
Handelsbeurzen en congressen zijn 
bedoeld om sociale interactie en 
informele gesprekken te stimuleren. 
Deze informele, ontspannen 
gesprekken met concurrenten 
kunnen problemen veroorzaken als 
de verkeerde onderwerpen worden 
besproken. Zelfs grappen maken 
over ongepaste onderwerpen, zoals 
marketing- of prijsstrategieën, kunnen 
verkeerd worden geïnterpreteerd 
en verkeerdelijk worden gemeld als 
een mogelijke overtreding van de 
concurrentiewetgeving.
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Geschenken voor overheidsfunctionarissen
We zijn fier op onze eerlijke en transparante 
bedrijfspraktijken en mogen nooit ongepaste 
pogingen ondernemen om een beslissingnemer 
bij de overheid te beïnvloeden. Wij moeten 
vermijden om illegale geschenken te geven 
aan een overheidsfunctionaris of werknemer 
van een onderneming die eigendom is van een 
overheid. De normen voor nominale giften 
en amusement kunnen verschillen per land. 
Voordat u iets van waarde geeft, moet u de lokale 
normen raadplegen en voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring verkrijgen van de betreffende 
compliance officer van het land. Als u twijfelt 
over het feit of een geschenk toelaatbaar is, 
moet u contact opnemen met uw juridische of 
compliance afdeling voor advies. 

5. Wat is omkoping?

Omkoping is het aanbieden, geven, 
ontvangen of vragen naar een item 
van waarde om iemands acties op 
onrechtmatige wijze te beïnvloeden.

Effectenwetgeving en handel met 
Effectenwetgeving en handel 
met voorkennis
In de hele wereld hebben landen wetten  
gestemd die het verhandelen van aandelen met 
voorkennis verbieden. Voorkennis is informatie 
die materieel is en niet in het publieke domein is 
of niet beschikbaar is voor het publiek.  
Het gaat hier om informatie die nog niet  
openbaar is gemaakt en die de beslissing van 
een redelijke investeerder zeer waarschijnlijk kan 
beïnvloeden. Het kan af en toe gebeuren dat we 
toegang krijgen tot materiële, vertrouwelijke 
informatie over ons bedrijf (zoals niet-publieke 
gegevens van bedrijfsprestaties) of andere 
bedrijfspartners. We mogen geen aandelen 
kopen, verkopen of schenken op basis van deze 
informatie. We kunnen evenmin aanbevelingen 
doen of dergelijke informatie bespreken met 
anderen buiten ons bedrijf. Dit wordt beschouwd 

als het verstrekken van vertrouwelijke inlichtingen 
en is een inbreuk op de wet op handel met 
voorkennis.

Meer details vindt u in het Beleid op handel met 
voorkennis van Medtronic.

Internationale handel
We zijn een wereldwijd bedrijf dat dagelijks deel 
uitmaakt van de internationale handel. Omdat we 
in de V.S. zijn gevestigd, moeten we de wetten op 
import en export van de V.S. en de regelgevingen 
kennen, ongeacht waar we ons werk doen in de 
wereld We moeten de wetten en voorschriften 
van de landen waarin we producten exporteren of 
importeren ook kennen en naleven. Deze kunnen 
bijzonder complex zijn. Daarnaast moeten we ook 
onze eigen bedrijfsbeleidsregels volgen.

Wie jizn overheids-  
functionarrisen?
Overheidsfunctionarissen omvatten 
werknemers van federale, nationale 
of lokale overheden, politieke 
kandidaten en zelfs werknemers van 
bedrijven die eigendom zijn van de 
staat, zoals medische instellingen in 
eigendom van de staat of de provincie. 
Overheidsfunctionarissen kunnen 
gezondheidszorgverleners zijn die 
onder andere door overheids- of door 
de staat beheerde ziekenhuizen zijn 
tewerkgesteld. 
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Boycots & gesanctioneerde landen
De Amerikaanse wetgeving verbiedt 
medewerking met bepaalde boycots van 
bepaalde landen tegenover andere landen en 
vereist dat een aanvraag tot hulp of steun van 
dergelijke boycots worden gerapporteerd aan 
de Amerikaanse overheid. Wij nemen niet deel 
aan verboden boycots. Onder de Amerikaanse 
wetgeving is het ook verboden handel te drijven 
met bepaalde gesanctioneerde landen. 

Als u een aanvraag tot medewerking met 
een verboden boycot of tot handel met een 
gesanctioneerd land ontvangt, moet u deze 
aanvraag onmiddellijk melden aan uw manager 
of juridische afdeling. Voor vragen over 
handelswetten of onze bedrijfsbeleidsregels, 
dient u zich te wenden tot uw manager, 
compliance officer van import/exportwetten of 
de juridische afdeling.  

Overheidsaudits & -onderzoeken
Wij werken samen en voldoen aan de 
overheidsonderzoeken en aanvragen voor 
informatie terwijl we ook de wettelijke 
rechten van Medtronic en haar werknemers 
beschermen. We werken ook samen met 
overheidsfunctionarissen die onze vestigingen 
inspecteren of onze activiteiten onderzoeken. 
Wanneer er onderzoeken worden gehouden, 
moet u advies vragen aan uw juridische afdeling 
voordat u interviews geeft, vragen beantwoordt, 
documentatie aanbiedt of naleving bespreekt. 
Alle berichtgevingen en documenten met 
betrekking tot een overheidsonderzoek of een 
andere wettelijke kwestie, met inbegrip van 
een kennisgeving van onderzoek, rechtszaak, 
dagvaarding of aanvraag voor de productie 
van documenten, moet onmiddellijk worden 
doorgegeven aan de juridische afdeling.

Wat is een import?
Elk tastbaar of ontastbaar item dat  
van het ene land in het andere land  
wordt gebracht.

Wat is een export?
Elk tastbaar of ontastbaar item dat van 
het ene land naar het andere land wordt 
verzonden. Dit is geldig, ongeacht het 
type item (bijv. medische hulpmiddelen, 
software en technische informatie) 
of transportmethode (bijv. post, 
persoonlijke overhandiging en download 
van een website).
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VI. Onze relatie met onze wereld
Onze relatie met de wereld wordt in stand gehouden door goed burgerschap. Burgerschap 
omvat niet alleen de hoge ethische normen die de manier waarop we zaken doen en 
kwaliteitsproducten produceren leiden, maar ook het bevorderen van toegang tot de 
gezondheidszorg, het respecteren van mensenrechten, de zorg voor het milieu, de beste 
werkpraktijken in de sector, filantropie en vrijwilligerschap. 

Mensenrechten & eerlijke 
werkpraktijken
Wij willen een positieve sociale aanwezigheid 
zijn in elke gemeenschap waar we werken. Wij 
bevorderen de basisrechten van de mens door de 
toepasselijke lokale arbeidswetten te volgen en wij 
staan geen kinderarbeid of dwangarbeid toe voor 
ons bedrijf, verkopers of leveranciers. We volgen 
ook de toepasselijke wetten op lonen en uren, 
met inbegrip van voorschriften met betrekking tot 
minimumloon, overwerk en maximum aantal uren. 
Raadpleeg de bedrijfsverklaring van Medtronic over 
mensenrechten voor meer informatie. 

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot  
onze tewerkstellingspraktijken, dient u contact 
op te nemen met een vertegenwoordiger van de 
personeelsdienst of met de juridische afdeling.

Milieubehoud
We erkennen de kritieke onderlinge afhankelijkheid 
van menselijke gezondheid en het milieu en onze 
inherente verantwoordelijkheid om voortdurend 
te streven naar een beter welzijn van onze 
werknemers, onze gemeenschappen en het milieu. 
We zetten ons in om:

  Natuurlijke hulpbronnen te behouden;

  Uitstoot van broeikasgassen te beperken;

  Afval te verwijderen;

  Materialente te hergebruiken en te recyclen;

  Producten die voordeliger zijn voor het milieu 
aan te schaffen; en

   Tijdens de constructie van gebouwen en 
locatieaanpassingen de duurzaamheid te 
verbeteren.

V: 
Medtronic heeft schitterende 
initiatieven voor milieubeheer, zoals 
het uitvoeren van een evaluatie van 
de gezondheid en veiligheid van het 
milieu voor nieuwe producten en 
processen waarbij gevaarlijk materiaal 
wordt gebruikt, het genereren van 
afval en afvalwater, luchtuitstoot en 
verpakkingen vanaf de ontwerpfase tot 
de verwijderingen aan het einde van zijn 
levensduur. Mijn rol laat me niet toe deel 
te nemen aan grote initiatieven die te 
vinden zijn op de website Go Green for 
Life en in het burgerschapsrapport van 
ons bedrijf zijn vermeld. Wat kan ik doen 
om ons milieubehoud te verbeteren en 
milieubeheer te ondersteunen?

A: 
Progressief milieubeheer is een 
verantwoordelijkheid van alle 
werknemers, of ze nu werken aan grote 
initiatieven of via onze individuele 
acties, zoals: maximaliseren van 
spaarstandgebruik op computers, 
recycling op kantoor, lichten uitdoen in 
ruimten die niet in gebruik zijn en gebruik 
van alternatieve transportwijzen. Zelfs 
kleine acties die we uitvoeren, kunnen 
een aanzienlijke impact hebben op 
het bereiken van doelstellingen voor 
duurzaamheid op lange termijn.
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Politieke activiteit
Eén aspect van betrokkenheid bij de 
gemeenschap is politiek engagement. Ons 
bedrijf moedigt de evolutie van een gezond 
openbaar beleid aan dat onze missie ondersteunt. 
In bepaalde omstandigheden kan ons bedrijf 
ook ondersteuning bieden aan kandidaten 
of belangengroepen. Ons bedrijf moedigt 
werknemers aan zich persoonlijk in te zetten in 
het politieke proces, inclusief vrijwilligerschap 
en het leveren van bijdragen aan kandidaten, 
of andere doelen van hun keuze, gebaseerd op 
persoonlijke overtuigingen en waarden. 

Bedrijven moeten complexe wetten naleven  
met betrekking tot politieke bijdragen.  
Uw persoonlijke politieke betrokkenheid mag 
daarom niet verkeerdelijk worden voorgesteld 
als ondersteuning of verbintenis van Medtronic. 
Optreden in naam van een politieke partij, 
kandidaat of doel tijdens de werkuren of op 
het bedrijfsterrein, vereist een voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van onze CEO of van  
de Raad van Bestuur. 

Voor meer details kunt u terecht in het Beleid  
voor politieke bijdrage van Medtronic of bij de 
juridische afdeling.

Wereldwijde filantropie 
Onze missie vereist van ons dat we een goede 
maatschappelijk verantwoorde onderneming 
zijn voor de gemeenschappen waarin we leven 
en werken.  Het bedachtzaam verlenen van tijd, 
geld en talent maakt deel uit van onze nooit 
afnemende inzet als wereldburgers. Door het 
werk van de filantropie van Medtronic en andere 
door de zaken geïnspireerde bijdragen en 
schenkingen, krijgen miljoenen mensen in de hele 
wereld meer toegang tot gezondheidszorg.

Ons bedrijf biedt ook heel wat manieren om 
betrokken te worden in onze gemeenschappen 
door middel van vrijwilligerschap en vakkundige 
service. Als teken van onze passie om te 
geven, zal Medtronic Philanthropy ook gepaste 
schenkingen doen aan gekwalificeerde 
liefdadigheidsprogramma’s die wij als werknemers 
ondersteunen. 
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VII. Navigeren in de grijze zones
Sommige ethische kwesties kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd en bepalen 
de juiste actie die moet worden ondernomen. Sommige situaties zijn echter 
complexer. Niet alle situaties zijn zwart en wit, maar kunnen verschillende tinten grijs 
hebben. Deze sectie bevat hulpmiddelen die zijn ontworpen om u te helpen bij het 
navigeren door moeilijke situaties.

Het belang van een cultuur van 
ethiek & integriteit 
Het opbouwen van een cultuur van ethiek en 
integriteit is belangrijk omdat wij, door onze 
missie, een verplichting hebben ten opzichte 
van onze patiënten en klanten, collega’s, 
aandeelhouders, wetgevers, leveranciers, 
verkopers en de gemeenschap. Onze missie stelt 
hoge verwachtingen aan ethisch gedrag naast 
het naleven van de wet. Op een zeer realistische 
manier is onze missie de reden waarom we elke 
dag gaan werken. Wanneer we samenwerken 
om onze ethische cultuur te ondersteunen en te 
verbeteren, zal dit ons veel voordelen brengen:

   Wij krijgen persoonlijke voldoening door het 
juiste te doen.

   Wij beschermen onze klanten en de  
patiënten die kunnen voordeel halen uit  
onze producten.

   We vergroten ons concurrentievoordeel  
en onderscheiden de kwaliteit en integriteit 
van onze producten en services van die van 
onze concurrenten.

   Wij verbeteren de moraal en de trots om  
te werken voor Medtronic.

   Door het naleven van de hoge ethische 
normen, zorgen wij voor vertrouwen bij  
onze belanghebbenden.

   We garanderen dat de goede reputatie van 
Medtronic behouden blijft.

   We minimaliseren mogelijke overtredingen 
van de wetten en de resulterende gevolgen.

 De weg naar wangedrag
Wangedrag is niet altijd de vraag van wat juist en 
fout is. Dit kan ook een keuze zijn tussen de juiste 
of de gemakkelijke weg. Drie hoofdelementen zijn 
gemeenschappelijk voor beide situaties: 

1.  Een waargenomen behoefte of wens voor 
financieel, professioneel of persoonlijk 
voordeel. 

2.  Een gelegenheid; boosdoeners geloven dat 
er een klein risico is om te worden betrapt of 
een klein risico op straf. Wanneer de behoefte 
of wens primeert op het risico, gaan ze door 
in dezelfde lijn.

3. Rationalisatie voor het gedrag.

6. Hoe ziet rationalisatie eruit?

  Ik word niet eerlijk betaald

  Ik verdien dit

  Iedereen doet het

  Het is niet illegaal

  Ik doe niemand pijn 

  Het hoort bij de job

  Zo doen we dat hier

  Het is maar één keer

   Dit is de enige manier waarop ik het 
werk gedaan krijg
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De juiste koers  
Er is geen korte weg naar correct optreden. Het bepalen van de juiste richting,  
begint met het stellen van de juiste vragen. Deze vragen kunnen u helpen bij het 
navigeren in de grijze zones.

Nee? Doe het niet. 
Niet zeker? Neem contact op met de juridische afdeling  
voor advies.

Nee? Doe het niet. 
Niet zeker? Raadpleeg het beleid of de procedure. Praat 
met uw collega’s, manager, vertegenwoordiger van de 
personeelsdienst, de juridische of compliance afdeling.

Nee? Doe het niet. 
Niet zeker? Praat met uw manager, juridische of  
compliance afdeling.

Ja? U moet uw zorgen kenbaar maken. Meld dit aan uw manager, 
vertegenwoordiger van de personeelsdienst, juridische of 
compliance afdeling of via de Voice Your Concern Line.

Nee? Doe het niet. 
Niet zeker? Praat met uw manager, juridische of  
compliance afdeling.

1. Is dit wettelijk?

3.  Voldoet dit aan de bedrijfs- 
en lokale bedrijfsregels en 
procedures?

4.  Is dit in het beste  
belang van onze  
belanghebbenden?

5.  Voelt dit verkeerd aan, maar  
sta ik onder druk om dat toch 
 te doen?

2.  Komt dit overeen met  
onze missie en  
bedrijfswaarden?

6.  Voel ik me goed over  
mijn beslissing?

Niet zeker? Praat met uw manager, juridische of  
compliance afdeling.
Ja? Doorgaan. U bent op de goede weg.

Op de juiste weg blijven omvat ook achteruitkijken naar  
uw beslissing. 

Stel uzelf de vraag, “Heb ik de juiste keuze gemaakt?”

Niet zeker? Praat met uw manager, juridische of compliance afdeling en kijk of u de volgende 
keer misschien een betere keuze zou kunnen maken.

Nee? U zult dit mogelijk moeten melden aan uw manager, vertegenwoordiger van de 
personeelsdienst, compliance afdeling of via de Voice Your Concern Line.

Ja? Gefeliciteerd. U helpt ons om te leven volgens onze missie!
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VIII. Een boodschap van Earl Bakken, 
medeoprichter, CEO emeritus

Beste Medtronic-collega’s,

Bij Medtronic leven we volgens onze missie. 
Het is de basis voor onze gedragscode - de 
manier waarop wij ons gedragen tegenover 
onze belanghebbenden, elkaar, onze 
gemeenschappen en de wereld. Maar wat als 
het gaat over uw relatie met uzelf? Leeft u 
elke dag van uw leven - op het werk en thuis 
- volgens de Medtronic-missie op de ware 
en oorspronkelijke manier? Vindt u manieren 
om te geven, in dienst van anderen? Ik hoop 
het voor u omdat dat het beste is dat u kunt 
doen voor uzelf. Ik hoop dat uw voorbeeld 
een inspiratie is voor degenen rondom u, dag 
na dag. Ik ben er trots op om een missie te 
hebben die zo diep verweven zit in de stof 
van dit bedrijf en miljoenen levens in de hele 
wereld raakt.

Ik blijf dromen,

Earl Bakken, medeoprichter, CEO emeritus

Ik denk dat ik werd gestimuleerd 
door een oprechte wens om 
mijn kennis en energie te 
gebruiken om het mensdom  
te helpen.

–  Earl Bakken, medeoprichter,  
CEO emeritus

“
”
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IX. Definities

1. Wat is persoonlijke informatie?  
Persoonlijke informatie is alle informatie 
die, afzonderlijk of in combinatie met 
andere informatie, kan worden gebruikt, 
voor het identificeren van een specifiek 
individu. Dit bevat informatie, zoals de 
naam van een persoon, het e-mailadres, 
de geboortedatum, het rijbewijsnummer, 
financiële rekeningnummers, paspoort, 
nummer van de sociale zekerheid of een 
ander identificatienummer van de overheid 
en andere id’s.  

2. Wie is onze klant?
Onze klant is elke instelling of elk 
individu, met inbegrip van elke medische 
professionele zorgverlener of entiteit 
die in een positie is voor het aankopen, 
leasen, aanbevelen, gebruiken of schikking 
treffen voor de aankoop of leasing van, of 
voorschrijven van Medtronic-producten. 
Voor BCS-doeleinden omvat dit ook elke 
persoon die wordt tewerkgesteld door een 
klant, een lid van de naaste familie van de 
klant of een organisatie die is aangesloten  
bij de klant.

3. Wat is een derde?
Derden zijn entiteiten of toekomstige 
entiteiten en hun vertegenwoordigers van 
wie we goederen en services kopen (zoals 
verkopers, leveranciers, distributeurs, 

 

adviseurs, niet-gouvernementele 
organisaties (NGO) en investeringsbedrijven).   

4. Wat zijn enkele voorbeelden van 
illegale concurrerende interacties? 

   Prijzen of verkoopvoorwaarden en 
-bepalingen afspreken met concurrenten 

   Marktaandelen toewijzen tussen 
concurrenten

   Overeenkomen met concurrenten om 
handel met een klant te weigeren 

   Manipuleren van offerten met 
concurrenten

5. Wat is omkoping? 
Omkoperij is het aanbieden, geven, 
ontvangen of verzoeken van elk item  
van waarde om iemands acties onwettig  
te beïnvloeden. 

6. Hoe ziet rationalisatie eruit? 
  Ik word niet eerlijk betaald
  Ik verdien dit
  Iedereen doet het
  Het is niet illegaal
  Ik doe niemand pijn  
  Het hoort bij de job
  Zo doen we dat hier
  Het is maar één keer
   Dit is de enige manier waarop ik het werk 

gedaan krijg
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