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01
De basis waarop we als één 
team zakendoen



 

We geloven dat iedereen 
belangrijk is

We hebben een passie voor 
technologie en doelgericht 
innoveren 

We leveren ongeëvenaarde 
kwaliteit 

4Avanade Code of Business Ethics 

In onze Code of Business Ethics, ofwel 
‘’CoBE’’, wordt beschreven hoe we onze 
waarden in praktijk brengen
Op basis van onze waarden worden in de CoBE van 
Avanade specifieke gedragsregels geformuleerd die 
aansluiten op onze beleidslijnen en handelswijzen en die 
essentieel zijn voor het nakomen van onze verplichtingen 
op het gebied van de naleving van wet- en regelgeving. 

De basis waarop we als één team zakendoen

In onze CoBE staan verwijzingen naar onderliggende 
beleidslijnen van Avanade, die gedetailleerde, actuele 
beleidsregels en gedragsregels op ethisch en juridisch 
gebied bevatten. 

In onze CoBE wordt niet verwezen naar alle 
beleidslijnen van Avanade, maar worden belangrijke 
gedragsregels op ethisch en juridisch gebied en regels 
voor persoonlijk gedrag benadrukt en onderstreept. 
Regels die centraal staan in ons zakelijk handelen en 
essentieel zijn voor ons als leden van één Avanade-
team

CoBE geldt voor alle Avanade-
werknemers, overal waar we zakendoen
De CoBE geldt voor al onze bestuurders, directieleden, 
werknemers en contractanten, tussenhandelaren 
inbegrepen. De General Counsel en CEO van Avanade 
zijn bevoegd om afwijkingen van de verplichtingen 
uit hoofde van de CoBE toe te staan. Wat betreft 
directieleden en leden van de raad van bestuur, is 
alleen de raad van bestuur bevoegd afwijkingen toe te 
staan.

Onze waarden geven aan wie wij zijn en waar we in geloven
Bij Avanade halen we motivatie uit onze visie om de wereld vooruit te helpen met de kracht van mensen en Microsoft 
en ons doel om daadwerkelijk impact te maken in het leven van mensen. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op drie 
principes: invulling aan de toekomst geven, anderen inspireren en impact versnellen. Deze principes bepalen hoe we 
te werk gaan zodat we beter in staat zijn om succes te behalen, zowel individueel als collectief.
Onze Code of Business Ethics helpt ons dit alles in praktijk te brengen door sturing te geven aan onze beslissingen en 
gedrag, zodat we elk moment van elke dag integer handelen. Dit gedeelde inzicht is weerspiegeld in onze waarden:

I. La base para 
trabajar como un 
equipo

II. Onze klanten kunnen ervan 
op aan dat we juist handelen

III. Confiamos los unos en los 
otros para proteger los activos 
de Avanade

IV. Integridad financiera y 
documental, controles internos 
y elaboración de informes

V. Nos valoramos y apoyamos 
unos a otros

VI. Milieubewustzijn

VII. Formación y otros recursos
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We hebben allemaal de gedeelde verantwoordelijkheid 
om de principes van onze CoBE op te volgen in alle 
beslissingen die we nemen die van belang zijn voor onze 
mensen, onze klanten en Avanade. We leven alle wetten 
na in onze zakelijke relaties - met werknemers, klanten, 
verkopers, leveranciers, tussenhandelaren en anderen.

Avanade is een multiculturele onderneming en we 
doen graag zaken in landen of regio’s met verschillende 
culturen. Overal waar we zakendoen, blijven we trouw 
aan onze waarden en handelen we volgens de wet 
en onze beleidslijnen. Wij passen ons niet aan lokale 
handelsgewoonten aan. Wij vragen ook niet aan anderen 
om dingen te doen die we zelf niet mogen doen. 

Je dient onze CoBE na te leven en te 
beschermen
Waar het gaat om onze CoBE hebben wij allemaal onze 
verantwoordelijkheid. Om als één team te opereren, 
moeten we ervan op aan kunnen dat we de CoBE 
allemaal begrijpen en naleven. Een misstap van één van 
ons kan gevolgen hebben voor ons allemaal. 

Wij verklaren de CoBE te hebben nageleefd elke keer 
dat we onze urenstaten indienen en ook elke keer als 
ons dat wordt gevraagd. Wij verklaren bovendien dat 
we ons niet schuldig maken of hebben gemaakt aan 
belangenverstrengeling en dat we geen weet hebben van 
overtredingen van de CoBE. Wij melden overtredingen 
van onze CoBE of beleidslijnen, gevallen van onethisch 
gedrag en frauduleuze of criminele activiteiten die wij 
constateren of die ons ter kennis komen.  

Avanade kan directieleden van Avanade en derde 
partijen die zakendoen met Avanade verzoeken om te 
verklaren dat zij onze CoBE en bepaalde beleidsregels 
naleven.

Wij verzoeken je alert te zijn op mogelijke 
overtredingen van de CoBE. Als je vragen hebt over 
de CoBE, zal de Avanade Legal Group deze graag 
beantwoorden. Wij moedigen je aan om vragen te 
stellen en adviseren je met klem om bij beslissingen de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.

Hoe meld je een overtreding van de CoBE?
Meld problemen of stel vragen via je 
normale rapporteringslijnen. Spreek eerst je 
loopbaanbegeleiderof je contactpersoon van 
Personeelszaken aan. Zij kunnen de situatie 
waarschijnlijk het best inschatten. Als je het probleem 
liever niet aan hen voorlegt, kun je contact opnemen 
met een hogere manager, je loopbaanbegeleider, een 
Avanade Leader of een lid van de Avanade Legal Group.

Als je de zaken die je verontrusten liever niet direct 
via een van deze kanalen aankaart, kun je mogelijke 
overtredingen van de CoBE of je oprechte bezorgdheid 
over financiële zaken, boekhoudpraktijken, interne 
boekhoudcontroles, auditkwesties, corruptie of fraude 
of andere ernstige zaken waarbij een vitaal belang 
van Avanade of het geestelijke of lichamelijke welzijn 
van onze werknemers in het geding is, melden via de 
Avanade Business Ethics Helpline. Je kunt online een 
melding maken of een telefoonnummer voor jouw land 
opvragen om met een medewerker te spreken, 24 uur 
per dag, zeven dagen per week. 

Je kunt anoniem blijven, maar wij stellen het op prijs 
wanneer je jouw contactgegevens opgeeft, omdat we 
in sommige gevallen meer informatie nodig hebben 
om de kwestie te kunnen oplossen. In sommige landen 
kunnen voor de Avanade Business Ethics Helpline 
beperkingen gelden wat betreft het soort meldingen 
en/of de anonimiteit, zoals beschreven op de website 
van de Avanade Business Ethics Helpline.

I. La base para 
trabajar como un 
equipo

II. Onze klanten kunnen ervan 
op aan dat we juist handelen

III. Confiamos los unos en los 
otros para proteger los activos 
de Avanade

IV. Integridad financiera y 
documental, controles internos 
y elaboración de informes

V. Nos valoramos y apoyamos 
unos a otros

VI. Milieubewustzijn

VII. Formación y otros recursos
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Als je een anonieme brief of ander type klacht ontvangt 
over een vermeende schending van de CoBE, dien 
je deze informatie direct door te geven aan een 
medewerker van of de Avanade Legal Group. Onderzoek 
dergelijke beschuldigingen niet zelf en stel alleen een 
medewerker van de Avanade Legal Group ervan op de 
hoogte. 

Avanade Business Ethics Helpline 

De Avanade Legal Group onderzoekt 
vermeende schendingen van de CoBE
Als de Avanade Legal Group na melding van een 
probleem van mening is dat er sprake kan zijn van 
een schending van de CoBE, stelt het team een 
onderzoek in. De Avanade Legal Group heeft de taak 
om gerapporteerde vermeende schendingen van de 
CoBE en beleidslijnen van Avanade te onderzoeken, zo 
nodig in samenwerking met het Accenture Corporate 
Investigations Team.

Het soort onderzoek dat wordt gedaan kan natuurlijk 
verschillen, afhankelijk van de omstandigheden, 
maar omvat meestal het doornemen van relevante 
communicatie en documenten, het horen van betrokken 
personeelsleden, een analyse van wet- en regelgeving 
en, indien nodig, soms aanbevelingen voor disciplinaire 
of corrigerende maatregelen. Als in een bepaald stadium 
van het onderzoek aanmerkelijke feiten bekend zijn, kan 
het ook nodig zijn om senior managers of de raad van 
bestuur op de hoogte te stellen.

 Policy 1000AVA: Speaking Up and Prohibition 
 Against Retaliation

Schending van de CoBE wordt bestraft 
met disciplinaire maatregelen tot en met 
ontslag
Elke Avanade-medewerker die zich schuldig maakt 
aan overtreding van een regel van de CoBE of een 
van de onderliggende beleidslijnen of procedures 
of die te kwader trouw valse beschuldigingen 
uit of misleidende informatie doorgeeft via de 
Business Ethics Helpline, kan worden gestraft met 
disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging 
van het dienstverband. Bovendien kan Avanade 
wettelijk of anderszins verplicht zijn of overigens 
besluiten om overtredingen te melden aan de 
bevoegde autoriteiten, omdat in sommige gevallen 
overtredingen van de CoBE, beleidslijnen of 
procedures ook overtredingen zijn van de lokale wet- 
en regelgeving.

Geen represailles voor het doen van 
meldingen
Avanade tolereert geen represailles tegen een 
werknemer die naar eer en geweten een kwestie 
aankaart, zijn verontrusting uit of melding maakt van 
vermoedelijke misdragingen, verband houdend met 
de zaken van Avanade of het gedrag van directeuren, 
bestuurders, werknemers, klanten, leveranciers, 
tussenhandelaren of onderaannemers van Avanade. 
Wie zich schuldig maakt aan represailles, handelt 
in strijd met het beleid van Avanade en zal worden 
bestraft door oplegging van een disciplinaire 
maatregel, waartoe ook ontslag kan behoren. 

 Policy 1000AVA: Speaking Up and Prohibition 
 Against Retaliation

I. La base para 
trabajar como un 
equipo

II. Onze klanten kunnen ervan 
op aan dat we juist handelen

III. Confiamos los unos en los 
otros para proteger los activos 
de Avanade

IV. Integridad financiera y 
documental, controles internos 
y elaboración de informes

V. Nos valoramos y apoyamos 
unos a otros

VI. Milieubewustzijn

VII. Formación y otros recursos

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/79015/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/79015/index.html
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation%2F1000_Speaking%20Up%20and%20NonRetaliation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation%2F1000_Speaking%20Up%20and%20NonRetaliation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation%2F1000_Speaking%20Up%20and%20NonRetaliation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation%2F1000_Speaking%20Up%20and%20NonRetaliation%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies%2FPolicies2%2FSpeaking%20Up%20and%20Non%20Retaliation
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02
Onze klanten kunnen ervan 
op aan dat we juist handelen



Aanvaarden we geen leningen van 
klanten, leveranciers of handelspartners, 
tenzij het conventionele leningen 
betreft tegen gangbare marktrentes van 
kredietverleners
Nemen we geen aanbiedingen aan om 
gratis gebruik te maken van persoonlijk 
bezit, zoals een appartement in een 
skioord, een timeshare appartement, enz. 
Staan we niet toe dat handelspartners of 
leveranciers namens ons betalingen doen 
aan derden, zoals hypotheekaflossingen, 
lesgeld, creditcardbetalingen, enz.
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Geen steekpenningen, geen contant geld 
en strikte regels voor geschenken en 
entertainment

Wij geven en aanvaarden geen bedenkelijke beloningen, 
ook al gaat het niet om steekpenningen. Wij bieden of geven 
niets van waarde om nieuwe klanten te winnen, bestaande 
klanten te behouden, overheidsingrijpen te versnellen of 
een oneigenlijk voordeel te verkrijgen. We laten ons niet 
bedotten door slinkse pogingen om smeergeld en andere 
onrechtmatigheden te betalen in de vorm van legitieme 
beloningen, zoals provisies, advieskosten of donaties voor 
liefdadige doelen. En we proberen deze verboden niet te 
omzeilen door anderen te vragen dit voor ons te doen.

We schenken geen geld of iets met geldswaarde aan 
bestaande, voormalige of potentiële klanten zonder de 
voorafgaande, schriftelijke toestemming van het Accenture 
Compliance Team. We aanvaarden nooit geld of iets met 
geldswaarde als geschenk van bestaande, voormalige of 
potentiële handelspartners - niet rechtstreeks en ook niet 
via een familielid of een andere persoon. Geschenken 
met geldswaarde kunnen bijvoorbeeld cheques, 

Onze klanten kunnen ervan op aan dat we juist handelen

geschenkkaarten, vouchers, per diems, postwissels, 
aandelen en effecten zijn.

Behalve dat we geen geschenken aannemen in de vorm 
van geld of iets met geldswaarde:

Wij bestrijden corruptie 
Avanade bestrijdt elke vorm van corruptie, inclusief pure omkoperij, die in vrijwel alle landen wettelijk verboden is, en 
verschillende criminele activiteiten die verboden zijn volgens de Foreign Corrupt Practices Act in de Verenigde Staten en 
de Bribery Act in het Verenigd Koninkrijk. Overal waar wij zakendoen, houden wij ons aan deze wetten en aan de lokale 
anticorruptiewetten.  
De maatstaven die wij hanteren, zijn soms strenger dan die van andere bedrijven of dan wat lokaal gebruikelijk is. Avanade 
tolereert echter in geen geval onwettig of onaanvaardbaar gedrag, ook als bepaalde concurrenten dat wel doen.
Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Avanade zal nadelige gevolgen ondervinden voor het weigeren 
om steekpenningen of smeergeld te betalen of te aanvaarden, zelfs al mocht dit voor Avanade leiden tot verlies van 
bedrijfsactiviteiten. Let op waarschuwingssignalen. Als afspraken met klanten, tussenhandelaars of andere zakenpartners 
je verdacht voorkomen, dien je dit direct te melden aan de Avanade Legal Group. Hoe sneller onrechtmatigheden aan het 
licht komen en worden gemeld, hoe groter de kans dat we kunnen voorkomen dat Avanade of onze klanten er schade van 
ondervinden

I. De basis waarop we als één 
team zakendoen

II. Onze klanten 
kunnen ervan op 
aan dat we juist 
handelen

III. We kunnen op 
elkaar rekenen om de 
bedrijfsmiddelen van Avanade 
te beschermen

IV. Integriteit van financiële 
verslaglegging, interne 
controles en rapportering

V. Wij waarderen en 
ondersteunen elkaar

VI. Milieubewustzijn

VII. Training en andere bronnen
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Geschenken geven aan/ontvangen van 
bestaande, voormalige of potentiële 
klanten en leveranciers
Geschenken of aanbiedingen van entertainment dienen 
te voldoen aan de vijf Gifts and Entertainment Criteria 
die zijn uiteengezet in Policy 150AVA. Dit betekent dat:

• Het geschenk of entertainment voor een gepast doel 
moet dienen en niet mag dienen om een oneigenlijk 
voordeel te behalen of om de ontvanger anderszins 
op ongepaste wijze te beïnvloeden

• De toepasselijke wetten het geschenk of 
entertainment toelaten 

• De beleidslijnen van Avanade het geschenk of 
entertainment toelaten 

• De beleidslijnen van de ontvanger en elke 
overeenkomst tussen Avanade en de werkgever 
van de ontvanger het geschenk of entertainment 
toelaten

• Het geschenk of entertainment een redelijke waarde 
moet vertegenwoordigen en gepast moet zijn onder 
de omstandigheden

Bied nooit aan geschenken of blijken van gastvrijheid 
te geven of te aanvaarden zonder eerst de 
goedkeuringsprocedure van Avanade te controleren en 
na te leven. 

Policy 150AVA: Gifts, Meals, Entertainment and Travel

Marketingevenementen en -programma’s
De afdeling Sales and Marketing kan zo nu en dan, 
met de vereiste goedkeuring, op verschillende 
evenementen bedrijfsmanifestaties organiseren 
of bedrijfs- en entertainmentevenementen 
sponsoren. Waar het gaat om het uitnodigen van 
klanten om de manifestatie bij te wonen, houden 
wij ons aan de regels in Avanade’s Policy 150AVA. 
Wij respecteren de plaatselijke wet- en regelgeving 
en de beperkingen in de beleidslijnen van onze 
klanten en in hun overeenkomsten met ons. Wij 
begrijpen welke beperkingen er gelden als de klant 
een overheidsfunctionaris is (werknemers van 
semioverheidsbedrijven inbegrepen).   

Policy 150AVA: Gifts, Meals, Entertainment and Travel

Geschenken van de ene werknemer aan 
de anderee
We mogen elkaar geschenken geven, binnen de 
grenzen der redelijkheid. Proberen iemand te 
beïnvloeden of te bevoorrechten door een geschenk 
te geven, is strikt verboden. Geschenken dienen in het 
algemeen een nominale waarde te vertegenwoordigen 
en niemand moet zich verplicht voelen om bij te 
dragen aan de kosten van een geschenk.

Wij belonen de prestaties van collega’s graag met een 
speciaal geschenk of een bijzondere beloning, met 
inachtneming van de geldende belastingregels.

Avanade organiseert zo nu en dan loterijen, 
prijsvragen, quizzen en dergelijke, waarbij 
werknemers prijzen kunnen winnen. Voor dergelijke 
manifestaties is voorafgaande goedkeuring vereist.
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https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Gifts%20and%20Entertainment/0150_GiftsandEntertainment.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Gifts%20and%20Entertainment/0150_GiftsandEntertainment.pdf
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Loterijen en prijzen
Prijzen die worden verloot als onderdeel van een 
bedrijfsevenement worden in het algemeen niet 
beschouwd als geschenken. Je hebt echter toestemming 
nodig van de Avanade Legal Group voordat je prijzen in 
ontvangst neemt.

Betracht de grootst mogelijke voorzichtigheid 
in de omgang met overheidsbedrijven die klant 
zijn en met overheidsfunctionarissen 

Avanade raadt ten zeerste af om geschenken 
of entertainment aan te bieden aan 
overheidsfunctionarissen (werknemers van 
semioverheidsbedrijven en familieleden of gasten van 
overheidsfunctionarissen inbegrepen) of om ze uit te 
nodigen om door Avanade gesponsorde evenementen 
bij te wonen. Lees de goedkeuringsprocedure 
van Avanade in Policy 150AVA en gebruik de Gifts 
and Entertainment Tool voordat je geschenken of 
entertainment aanbiedt aan een overheidsfunctionaris. 
Vraag de Avanade Legal Group of het Accenture 
Compliance Team om advies en raadpleeg Policy 
1221AVA voor meer informatie over de omgang met 
overheidsfunctionarissen.

Policy 150AVA: Gifts, Meals, Entertainment and Travel

Policy 1221AVA: Contacts with Public Officials

Gifts and Entertainment Tool

Tussenhandelaren (“Business 
Intermediaries”)
Alleen gekwalificeerde tussenhandelaren die 
zich houden aan de CoBE mogen ons helpen 
onze diensten te verkopen en te leveren. Alleen 
tussenhandelaren die ons due diligence onderzoek 
en onze kwalificatieprocedures hebben doorstaan, 
worden door ons ingehuurd om de diensten van 
Avanade te verkopen. Al onze tussenhandelaren 
moeten onze anticorruptiebeleidslijnen en 
-procedures naleven.

Policy 1327AVA: Business Intermediaries

Wij blijven voortdurend alert op 
witwassen
Witwassen is de herkomst van illegaal verkregen 
geldsommen verhullen of doen voorkomen dat deze 
legaal verkregen zijn door ze te boeken als de opbrengst 
van een legitieme bedrijfsactiviteit. Anti-witwaswetgeving 
verbiedt ons transacties af te sluiten waarbij geld 
afkomstig van illegale activiteiten betrokken is, met 
inbegrip van transacties bedoeld om illegale activiteiten 
te bevorderen of te verhullen.

Personen die betrokken zijn bij illegale activiteiten, zoals 
drugsmokkel, corruptie of terroristische activiteiten, 
kunnen proberen hun illegaal verkregen geld wit te 
wassen door diensten van Avanade af te nemen.

I. De basis waarop we als één
team zakendoen

II. Onze klanten
kunnen ervan op
aan dat we juist
handelen

III. We kunnen op
elkaar rekenen om de
bedrijfsmiddelen van Avanade
te beschermen
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verslaglegging, interne
controles en rapportering
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ondersteunen elkaar

VI. Milieubewustzijn

VII. Training en andere bronnen

https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Gifts%20and%20Entertainment/0150_GiftsandEntertainment.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Contact%20with%20Public%20Officials/1221_ContactswithPublicOfficials.pdf
https://ech.accenture.com
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Gifts%20and%20Entertainment/0150_GiftsandEntertainment.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Business%20Intermediaries/1327_BusIntermediaries.pdf
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Wij doen uitsluitend zaken met partijen van goede naam 
die legitieme bedrijfsactiviteiten uitoefenen, met geld 
afkomstig van legitieme bronnen. Avanade accepteert geen 
geld waarvan bekend is dat het afkomstig is van illegale 
activiteiten.

Wij onderwerpen alle nieuwe klanten aan een due diligence 
onderzoek om volledig inzicht te krijgen in de aard en de 
integriteit van onze zakenpartners.

Policy 0151: Preventing Money Laundering 
and Terrorist Financing

Nieuwe klanten
Elke nieuwe klant wordt onderworpen aan een passend 
due diligence onderzoek, voordat nieuwe contracten 
worden gesloten. Er wordt onder andere onderzoek 
gedaan naar de aard en de integriteit van potentiële 
nieuwe klanten.

Wij houden ons daarbij aan Avanade Policy 0110AVA, 
waarin interne controles en goedkeuringsprocedures 
staan beschreven die moeten worden gevolgd alvorens 
een nieuwe klant of een nieuw project te aanvaarden.

Policy 0110AVA: Contracting General

Handels- en andere controles in het belang 
van de staatsveiligheid  
Handelscontroles regelen en beperken soms de 
manier waarop we zakendoen met bepaalde landen, 
organisaties en personen. Handelscontroles beschermen 
de staatsveiligheid en andere gewichtige belangen. 
Een regering kan handelscontroles verplicht stellen of 
een bedrijf verbieden zaken te doen met landen die 
terrorisme en internationale drugshandel steunen, 

ernaar streven massavernietigingswapens te 
ontwikkelen en aan te schaffen, of mensenrechten te 
schenden. Handelscontroles zouden kunnen beletten 
dat deze landen, terroristische groepen of andere 
vijandige actoren technologie, inclusief software en 
knowhow bekomen en ze gebruiken voor onwettige 
doeleinden. De voorschriften kunnen niet alleen 
gelden voor fysieke zendingen van producten van een 
land naar een ander, maar ook voor (i) elektronische 
grensoverschrijdende overdrachten van software en 
technologie (zoals technische informatie) op welke 
wijze ook, inclusief e-mail of Internettoegang en (ii) het 
leveren van services of de overdrachten van software of 
technologie tussen burgers of permanente wettelijke 
ingezetenen van twee of meer landen, zelfs als de 
activiteit plaatsvindt binnen de grenzen van een land 
(een persoonlijke uitwisseling van technische informatie 
tussen een Noord-Amerikaanse staatsburger en een 
Chinese staatsburger in de Verenigde Staten zou als 
uitvoer beschouwd worden van de Verenigde Staten 
naar China). Handelscontroles kunnen eveneens 
grensoverschrijdende consultingdiensten aan banden 
leggen die geleverd worden aan klanten van de 
luchtvaart- en defensie-industrie.

Avanade Policy 1254AVA beschrijft de beperkingen 
van de handelscontroles afhankelijk van waar we 
zakendoen, met wie en welke producten of services 
erbij betrokken zijn en vormt de leidraad voor de vraag 
wanneer de Export Compliance and Tracking Tool 
(ECATT) gebruikt moet worden om Avanade en de 
staatsveiligheid te helpen beschermen.

Policy 1254AVA: Restrictions on Doing Business with            
Certain Countries, Organizations and Individuals 
(Trade Controls)

Export Compliance and Tracking Tool (ECATT)
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https://policies.accenture.com/policy/0151
https://policies.accenture.com/policy/0151
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Contracting,%20General/0110_ContractingGeneral.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Restrictions%20on%20Doing%20Business%20with%20Certain%20Countries,%20Organizations%20and%20Individuals%20(Trade%20Controls)/1254_EconomicSanctionsLaws.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Restrictions%20on%20Doing%20Business%20with%20Certain%20Countries,%20Organizations%20and%20Individuals%20(Trade%20Controls)/1254_EconomicSanctionsLaws.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Restrictions%20on%20Doing%20Business%20with%20Certain%20Countries,%20Organizations%20and%20Individuals%20(Trade%20Controls)/1254_EconomicSanctionsLaws.pdf
https://ecatt.accenture.com/Home
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Vertrouwelijke informatie beschermen -- 
van ons, van onze moedermaatschappijen 
en van onze klanten
Wij hebben de verantwoordelijkheid om zowel 
onze vertrouwelijke informatie als die van onze 
moedermaatschappijen (Accenture en Microsoft) en die 
van onze klanten te beschermen tegen ongeoorloofde 
openbaarmaking, toegang en gebruik door gepast 
te handelen en veiligheidsmaatregelen te nemen. 
Wij nemen ook maatregelen om de vertrouwelijke 
informatie van derde partijen die geen klanten van ons 
zijn, zoals leveranciers en zakenpartners, te beschermen. 

In Policy 0069AVA beschrijft Avanade haar verplichtingen 
om vertrouwelijke informatie te beschermen. 
Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die niet 
behoort tot het publieke domein, informatie die een 
bedrijf of persoon genereert, verzamelt of gebruikt in 
verband met de uitoefening van zijn of haar zakelijke 
activiteiten en onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteiten 
en informatie over personeelsleden, klanten of andere 
zakenpartners. Als we niet zeker weten of informatie 
moet worden behandeld als vertrouwelijk, behandelen 
we deze informatie alsof het vertrouwelijke informatie is. 

Het is ons alleen toegestaan vertrouwelijke informatie 
bekend te maken als we daartoe gemachtigd zijn 
door de bevoegde autoriteit en zelfs dan alleen aan 
partijen die er om legitieme zakelijke redenen kennis 
van moeten hebben.Wij moeten gepaste maatregelen 
nemen om onbevoegde openbaarmaking van 
vertrouwelijke informatie te voorkomen, waaronder 
de strikte naleving van Avanade’s beleidslijnen op het 
gebied van gegevensbeveiliging en communicatie en 
van overeenkomsten met klanten aangaande toegestaan 
gebruik en openbaarmaking. Onze verplichting om 
vertrouwelijke informatie te beschermen, geldt ongeacht 
of we op kantoor bij Avanade werken of op de locatie van 
een klant, op een andere locatie of thuis.

Vertrouwelijke informatie mag alleen om een 
legitieme reden worden bekendgemaakt na overleg 
met en toestemming van de Avanade Legal Group.   

Gebruik de vertrouwelijke informatie van Avanade, 
onze moedermaatschappijen, klanten of derde 
partijen nooit voor je persoonlijke gewin of voordeel.

Deel vertrouwelijke financiële informatie van Avanade 
nooit met derde partijen, tenzij: 

• de informatie al deel uitmaakt van het publieke
domein

• de Chief Financial Officer van Avanade vooraf
uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft
verleend voor de openbaarmaking

Policy 0069AVA: Confidentiality

Handel met voorkennis herkennen en 
vermijden
Elke werknemer van Avanade kan in principe in het 
bezit komen van informatie over Avanade, Accenture, 
Microsoft, een klant of een andere derde partij die 
van wezenlijk belang is, dat wil zeggen, informatie die 
een redelijke belegger van belang zou achten voor de 
beslissing om aandelen van deze bedrijven te kopen, 
te houden of te verkopen.

Wanneer wezenlijke informatie niet tot het 
publieke domein behoort, beschouwen we het als 
‘’voorkennis’’ en we mogen geen aandelen kopen of 
verkopen op basis van dergelijke voorkennis, noch 
mogen we deze openbaar maken. Vertel anderen, 
zoals familieleden, vrienden of collega’s, niet dat ze 
aandelen moeten kopen of verkopen en geef geen 
‘tips’ in de vorm van details of algemene opmerkingen 
op basis van voorkennis.
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https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Confidentiality/0069_Confidentiality.pdf
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Koop of verkoop voor de zekerheid nooit aandelen van 
bedrijven waarover we voorkennis hebben en spreek 
niet met anderen over die voorkennis.  

Policy 1216AVA bevat gedetailleerde richtlijnen voor het 
herkennen en vermijden van handel met voorkennis.

Policy 1216AVA: Insider Trading – Buying and Selling 
Securities

Felle, maar eerlijke concurrentie
We zijn blij met onze concurrenten. We hebben er het volste 
vertrouwen in dat we de slag met concurrenten winnen 
en zijn van mening dat concurrentie ons nog beter 
maakt.  Het zorgt dat we gefocust en gedisciplineerd 
blijven en het motiveert ons om nog meer te innoveren. 
Uiteindelijk komt dit onze klanten en de markt ten 
goede. We ondernemen geen activiteiten die de 
concurrentie aan banden zouden kunnen leggen.  

Eerlijk spel is een eerste vereiste voor eerlijke 
concurrentie. Zoals uiteengezet in Avanade Policy 
1322AVA, concurreren we op een eerlijke en wettige 
manier en verwachten we van onze concurrenten 
dat ze dit ook doen. We houden ons aan alle wetten 
en bepalingen ter bevordering van een eerlijke, open 
concurrentie tussen bedrijven, zoals de Amerikaanse 
antitrustwetten, de mededingingswetten van de 
Europese Unie en soortgelijke wetten in andere landen.  

Zorg dat je de regels inzake communicatie met 
concurrenten kent, voordat je contacten legt met 
concurrenten en raadpleeg de Avanade Legal Group als 
je vragen hebt. Hoe onschuldig een communicatie ook 
mag lijken - met inbegrip van rondetafelconferenties met 

klanten of gesprekken met brancheorganisaties –, elke 
interactie met een concurrent kan de basis vormen 
voor een beschuldiging van concurrentievervalsing. 
Onze klanten lopen soortgelijke risico’s en we 
moeten voorzichtig zijn wanneer we met meerdere 
klanten werken in een bepaalde sector of een 
rondetafelgesprek met een klant organiseren voor 
een bepaalde sector. We mogen niet de schijn wekken 
dat we klanten helpen met het communiceren van 
concurrentiegevoelige informatie aan iemand anders 
of hun gedrag erop af te stemmen.

Win advies in bij de Avanade Legal Group alvorenst:

• Een rondetafelgesprek met een klant te 
organiseren of je aan te sluiten bij een 
brancheorganisatie namens of voor rekening van 
Avanade

• Afspraken te maken, te communiceren of 
informatie uit te wisselen met een concurrent

• Een gezamenlijk bod uit te brengen, alliantie-, 
samenwerkings- of leveringsovereenkomsten aan 
te gaan met een concurrent

• Twee producten of services te koppelen of te 
bundelen zodat de klant ze niet afzonderlijk kan 
kopen

• Contracten af te sluiten, met inbegrip van licentie-, 
alliantie en marketingovereenkomsten, met 
exclusiviteitsbepalingen

• Een project te ondernemen waarbij sprake is van 
interactie met concurrerende ondernemingen, 
inclusief concurrenten van een klant  
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https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Insider%20Trading/1216_InsiderTrading.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Insider%20Trading/1216_InsiderTrading.pdf
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Weten wie onze concurrenten zijn en wat ze doen, 
is essentieel om met ze te kunnen concurreren. Hoe 
we die informatie verzamelen, is echter belangrijk: 
we moeten ons daarbij aan de wet houden en 
onze normen van eerlijk zakendoen hooghouden. 
We zullen met name (i) geen informatie over 
concurrenten verkrijgen door onwettig of onethisch 
gedrag, zoals verdraaiing van feiten, misleiding, 
diefstal, spionage, omkoperij of verzoeken om 
informatie aan werknemers, leveranciers of klanten 
van een concurrent, (ii) anderen niet vragen om op 
onrechtmatige of onethische wijze informatie over 
concurrenten te verzamelen, noch (iii) voormalige 
werknemers van een concurrent vragen om ons 
vertrouwelijke of bedrijfsspecifieke informatie 
te verstrekken. Het onrechtmatig verzamelen of 
gebruiken van informatie over concurrenten, hoe 
onbelangrijk ook, kan Avanade en jezelf onderwerp 
maken van strafrechtelijke of civielrechtelijke 
vervolging. Vraag in geval van twijfel de afdelingen 
Verkoop of Marketing om advies. Zij weten precies wat 
de juiste manieren zijn om informatie te verzamelen.

Policy 1322AVA: Interactions with Competitors 

Policy 1463AVA: Trade Association Membership

https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Interactions%20with%20Competitors/1322_Interactions%20with%20Competitors.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Trade%20Association%20Memberships/1463_Trade.pdf
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We kunnen op elkaar rekenen om de bedrijfsmiddelen van 
Avanade te beschermen

We moeten de bedrijfsmiddelen van onze onderneming beschermen om te 
kunnen blijven groeien 
Avanade’s belangrijkste bedrijfsmiddelen onderscheiden ons op de markt van onze concurrenten en vormen de 
basis voor ons huidige dienstenaanbod evenals de diensten die we voor de toekomst ontwikkelen. Het gaat om 
zaken die je waarschijnlijk nooit als belangrijke bedrijfsmiddelen hebt beschouwd: onze mensen, onze merknaam, 
onze reputatie en onze intellectuele eigendommen, inclusief methoden, kennis en software. We zullen allemaal 
de bedrijfsmiddelen van Avanade beschermen, beveiligen en verbeteren en uitsluitend gebruiken voor legitieme 
zakelijke doeleinden.

Onze normen en waarden blijken uit ieders 
persoonlijke gedrag
Onze mensen vormen onze belangrijkste 
bedrijfsmiddelen.  

Wij zijn een dienstverlenend bedrijf en onze mensen 
zijn een belangrijk deel van ons merk. Dit betekent 
dat we met ons individuele gedrag - wat we zeggen en 
doen - de naam van Avanade, onze merkbekendheid, 
marktpositionering en ons bedrijfsimago kunnen 
steunen en versterken. Met ons individuele gedrag, 
onze individuele zakelijke beslissingen en met de 
zakelijke beslissingen op bedrijfsniveau kunnen we onze 
merkbekendheid over de hele wereld verbeteren.

Professioneel gedrag maakt integraal deel uit van ons 
bedrijfsimago en is van essentieel belang voor ons 
zakelijke succes. We gedragen ons op een wijze die de 
reputatie en goodwill van Avanade ten goede komt. 
We vertegenwoordigen Avanade en gedragen ons altijd 
professioneel, op het werk, op zakenreis, tijdens het 
bijwonen van trainingen of sociale gelegenheden in de 
aanwezigheid van collega’s en klanten. Ons gedrag bij 
dergelijke gelegenheden straalt af op Avanade. 

Gebruik sociale media op een 
verantwoordelijke en professionele 
manier
Gebruik sociale media, zoals blogs, sociale netwerken, 
wiki’s, websites voor het uitwisselen van video’s en 
communitysites, op een verantwoordelijke manier. 
Zorg altijd dat je vertrouwelijke bedrijfsinformatie en 
intellectuele bedrijfseigendommen beschermt. 

Communiceer respectvol en professioneel en zet 
nooit beledigende, kwaadwillige, obscene, dreigende 
of intimiderende informatie online, of informatie die 
etnische, religieuze, gender of andere denigrerende 
uitspraken inhoudt in alle berichten of boodschappen 
die betrekking hebben op Accenture, onze 
onderneming, onze klanten, onze alliantiepartners of 
onze werknemers, inclusief collega’s, contractanten, 
agenten, of iemand anders met wie je werkt. Houd je 
aan de geldende beleidslijnen van Avanade: Policy 
5002AVA—Social Media, Policy 1005AVA—Acceptable 
Use, Policy 1431AVA—Data Management en Policy 
0069AVA—Confidentiality.
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Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de 
content die je online plaatst. Als je bericht gaat over 
Avanade, zorg dan dat de ontvangers weten dat je een 
werknemer van Avanade bent en dat de meningen die 
je ventileert je eigen persoonlijke meningen zijn en niet 
noodzakelijkerwijs weergeven wat Avanade denkt of 
vindt.

Policy 5002AVA: Social Media

Policy 1005AVA: Acceptable Use

Policy 1431AVA: Data Management

Policy 0069AVA: Confidentiality

De merknaam en -identiteit van Avanade 
reflecteren wie wij zijn voor onze klanten en 
de wereld  
De merknaam en -identiteit van Avanade zijn krachtige 
en waardevolle bedrijfsmiddelen waarin we aanzienlijk 
blijven investeren. Ze geven een directe indruk van wie 
wij zijn en onderscheiden ons van onze concurrenten. 
We moeten de merknaam en -identiteit van Avanade in 
al onze activiteiten en transacties over de hele wereld 
consistent gebruiken. 

Het is derde partijen niet toegestaan om onze merknaam 
en -identiteit te gebruiken zonder onze voorafgaande, 
schriftelijke toestemming. Niemand heeft het recht om 
deze toestemming te verlenen als niet wordt voldaan 
aan onze beleidsregels inzake onze merknaam en 
-identiteit. Op onze beurt hebben we ook niet het recht 
de merknamen en -identiteit van andere bedrijven te 
gebruiken zonder hun toestemming.

Vermijd belangenverstrengeling
We dienen zelfs maar de schijn van 
belangenverstrengeling te vermijden. 

Een belangenconflict ontstaat als onze persoonlijke 
belangen niet stroken met of strijdig lijken met de 
belangen van Avanade. Belangenconflicten kunnen onze 
persoonlijke integriteit aantasten en in sommige gevallen 
zelfs de concurrentiepositie en reputatie van Avanade 
schaden. 

We moeten bedrijfsbeslissingen altijd baseren op de 
behoeften van Avanade en niet op onze persoonlijke 
belangen, de belangen van familie of vrienden of het 
streven naar persoonlijk gewin. Zorg dat persoonlijke 
belangen, beleggingen of activiteiten (zoals een andere 
baan of de belangen van familieleden) niet conflicteren 
met je werk of hoe we onze klanten van dienst zijn. 
Gebruik werktijd of bedrijfsmiddelen van Avanade niet 
voor persoonlijke doelen of privéactiviteiten.

Gebruik je functie, contacten of kennis van Avanade niet 
voor persoonlijk gewin. Verkoopkansen op basis van de 
bedrijfsactiviteiten van Avanade behoren Avanade toe 
en dienen ten goede te komen van het bedrijf en alle 
werknemers.  Wanneer je verkoopkansen signaleert of 
creëert door gebruik te maken van eigendom, informatie, 
relaties of de positie van Avanade, dien je het bedrijf te 
wijzen op die kansen en deze niet aan te wenden voor 
persoonlijk gewin. Gebruik vertrouwelijke informatie van 
Avanade nooit voor persoonlijk gewin en verstrek die 
informatie nooit aan personen buiten het bedrijf.

Wij accepteren of geven geen ongepaste geschenken of 
entertainment. Bied nooit iets van waarde aan en neem 
nooit waardevolle geschenken aan, direct noch indirect, 
als dit aanleiding kan geven tot een conflict tussen je 
persoonlijke belang en je plichten als werknemer of de 
schijn van een dergelijk belangenconflict kan wekken.
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https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Social%20Media/5002_SocialMedia.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Acceptable%20Use/1005_AcceptableUse.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Data%20Management/1431_DataManagement.pdf
https://avanade.sharepoint.com/sites/Policies/Policies2/Confidentiality/0069_Confidentiality.pdf
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We moeten goedkeuring verkrijgen voordat we een 
functie aanvaarden in de raad van bestuur van een 
beursgenoteerde onderneming of een privé-onderneming 
met winstoogmerk (behalve een particulier familiebedrijf) 
of toetreden tot de adviesraad van een gouvernementele 
organisatie. Policy 0032AVA bevat richtlijnen om te bepalen 
of sprake is van een verboden belangenconflict. 

Vermijd bijvoorbeeld de volgende gemakkelijk te 
herkennen situaties: 

• Jij of een direct familielid of een lid van jouw 
huishouden heeft een financieel belang in een 
bedrijf dat klant, leverancier, handelspartner of joint 
venture partner is van Avanade

• Jij of een direct familielid of een lid van jouw 
huishouden verricht werkzaamheden voor een 
bedrijf dat klant, leverancier, handelspartner of joint 
venture partner is van Avanade

• Jij hebt persoonlijk baat bij kansen die zich 
voordoen als gevolg van je werkzaamheden voor 
Avanade

• Jij hebt een nevenfunctie bij of een belang in een 
ander bedrijf dat je belemmert bij het uitvoeren van 
je Avanade-functie

• Jij neemt iemand in dienst die een direct familielid 
of een lid van jouw huishouden is, of een dergelijke 
persoon wordt onder jouw leiding geplaatst of 
je raadt aan om een dergelijke relatie in dienst 
te nemen of oefent anderszins invloed uit op de 
aanstellingsbeslissing

Professionaliteit in al onze arbeidsrelaties staat bij 
ons voorop en objectiviteit is voor ons een eerste 
vereiste. Familie en persoonlijke relaties op het werk 
vragen om extra zorgvuldigheid om deze objectiviteit 
te handhaven. Als je zelfs maar de schijn wekt dat je 

een familielid of persoonlijke relatie bevoordeelt, 
kan dit de professionaliteit op het werk aantasten of 
het vertrouwen dat werknemers in jou of Avanade 
stellen schaden. Voorkom dat dergelijke relaties 
je objectiviteit aantasten, ook wat betreft functie-
evaluaties, promoties, carrièrekansen of het 
uitbesteden van werk.  

Wij waarschuwen voor te nauwe persoonlijke 
banden met personen over wie je de leiding hebt, 
aan wie je rapporteert of met wie je zakendoet als 
vertegenwoordiger van Avanade, zoals klanten, 
aannemers, partners in allianties en leveranciers. 
Als je in jouw functie moet samenwerken met een 
familielid of met een persoon met wie je een intieme 
persoonlijke relatie heeft, dien je jezelf de volgende 
vragen te stellen:

• Oefen ik invloed uit of kan ik invloed uitoefenen 
op de desbetreffende persoon op het werk?

• Heb ik de leiding over of rapporteer ik aan de 
desbetreffende persoon of vice versa?

• Geef ik feedback over het functioneren van 
de betreffende persoon, beïnvloed ik diens 
carrièrekansen, heb ik anderszins zakelijke 
bemoeienis met die persoon, of vice versa?

Als je op een of meer van deze vragen ‘Ja’ moet 
antwoorden, neem dan contact op met jouw 
contactpersoon op Personeelszaken. Het kan zijn dat 
een van jullie beiden moet worden overgeplaatst, dat 
de rapporteringsstructuur moet worden gewijzigd of, 
als sprake is van een relatie met een leverancier, dat 
een van jullie beiden moet worden toegewezen aan 
een andere account.

Policy 0032AVA: Personal Conflicts of Interest
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De intellectuele eigendommen van 
Avanade zijn van essentieel belang voor 
ons bedrijf
Intellectuele eigendom helpt ons om beter te presteren 
en onszelf te onderscheiden van onze concurrenten. Het 
intellectuele eigendom van Avanade omvat alle kennis, 
thought leadership en innovaties die beschermd worden 
door auteursrecht, handelsgeheim- of octrooirechten. 
Dit geldt ook voor eigendoms- of licentierechten of 
aanvragen daartoe, evenals voor alle wijzigingen, 
aanpassingen of verbeteringen daarin, zoals: octrooien, 
handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen, 
computerprogramma’s, softwarebroncode en 
objectcode.

Wij hebben allemaal de taak om het intellectuele 
eigendom van Avanade te helpen ontwikkelen en te 
beschermen. Wij moeten zorgen dat we de intellectuele 
eigendomsrechten van Avanade in contracten 
auteursrechtelijk en octrooirechtelijk en anderszins zo 
goed mogelijk beschermen. Alle werken die werknemers 
van Avanade gedurende hun dienstverband met 
Avanade ontwikkelen, zijn het exclusieve eigendom van 
Avanade. Wij respecteren ook de rechten van derden op 
hun intellectuele eigendommen.

Policy 0091AVA: Intellectual Property Protection

Verplichtingen uit hoofde van vorige 
functies 
Wij respecteren de voortdurende verplichtingen die 
nieuwe werknemers van Avanade kunnen hebben jegens 
een vroegere werkgever, met inbegrip van beperkingen 
ten aanzien van het gebruik of de openbaarmaking van 
vertrouwelijke informatie of verplichtingen uit hoofde van 
een concurrentiebeding of de belofte om geen klanten of 
werknemers van een voormalige werkgever te werven.  

Neem direct contact op met je loopbaanbegeleider of je 
contactpersoon van Human Resources, wanneer je denkt 
dat een bepaalde werkzaamheid kan conflicteren met een 
voortdurende verplichting jegens een vroegere werkgever. 

Data privacy en beveiliging
Avanade’s Policy 0090AVA—Data Privacy, Client Data 
Protection (CDP) Program en Policy 1431AVA—Data 
Management beschrijven hoe we de ‘’persoonlijke 
gegevens’’ van werknemers en klanten van Avanade 
en van andere partijen beschermen. Wij stellen 
alles in het werk om de legitieme belangen van 
onze mensen, onze klanten en andere partijen in de 
privacy van hun persoonlijke gegevens te respecteren 
en te beschermen. We moeten Persoonlijke 
Gegevens ook beschermen tegen ongeoorloofde 
openbaarmaking, toegang en gebruik door middel 
van passend gedrag en veiligheidsmaatregelen. 
Veel landen waarin Avanade actief is, hebben 
specifieke wet- en regelgevingen op het gebied 
van gegevensbescherming die voorschrijven hoe 
persoonlijke gegevens moeten worden behandeld en 
wij dienen ons te houden aan die wet- en regelgeving.

Policy 0090AVA: Data Privacy

Policy 1431AVA: Data Management and Retention

Policy 5007: Global ITS Security
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Integriteit van financiële verslaglegging, interne controles 
en rapportering
Onze financiële verslaglegging en rapportering is correct, 
waarheidsgetrouw en tijdig 
Avanade rapporteert correct, tijdig en volledig, overeenkomstig de Generally Accepted Accounting Principles 
(‘’GAAP’’). Als een geconsolideerde dochteronderneming van Accenture houden we ons aan de Sarbanes-Oxley-
regels (‘’SOX”) voor interne boekhoudkundige en financiële controle die gelden voor ondernemingen. Avanade 
onderhoudt en presenteert ook haar boekhouding en financiële records, inclusief rapportering op basis daarvan, 
overeenkomstig de wetgeving van de landen waarin we als rechtspersoon zijn geregistreerd.
Deze records en rapporten dienen de activa, passiva, inkomsten en uitgaven van Avanade correct, waarheidsgetrouw 
en redelijk gedetailleerd weer te geven. Alle transacties dienen correct te worden geboekt op de juiste grootboekpost 
en in de juiste verslagperiode. Bovendien dienen alle transacties te worden onderbouwd met redelijk gedetailleerde, 
nauwkeurige documenten.
Wij streven ernaar zo eerlijk, correct, tijdig en begrijpelijk mogelijk openheid van zaken te geven in rapporten en 
documenten die wij verstrekken aan toezichthouders en onze belanghebbenden of anderszins openbaar maken.
Het is ten strengste verboden om de aard van transacties in de administratie van Avanade om welke reden dan ook 
te verhullen. Het is tevens ten strengste verboden om transacties buiten de administratie te houden.

Correct factureren
Transparant en correct factureren is voor ons een eerste 
vereiste. Maak altijd correcte, tijdige facturen, gestaafd 
door onderliggende documenten en overeenkomstig 
met de contractuele verbintenis met onze klant.  Zorg 
altijd voor een correcte weergave in facturen van datums 
en gemaakte kosten en onkosten.

Persoonlijke verantwoordingsplicht voor 
urenstaten en onkostendeclaratie
Elke werknemer van Avanade is persoonlijk 
verantwoordelijk voor het tijdig indienen van correcte 
en volledige urenstaten en onkostendeclaraties 

via de aangewezen tool voor urenstaten en 
onkostendeclaratie, overeenkomstig de afgesproken 
deadlines en de procedures die worden vermeld in 
Avanade Policy 0063AVA.  

Ingediende urenstaten en onkostendeclaraties 
vormen de basis voor andere bedrijfsdocumenten, 
zoals facturen aan klanten. Het is ten strengste 
verboden om urenstaten en onkostendeclaraties, 
om welke reden dan ook, opzettelijk te vervalsen. 
Wanneer je dit doet, zullen disciplinaire maatregelen 
volgen en kan je zelfs ontslag worden aangezegd. 
Voorbeelden van schending van de regels voor 
urenstaten en onkostendeclaratie zijn:
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• Een onkostendeclaratie indienen om vergoeding 
te krijgen van niet gemaakte onkosten of waarin 
de aard van de onkosten niet naar waarheid wordt 
weergegeven

• Het niet correct registreren van de tijd besteed aan 
een factureerbaar project, ongeacht of die tijd aan 
de klant in rekening wordt gebracht, en zonder 
toestemming van de leidinggevende

• Zonder toestemming van de leidinggevende 
gewerkte uren weglaten uit de rapportering aan de 
klant

Elke werknemer is verantwoordelijk voor de juistheid van 
zijn/haar urenstaten en onkostendeclaraties en de tijdige 
indiening daarvan. Wanneer je de taak om jouw uren en/
of onkosten te declareren overlaat aan een ander, blijf je 
verantwoordelijk voor de juistheid van de declaratie.

In bepaalde gevallen dienen urenstaten en 
onkostendeclaraties te voldoen aan voorschriften van 
onze klanten. Het is jouw verantwoordelijkheid om 
dergelijke voorschriften in acht te nemen.

Policy 0063AVA: Time and Expense

Consistent en transparant inkopen
Goederen en diensten kopen wij in op basis van hun 
waarde, prijs, kwaliteit, prestaties en geschiktheid. Wij 
hechten aan de relatie met onze klanten, maar een klant 
die ook leverancier is, moet wel voldoen aan de eisen die 
we stellen aan leveranciers.  

We volgen consistente procedures voor het beoordelen 
en contracteren van leveranciers om eerlijke 
concurrentie en transparantie te garanderen. Wij geven 
onze voorkeursleveranciers voorrang. Wanneer we 
nieuwe contracten sluiten met leveranciers, wegen 

we de voors en tegens in redelijkheid af. Avanade 
Policy 931 is van toepassing op het inkoopproces, het 
tekenen van leverancierscontracten en het fiatteren 
van inkopen en betalingen van facturen.

In het kader van ons inkoopprogramma streven we 
naar duurzame relaties, waarbij we bij het gunnen 
van opdrachten meewegen hoe goed de leverancier 
presteert op het gebied van milieubeheer, de naleving 
van ethische normen en diversiteit.

Wij vermijden dubieuze transacties, ofwel transacties 
die ons onoorbaar of onwettig voorkomen of die een 
onjuiste weergave vormen van de financiële positie of 
resultaten van een partij bij de transactie.

Wij eisen van onze leveranciers dat ze handelen 
volgens algemeen geldende principes van 
verantwoord ondernemen en in overeenstemming 
met onze CoBE.

Policy 931: Procurement of Goods and Services

Beheer van archieven en administratie
Avanade onderhoudt, beheert, bewaart en verwijdert 
haar archieven en administratieve bescheiden 
in overeenstemming met haar contractuele 
verplichtingen en geldende wettelijke vereisten en 
voorschriften, zoals belastingwetten en wetten op het 
gebied van gegevensbescherming.  

We kunnen bepaalde bedrijfsbescheiden, zoals 
belastingstukken of documenten vereist in juridische 
procedures, gedurende langere perioden bewaren. 
Wanneer je van de Avanade Legal Group opdracht 
krijgt om bepaalde stukken te bewaren (een 
“bewaringsopdracht”), dien je deze opdracht strikt 
uit te voeren en alle elektronische en papieren 
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documenten die in de bewaringsopdracht staan 
beschreven te bewaren, inclusief e-mails en concepten, 
totdat je nadere instructies krijgt van de Avanade Legal 
Group. 

Avanade verbiedt de vernietiging of wijziging van alle 
materialen die relevant zijn voor een audit, onderzoek 
of procedure, of wanneer er redenen zijn om aan te 
nemen dat Avanade zal worden gedagvaard. Vernietig 
nooit documenten die als bewijs kunnen dienen 
in een civielrechtelijk of strafrechtelijke procedure, 
in een onderzoek door toezichthouders of in een 
accountantscontrole.

Interne controles
We realiseren ons dat het in omgevingen waarin zwakke 
interne controles worden gehanteerd moeilijker is om 
verboden activiteiten te voorkomen en te detecteren. Wij 
voeren interne controles uit die voldoen aan de hoogste 
maatstaven in de industrie om een redelijke mate van 
zekerheid te kunnen bieden over de betrouwbaarheid 
van onze financiële verslaglegging en de opstelling van 
onze jaarrekening.

Medewerking aan onderzoek, 
overheidsvragen en audits
Alle werknemers van Avanade dienen zich te houden 
aan en volledig en naar eer en geweten medewerking 
te verlenen aan onderzoeken en audits (zowel interne 
als externe) in verband met audits, onderzoek naar 
de naleving van de CoBE, gerechtelijke procedures of 
overheidsvragen.  

Je dient informatie die relevant kan zijn voor een 
audit, intern onderzoek, procedure of onderzoek door 
een toezichthouder naar behoren te bewaren. Het is 
ten strengste verboden om bescheiden of gegevens 

te verbergen, te wijzigen of te vernietigen wanneer 
je weet of kunt verwachten dat een audit of intern 
onderzoek zal worden uitgevoerd, een gerechtelijke 
procedure zal worden aangespannen of een 
toezichthouder inzage zal verlangen.

Je dient toe te zien op strikte geheimhouding van 
alle informatie die relevant is voor een audit, intern 
onderzoek, gerechtelijke procedure of onderzoek door 
een toezichthouder.

Je verleent het door het bedrijf aangewezen 
onderzoeksteam alle medewerking. Hinder ze niet in 
hun werk en beantwoord alleen vragen die zij stellen. 
Start nooit een onderzoek op eigen gelegenheid. Alle 
verzoeken om een intern onderzoek uit te voeren, 
dienen te worden voorgelegd aan en te worden 
goedgekeurd door de juridisch adviseur van het 
Corporate Investigations Team. Werk uitsluitend 
samen met bevoegde medewerkers van de Avanade 
Legal Group om te reageren op vorderingen of 
dagvaardingen of verzoeken van toezichthouders, 
opsporingsinstanties, externe accountants of 
verordenende instanties.

Policy 1158AVA: Investigative Methods

Immigratie- en visumvereisten voor 
zakenreizen  
Wij houden ons aan de immigratiewetgeving van de 
locaties waar medewerkers van Avanade werken of 
voor hun werk naartoe reizen. Je dient te beschikken 
over een geldige werkvergunning voor het land waar 
je werkt. Als je in het buitenland werkzaam bent, 
dien je alle vereiste visums en werkvergunningen te 
verkrijgen voordat je het gastland betreedt.
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Wij waarderen en ondersteunen elkaar
Diversiteit is onze kracht
Wij zijn trots op onze diversiteit. De mensen die bij ons werken, onderscheiden zich door hun specifieke ervaring, 
talenten en eigen kijk op zaken. Dit maakt ons sterker en vergroot onze concurrentiekracht. Dit alles stelt ons in staat 
onze klanten elke dag optimaal van dienst te zijn.
Ons streven naar diversiteit is erop gericht de beste mensen aan te trekken, te behouden en verder op te leiden door 
barrières te slechten en een echte meritocratie te bevorderen.
Wij zetten ons bewust in om een positieve en inclusieve werkomgeving te creëren waarin werknemers respectvol met 
elkaar samenwerken, elke stem wordt gehoord, individuele talenten worden beloond, succes wordt gestimuleerd en 
vooruitgang wordt gevierd.
Wij baseren al onze beslissingen over de werving van personeel, inclusief beslissingen over selectie, scholing, 
promotie en vergoedingen, op persoonlijke kwalificaties, vaardigheden en prestaties van medewerkers en de algehele 
bedrijfsbehoeften, ongeacht ras, huidskleur, leeftijd, religie, sekse, etnische afkomst, genderidentiteit of -expressie, 
seksuele oriëntatie, handicap, status van veteraan, militaire status, burgerlijke staat, genetische informatie of andere 
beschermde status.

Bestrijding van intimidatie
We tolereren geen pesterij of intimidatie op basis 
van ras, huidskleur, leeftijd, religie, sekse, etnische 
afkomst, genderidentiteit of -expressie, seksuele 
oriëntatie, handicap, status van veteraan, militaire 
status, burgerlijke staat, genetische informatie of andere 
beschermde status. Intimidatie kan de vorm aannemen 
van verbaal geweld, fysieke aanraking of ander ongepast 
gedrag - bij ons wordt dat alles niet getolereerd.  
Voorbeelden van intimidatie zijn onder andere:

• Ongewenst fysiek contact

• Aanstootgevend materiaal tonen of kwetsende 
grappen maken

• Dreigen met ontslag of passeren voor promotie op 
grond van sekse, ras, leeftijd, huidskleur, etnische 
afkomst, handicap, religie of seksuele geaardheid

• Seksistisch, racistisch of ander gedrag dat het 
functioneren van een persoon op onredelijke 
wijze belemmert of waardoor een intimiderende, 
vijandige of onaangename werkomgeving wordt 
gecreëerd

• Het niet respecteren van genderidentiteit en/of 
genderexpressie, zoals opmerkingen over uiterlijk 
en/of kleding, of door te weigeren de gekozen 
voornaamwoorden of naam te gebruiken

• Pesten, vernederen of intimideren

• Bedreiging met geweld of feitelijk geweld

• Uitschelden

Policy 1001AVA: Respecting the Individual
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Veilige werkplek
We tolereren geen gewelddadig gedrag of bedreigingen 
met geweld op de werkplek. Om een veilige en niet-
bedreigende werkomgeving te waarborgen, is het 
werknemers verboden wapens of schadelijke materialen 
bij zich te hebben op het terrein van Avanade of tijdens 
het verrichten van werkzaamheden voor Avanade.  

Persoonlijke veiligheid heeft voor ons de hoogste 
prioriteit. Wij houden ons aan alle geldende 
gezondheidsvoorschriften, veiligheids- en 
noodprocedures in onze gebouwen en op locaties van 
klanten.Wij vereisen dat alle contractanten en derde 
partijen zich strikt houden aan onze veiligheids- en 
noodprocedures. Meld een onveilige situatie direct 
aan je loopbaanbadviseur of aan je contactpersoon 
van Personeelszaken of bij de afdeling Avanade Asset 
Protection.

Policy 0058AVA: Physical Security

Drugs- en alcoholmisbruik 
Werken onder de invloed van alcohol, illegale drugs of 
misbruik van op recept voorgeschreven geneesmiddelen 
ondermijnt je functioneren, productiviteit en veiligheid. 
Het gebruik van verdovende middelen, misbruik van 
op recept voorgeschreven geneesmiddelen en de 
consumptie van alcohol is niet alleen schadelijk voor 
onszelf, maar ook voor onze collega’s en klanten.

Het illegaal gebruiken, verkopen, toedienen, 
distribueren, bezitten of produceren van illegale 
drugs of andere verboden middelen is bij Avanade ten 
strengste verboden. Ook dronkenschap of misbruik 
van op recept voorgeschreven geneesmiddelen is bij 
ons verboden.

Wanneer het management bij bepaalde gelegenheden 
het serveren van alcoholische dranken toestaat, 
dienen we ons te houden aan alle toepasselijke 
alcoholwetten. Dronkenschap en overmatig 
alcoholgebruik bij deze gelegenheden kan 
disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben, zelfs tot 
en met ontslag. Anders dan op deze goedgekeurde 
evenementen van Avanade of klanten, is het niet 
toegestaan op de werkplek, noch op klantlocaties, 
alcohol te consumeren.

De regels ten aanzien van drugs- en alcoholmisbruik 
gelden voor alle werknemers die werkzaamheden 
verrichten voor Avanade, ongeacht of ze dit doen op 
een locatie bij Avanade, op een gelegenheid of op een 
locatie of een gelegenheid bij een klant.

Politieke bijdragen
Avanade vergoedt of ondersteunt de politieke 
activiteiten die werknemers als privépersonen 
ondernemen niet. In de VS dien je Avanade te 
informeren voordat jij of een direct familielid een 
financiële bijdrage of een bijdrage in natura geeft aan 
personen die zich in de VS kandidaat stellen voor 
bestuursfuncties op staats- en gemeenteniveau.

Policy 1221AVA: Contacts with Public Officials
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Milieubewustzijn
We stimuleren duurzame groei binnen ons 
bedrijf en bij onze stakeholders.
We passen leading practices op milieugebied toe in onze 
bedrijfsstrategie en -activiteiten. Hierbij richten we ons 
op drie dingen:

• Onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk inrichten

• Duurzaamheid mogelijk maken voor onze klanten en 
leveranciers

• Onze mensen, managers, zakenpartners en andere 
stakeholders betrekken

We streven ernaar om negatieve  
milieu-impact te minimaliseren
We werken hard om onze CO2-uitstoot te verminderen om zo 
de impact van klimaatverandering te beperken. Onderdeel 
van onze inspanningen om onze negatieve milieu-impact te 
minimaliseren is het verbeteren van onze energie-efficiëntie, 
het verminderen van ons watergebruik en het produceren 
van minder afval. We tonen onze inzet voor een beter milieu 
door middel van jaarlijkse beoordelingen, als onderdeel 
van onze ISO 14001-certificering. Bovendien delen we 
uitstoot- en reductiedoelstellingen met onze leveranciers en 
ondernemen we actie om hun uitstoot te verminderen.

We houden ons aan alle toepasselijke wetten en bepalingen 
op milieugebied.

We zetten ons in om milieubewustzijn te 
bevorderen

We stimuleren en ondersteunen duurzaamheid onder 
onze medewerkers, klanten, leveranciers en de goede 
doelen en non-profitorganisaties die we steunen. Onze 
mensen en de digitale wereld helpen ons om onze 
milieudoelstellingen te behalen en de toekomst van onze 
planeet te waarborgen.
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Training en andere bronnen
We bieden allerlei trainingsmodules om onze werknemers 
inzicht te geven in onze CoBE en beleidslijnen, en we 
leiden onze werknemers en contractanten regelmatig op. 

Op jouw Employee Dashboard kun je controleren of je alle 
vereiste trainingen hebt voltooid.

Avanade zet zich in om hoge ethische maatstaven onder 
werknemers van Avanade te bevorderen. Wij voorkomen, 
signaleren, rapporteren en onderzoeken beschuldigingen 
van wangedrag en overtredingen van de wet.

Neem contact op met de Avanade Legal Group op 
ethicsandcompliance@avanade.com.

I. De basis waarop we als één 
team zakendoen

II. Onze klanten kunnen ervan 
op aan dat we juist handelen

III. We kunnen op 
elkaar rekenen om de 
bedrijfsmiddelen van Avanade 
te beschermen

IV. Integriteit van financiële 
verslaglegging, interne 
controles en rapportering

V. Wij waarderen en 
ondersteunen elkaar

VI. Milieubewustzijn

VII. Training en 
andere bronnen



North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Do what matters

North America 
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

About Avanade
Avanade is the leading provider of innovative digital, cloud and advisory services, industry solutions and design-led experiences 
across the Microsoft ecosystem. Every day, our 60,000 professionals in 26 countries make a genuine human impact for our clients, 
their employees and their customers.  

Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more at www.avanade.com.

©2022 Avanade Inc. All rights reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the U.S. and other countries. 
Other brand and product names are trademarks of their respective owners.

http://www.avanade.com
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