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Samen sterk!
WA AROM EEN GEDR AGSCODE MANUAL?

Wanneer je ons logo goed bekijkt, zie je dat kleinere verschillende vissoorten samen een grote
Samenwerking en op elkaar kunnen vertrouwen, is voor ons van groot belang. Daarom maken
we heldere afspraken met elkaar, die je hier terugvindt in onze gedragscode.

IT’S IN OUR NATURE
Wanneer een medewerker voor een van

De regels zijn dus niet vrijblijvend. Regels

onze opdrachtgegevers aan het werk is, is

zijn er om nageleefd te worden. Je mag

hij of zij tevens het gezicht en visitekaartje

er je collega’s op aanspreken en je zult er

van SMART4Solutions. Willen we dat onze

zelf op aangesproken kunnen worden. Zo

relaties en alle stakeholders ons ervaren als

beschermen we en respecteren we onze

betrouwbaar, betrokken en respectvol, dan

relaties, de reputatie van SMART4Solutions

zullen we dit met onze gehele organisatie

én elkaar. Hiermee zorgen we samen

moeten uitdragen. We zeggen niet voor

voor succes en een veilige en prettige

niets ‘it’s in our nature’ en daarmee

werkomgeving.

bedoelen we niet alleen ons vakgebied.

‘Ons succes en onze
morele plicht zijn

AFSPRAKEN
Dat betekent dat we gezamenlijke afspraken

onlosmakelijk verbonden.’

met elkaar maken en er alles aan doen om
deze te respecteren. Vandaar dit handboek
waarmee we regels hebben opgesteld in het
belang van ons bedrijf en in het belang van
iedere werknemer en relaties.

HANDLE WITH CARE
Wees trots en trouw en draag samen met je
collega’s zorg voor onze afspraken hierover.

6

Het succes van SMART4Solutions is ook jouw

Sergei Martens

succes en andersom.

SMART4Solutions
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1.0

Handelen met
gezond verstand
OMGAAN MET ELKAAR

Een goede werksfeer is erg belangrijk. Daarom zijn we samen open, eerlijk en respectvol naar
elkaar. ‘Handelen met gezond verstand’ staat daarbij centraal. We behandelen onze collega’s,
relaties en opdrachtgevers op dezelfde manier als waarop we zelf behandeld willen worden.
We helpen elkaar als dat nodig is. Ongewenst gedrag moet gemeld kunnen worden bij een
vertrouwenspersoon. Maar we spreken elkaar ook aan op gedrag dat niet door de beugel kan.
Samen bepalen we de sfeer en ons werkklimaat.

kan worden gemeld bij
je vertrouwenspersoon.’

1.1 FATSOEN EN RESPECT

houden. Wij behandelen elkaar zoals wij zelf

SMART4Solutions staat erop dat wij als

behandeld willen worden. Uiteraard geldt

medewerkers integer handelen. Dat staat

deze regel ook in de communicatie met

ook verankerd in onze visie, missie en

relaties, zakenpartners en andere externe

Bij SMART4Solutions hebben medewerkers

plaatsen. Uiteraard is het roken waar dit

kernwaarden, terug te vinden in onze

partijen.

een vertrouwenspersoon waar je meldingen

direct gevaar kan opleveren ten strengste

in vertrouwen kwijt kunt. Meld je voor

verboden.

corporate manual. Integer handelen
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‘Ongewenst gedrag

betekent dat we ons houden aan de aan

1.2 ONGEWENSTE OMGANGS

onze functie verbonden geschreven én

VORMEN

ongewenste omgangsvormen bij onze

* Bij privé situaties, ongewenste

ongeschreven normen. Geschreven normen

Wij onthouden ons van elke vorm van

vertrouwenspersoon.

intimiteiten of ongewenst gedrag

zijn onder andere te vinden in deze gedrags-

ongewenste omgang. Onder ongewenste

code manual, de arbeidsovereenkomst en in

omgangsvormen valt elke vorm van gedrag

1. 3 ALCOHOL EN DRUGS

de Nederlandse en Europese wetgeving.

waarbij verbaal, fysiek of non-verbaal de

Het is niet toegestaan tijdens werktijden

Bij SMART4Solutions gaan we ervan uit dat

persoonlijke integriteit van de ander wordt

alcohol of drugs (of andere bedwelmende

wij deze normen kennen en dat we bij ons

aangetast. Door bijvoorbeeld pesterijen,

middelen) te gebruiken. Tevens is het

handelen fatsoensregels in acht nemen op

discriminatie, seksuele intimidatie,

gebruik van alcohol of drugs voor of na het

basis van ‘gezond verstand’ in acht nemen.

racisme, agressie en (verbaal) geweld.

werk niet toegestaan indien dit van invloed

We staan er eveneens gezamenlijk op dat

Het vestigen van gezag en/of populariteit,

is op het werk.

we, op welk niveau en op welke positie dan

ten koste van een ander, is binnen onze

ook, respectvol met elkaar samenwerken.

organisatie uit den boze. Wij stellen ons op

1.4 ROKEN

Wij luisteren naar elkaar, verkondigen eerlijk

de hoogte van de binnen SMART4Solutions

Het is niet toegestaan om in en om het

en opbouwend onze mening en geven

geldende klachtenprocedure en maken

kantoor van SMART4Solutions en de

elkaar de ruimte en de gelegenheid om er

conform die procedure melding van

gebouwen van onze relaties te roken anders

eigen standpunten en ideeën op na te

ongewenst gedrag.

dan in de daartoe aangegeven beschikbare

kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon.

“Tijdens een borrel na het werk
zie ik een collega stevig
doordrinken. Moet ik daar iets
van zeggen?”
Je mag je collega aanspreken op
zijn alcoholgebruik. Als je collega
per ongeluk echt te veel
gedronken heeft, help hem dan
en zorg dat hij veilig thuiskomt.
9

2.0

Wees het visitekaartje
van ons bedrijf
O M G A A N M E T O N Z E R E L AT I E S

Wanneer je als werknemer van SMART4Solutions gedetacheerd wordt bij een van onze
opdrachtgevers, dan ben je tevens het visitekaartje van ons bedrijf. Breng jij een prettige
werksfeer met je mee, ga je respectvol om met alle mensen binnen dat bedrijf en ga je bewust
en veilig om met alle gegevens en middelen waarmee je werkt? Dan staat dat niet alleen jou

‘Laat je werkplek schoon
en zorgvuldig achter.’

goed, maar geef je ook een betrouwbaar signaal af in naam van SMART4Solutions.

2.1 OP DE WERKVLOER

2. 3 EXTERNE COLLEGA’S

nevenfunctie vraag je schriftelijk toe-

leidinggevende. Overleg het ontvangen van

Gedraag je in geval van detachering alsof je

Zoek niet alleen je collega(‘s) van

stemming aan je leidinggevende. Het is ook

geschenken (waaronder giften, attenties,

gewoon in dienst bent van die organisatie.

SMART4Solutions op wanneer die ook

niet toegestaan nevenfuncties te aanvaar-

aanbiedingen en het deelnemen aan

In principe ben je natuurlijk altijd een gast op

aanwezig zijn, maar maak ook contact met

den, die een goede uitoefening van je werk

evenementen op kosten van zakenpartners)

andermans terrein en toon je altijd respect.

anderen op de werkvloer. In geval van nood,

belemmeren. Ook is het verboden dat bij

altijd met je leidinggevende. Het is niet

Of het nu de directie, de afdelingsmanager

maak gebruik van de hulpdiensten of per-

uitoefening van nevenfuncties de schijn van

toegestaan om geschenken van materiële

of de mensen op je afdeling betreft: zie al

sonen die daar aanwezig zijn, mocht je met

aantasting van onafhankelijkheid en/of

omvang van zakenpartners te accepteren,

deze mensen als onze relatie. Je houdt je aan

vragen zitten. Mocht je er niet uitkomen, dan

professionaliteit kan ontstaan. Wij weigeren

die de onafhankelijkheid van de individuele

de regels die bekend zijn. Maak bijvoorbeeld

neem je direct contact op met de aangewe-

een reeds aanvaarde functie, als voort-

medewerker aantast. Dit verbod geldt zowel

tijdens de lunchpauze alleen gebruik van

zen personen van SMART4Solutions.

zetting daarvan leidt tot de hierboven

in functie als privé.

de aangewezen rookvrije plekken en tijden.

bedoelde schijn, of als SMART4Solutions

Laat plekken waar je werkt of bent geweest

2.4 PRIVÉ, ZAKELIJK EN

schoon achter. Zoek niet alleen je collega(‘s)

NEVENFUNCTIES

van SMART4Solutions op, maar maak ook

Het is verboden om zakelijke relaties te

2.5 GESCHENKEN AANBIEDEN

contact met anderen op de werkvloer.

gebruiken voor privébelangen. Wij zien af

EN ONTVANGEN

van privétransacties met relaties van

Het is niet toegestaan om als werknemer

2.2 HUISREGELS VAN ONZE

SMART4Solutions, als daardoor de schijn van

bij onderhandelingen, de markpostitie van

RELATIES RESPECTEREN

ongeoorloofde beïnvloeding kan ontstaan.

SMART4Solutions te misbruiken. Onze

Gebruik je gezonde verstand. We kunnen

We handelen niet met voorkennis. Je

organisatie heeft een pakket van relatie-

natuurlijk niet alle situaties binnen deze

organiseert je werk op dusdanige wijze dat

geschenken waar je als medewerker gebruik

Gedragscode beschrijven. Neem geen risico’s

verstrengeling van zakelijk en privébelang

van kunt maken. Het is mogelijk om een

en vraag en betrek in eerste instantie de

niet voor kan komen. In geval van twijfel

zakenpartner geschenken of attenties aan te

mensen op je afdeling bij twijfel.

overleg je de situatie altijd met je leiding-

bieden, maar altijd met toestemming van de

belangen op andere wijze geschaad worden.

“Zoek niet alleen je eigen collega’s
op tijdens de lunch, maar ook die
van onze relatie.”
Wees bewust van jouw sociale
houding binnen het bedrijf van
onze relatie. Het is essentieël
voor het totale karakter van
SMART4Solutions.

gevende. Voor het aanvaarden van een

10
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3.0

Raak niet verstrikt
in je eigen web
OMGAAN MET INTERNET EN SOCIAL MEDIA

Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Ze stellen
ons in staat om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en snel met anderen te
communiceren. Daarmee wordt de vraag actueel hoe hiermee om te gaan. Wat mag wel en
wat mag niet? Mag een medewerker, vanaf zijn werkplek, ook persoonlijke berichten versturen
en heeft SMART4Solutions het recht om het email- en internetgebruik van haar personeel te
controleren? Hoe zit het met de Wet Bescherming Persoonsgegevens?

om te laten zien dat je trots
bent op je werk. Ga er wel

3.1 INTERNET ALGEMEEN

3.2 BESCHERMING EN PRIVACY

Social media biedt kansen om te laten

Gestreefd wordt naar een goede balans

zien dat je trots bent op je werk. Het kan

tussen verantwoord gebruik van e-mail,

bovendien bijdragen aan een positief

internet en social media en de bescherming

imago van onze organisatie waarvoor je

van de privacy van cliënten en medewerkers.

werkt. Het biedt vooral kansen om onze

We moeten ons te allen tijde bewust zijn,

kernwaarden (terug te vinden in onze

dat niet iedere relatie van ons het op prijs

corporate manual) van onze organisatie

stelt, dat er een ‘post’ wordt geplaatst. Of

uit te dragen. Het delen van informatie

het nu een positieve of een negatieve lading

3. 3 RECREATIEF GEBRUIK

en kennis met groepen, waarmee op

heeft, we zullen er bewust mee om moeten

Incidenteel privégebruik van email, internet

traditionele wijze nauwelijks communicatie

gaan. Wij controleren alleen wat jij op

en social media, tijdens het werk, door

mogelijk was, kan leiden tot een beter beeld

social media of internet doet wanneer hier

medewerkers is alleen toegestaan in de

van de organisatieomgeving. Medewerkers

legitieme redenen voor zijn en de controle

pauzes, mits dit in overeenstemming is met

van SMART4Solutions mogen actief zijn

noodzakelijk is. We verzoeken je om zelf ook

de gedragscode en in géén geval storend is

op social media mits de organisatie er

op de hoogte te zijn en blijven van de wetten

voor, of ten koste gaat van, het uitvoeren

niet onder lijdt. Afhankelijk van de functie

die hiervoor zijn geschreven. Bedenk je dat

van de dagelijkse werkzaamheden. Kortom,

van een medewerker kan het gebruik van

die regels ook gelden voor de omgang met

de gedragscode gaat ervan uit dat iedere

social media meer of minder gewenst zijn.

betrouwbare gegevens van je werkgever en

medewerker heel goed in staat is om email,

Weblogs, forums en netwerken waar je

voor onze relaties.

internet en social media op een zorgvuldige,

alleen als privépersoon actief bent – over
hobby, familie en andere activiteiten die
geen raakvlak hebben met de werksituatie –
vallen hier expliciet niet onder.

12

‘Social media biedt de kans

met grote zorg mee om.’

verantwoorde en bij de functie passende
Check de website
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Dossier AVG

manier te gebruiken. Om aan te geven waar
de grenzen van SMART4Solutions liggen,

“Mag ik op mijn facebook
vermelden dat ik voor een mooie
klus bij een relatie aan het
werk ben?”
Je mag best je rol en de naam van
het bedrijf vermelden, maar beslist
geen inhoudelijke informatie
over je opdracht. Afhankelijk van
je rol en functie maken we
gezamenlijk afspraken over
je mogelijke weblog”

volgen onderstaand een aantal spelregels.

13

Respecteer de regels
van het internet

4.0

RICH T L I JNEN BI J G EBRUIK VA N IN T ERNE T

4.1 INTERNET
4.1.1 We staan je toe internet te gebruiken,

4.2.2 Het is niet toegestaan email anoniem

zodat je alle informatie kunt verzamelen die

te versturen.

je nodig hebt om je werkzaamheden goed
te kunnen uitvoeren.

4.2.3 Je verstuurt alleen email naar
personen en instanties, waarvan verwacht

4.1.2 Je gebruikt internet en email slechts

mag worden dat zij dit niet als hinderlijk

ten behoeve van activiteiten die nodig c.q.

ervaren en er geen schade van ondervinden.

‘Wanneer je blogt, geef dan altijd
aan dat het op eigen titel is.’

gewenst zijn in het belang van je werkzaamheden, met dien te verstande dat privé-

4. 3 CONTROLE

mag je nimmer onbeheerd achtergelaten.

gebruik binnen aanvaardbare grenzen is

4.3.1 SMART4Solutions is, met inacht-

4.4.3 Je dient storingen, onregelmatig-

neming van de wettelijke voorschriften ten

4.5 SOCIAL MEDIA

toegestaan, zoals dat ook geldt voor het

heden, inbreuken op de beveiliging, onge-

aanzien van bescherming van de persoonlijke

4.5.1 Het is ongeoorloofd voor eenieder om

gebruik van je telefoon.

autoriseerd gebruik, etc. direct te melden

levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescher-

vertrouwelijke en/of schadelijke informatie

aan de werkgever.

middels social media te verstrekken, zoals

4.1.3 Je respecteert bij het gebruik van

ming Persoonsgegevens, bevoegd controles

internet alle ter zake relevante wettelijke

uit te oefenen op het gebruik van internet

4.4.4 Aanvragen voor nieuw te installeren

en email. Het doel van deze controles is de

gegevens, bedrijfsgegevens of andere

voorschriften, in het bijzonder de regels met

software worden vooraf ingediend bij

naleving van dit reglement vast te stellen.

persoonsgegevens, zonder toestemming

betrekking tot het intellectuele eigendom

SMART4Solutions. Het zelf installeren of

van de werkgever.

en de bepalingen van (economisch) strafrecht.

downloaden van software is niet toegestaan.
4.3.2 Indien een werknemer handelt in
4.4.5 In geval je hardware, software,

geacht in strijd te zijn met de eisen die aan

aangaat middels social media met relaties,

4.1.4 Je bezoekt geen oneerbare sites,

mobiele telefoon en/of smartphone en /of

goed werknemerschap mogen worden

partners, collega’s en/of overige relaties, zul

waaronder in ieder geval sites vallen welke

andere middelen wenst te gebruiken ten

gesteld. Alle mogelijke gevolgen, maat-

je altijd voorzichtig zijn met je uitingen. Als

behoeve van jouw werkzaamheden voor

regelen en procedures van dien, voort-

werknemer mag je nimmer de goede naam

SMART4Solutions, zul je daar toestemming

vloeiend uit de wet, de collectieve arbeids-

van opdrachtgever, dienstverlening, het

voor vragen. Alle relevante bepalingen uit

overeenkomst en/of de individuele arbeids-

product en/of relaties van SMART4Solutions

4.1.5 Je zult ten nimmer bestanden en/of

onderhavig reglement zijn daarop van

overeenkomst en/of inhuurovereenkomst,

in kwaad licht brengen. Indien uit de

beelden bekijkt, vertoont, downloadt en/of

toepassing.

zijn dan van toepassing.

gesprekken blijkt dat overleg nodig is met

verspreidt, welke het aanzien van de

bevatten.

organisatie schade berokkenen of kunnen

een leidinggevende, zul je dit per omme4.4.6 Zonder toestemming mag je geen

gaande melden aan een leidinggevende.

berokkenen, dan wel de grenzen van

4.4 COMPUTER EN NETWERK

betamelijkheid en fatsoen overschrijden.

4.4.1 De door SMART4Solutions verstrekte

intellectuele eigendomsrechten op rusten,

gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) zijn

4.5.3 Wanneer je op social media artikelen

op eigen initiatief buiten het bedrijfsnetwerk

persoonsgebonden en mogen niet aan

plaatst op eigen naam (b.v. een Blog), geef

van werkgever of buiten het bedrijfsnetwerk

anderen ter beschikking worden gesteld.

dan dat duidelijk aan. Dit zou een regel

van opdrachtgevers van werkgever brengen.

4.2 EMAIL
4.2.1 Je gebruikt email volgens de regels

vertrouwelijke informatie, of informatie waar

(Zie art. 5.0 Omgaan met bedrijfsgegevens)

die in het normale maatschappelijk verkeer
4.4.2 Een systeem waarop je hebt ingelogd,
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4.5.2 Indien je als werknemer gesprekken

strijd met dit reglement, dan wordt dit

het grondwettelijk briefgeheim daarbij

moet worden afgesloten bij het einde van het

inbegrepen.

gebruik. Een systeem waarop is ingelogd,

opnemen: “De hier weergegeven meningen/
4.4.7 Het is voor iedereen uitdrukkelijk niet

opvattingen zijn gedaan op persoonlijke titel

toegestaan om virussen te verspreiden.

en vertegenwoordigen niet de opvattingen
van SMART4Solutions”.

4.6 WIJZIGING EN BEËINDIGING
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Informatie vertegenwoordigt waarde

5.0

OMGA AN MET BEDRIJFSGEGEVENS

Het is belangrijk dat er zorgvuldig met de informatie van SMART4Solutions en van haar opdrachtgevers omgegaan wordt. Daarom hebben we hiervoor regels opgesteld. Informatie kent vele
vormen: gesprekken, papieren documenten, digitaal opgeslagen informatie, dvd’s, foto’s, etc.
Digitale informatie kan op allerlei plekken zijn opgeslagen: pc’s, laptops, telefoons, servers,

‘Houd je wachtwoorden,
login en codes geheim’

websites, netwerken, usb-stick etc.

5.1 INFORMATIEBEVEILIGING

2. Behandel informatie met zorg

Informatie vertegenwoordigt een waarde.

BEVEILIGING:

Daarom is bescherming van de informatie

1. Houd je altijd aan de wet en de

noodzakelijk. Informatiebeveiliging omvat

gedragscode

alle maatregelen die ervoor zorgen dat infor-

2. Behandel informatie met zorg

matie:

3. Draag zorg voor toegangsbeveiliging

• beschikbaar,• juist,• vertrouwelijk is.

en mobiele apparatuur
4. Houd wachtwoorden, login- en
pincodes geheim

Informatiebeveiliging draait zeker niet

5. Weet met wie je handelt

alleen om technische maatregelen. Het

6. Ga zorgvuldig om met internet, e-mail

gedrag van iedereen die met informatie
omgaat, is het belangrijkste onderdeel.

en social media
7. Meld incidenten zoals virussen,

• Berg informatie op bij het verlaten van de
werkplek. Vertrouwelijke informatie
hoort achter slot en grendel (clean desk).
• Breng geen vertrouwelijke informatie
naar buiten.
• Behandel gegevens waarvoor geheimhoudingsplicht geldt, als geheim.

GEDRAGSCODE?

printers, kopieerapparaten en faxen.
• Voer vertrouwelijke documenten af in de

Deze gedragscode geldt voor medewerkers

gedragscode

van SMART4Solutions. Onder medewerkers

• Houd je aan deze gedragscode.

wordt ook verstaan: tijdelijk personeel, uit-

• Respecteer de (privacy)wet- en regel-

zendkrachten, gedetacheerden, stagiair(es)
en externen.

geving die voor je werk van toepassing is.
• Houd je aan de convenanten (met externe
partners) en de protocollen over informatieuitwisseling.
• Spreek collega’s aan op het niet naleven

16

van de regels.

• Gebruik moeilijk te raden wachtwoorden
en codes en verander ze regelmatig.
• Deel wachtwoorden en codes niet met
anderen.
• Vergrendel je computer bij het verlaten
van je werkplek.

5. Weet met wie je handelt
• Wees je ervan bewust dat iemand kan

daarvoor bestemde afgesloten afval-

meekijken naar documenten (ook op

containers of de papiervernietiger.

beeldscherm) of kan meeluisteren bij
(telefoon) gesprekken.

3. Draag zorg voor toegangsbeveiliging
1. Houd je altijd aan de wet en de

geheim

• Verwijder documenten onmiddellijk van

diefstal en verlies

5.2 VOOR WIE GELDT DE

4. Houd je wachtwoorden, login en codes

en mobiele apparatuur
• Leen je sleutels en toegangspassen niet
uit! Deze zijn strikt persoonlijk.
• Laat onbevoegden niet meelopen bij het
naar binnen gaan.
• Meld bezoekers vooraf aan en begeleid ze

• Weet met wie je communiceert via
telefoon, fax, internet of e-mail.
• Gebruik je professionele oordeel wanneer
je informatie krijgt: niet alles is waar.
• Geef bij verstrekking van informatie aan
waarom en door wie deze gebruikt mag
worden.

>>

bij het komen en gaan.
• Laat mobiele apparatuur niet onbeheerd
achter.

17

Vervolg

5.0

OMGA AN MET BEDRIJFSGEGEVENS

Ben slimmer dan
je smartphone

6.0

OMGAAN MET JE SMARTPHONE

Research wijst uit dat hackers dol zijn op mobiele telefoons omdat ze niet beschermd zijn achter
6. Ga zorgvuldig om met internet en
email gegevens
• Gebruik internet en email hoofdzakelijk
voor je werk.
• Open geen email van onduidelijke
afzenders en wees zorgvuldig wanneer je
informatie (bijlagen) downloadt.
• Verstuur geen vertrouwelijke informatie
via email tenzij met codering.
• Benader, download, bewaar of verzend

• Het is niet toegestaan vertrouwelijke
informatie op te slaan op de harde schijf

etc.), dan loopt niet alleen het bedrijf waarvoor je werkt een risico, maar ook jij als medewerker en

van je laptop.

wij als totale organisatie. Ben dus bewust van de kwetsbaarheden van je eigen smartphone. Verder

• Het is niet toegestaan vertrouwelijke
informatie op te slaan op een usb stick of

voor. Natuurlijk zijn noodzakelijke situaties hierbij uitgesloten.

andere mobiele gegevensdrager.

6.1 TIEN SMART REGELS

7. Houd je app gebruik goed in de gaten

kunnen kwijtraken en makkelijk virussen

1. Verloren of gestolen mobiel

Soms vragen apps om toegang tot jouw mobiel.

bevatten.

Meld dit binnen 24 uur bij de hiervoor aan-

Vaak is dat om toegang te krijgen tot je contact-

gewezen persoon bij SMART4Solutions *

gegevens.

• Vermijd het gebruik van usb sticks. Deze

• Het is niet toegestaan om (standaard)

geen illegale of aanstootgevende

je zakelijke mail door te sturen naar een

2. Bij verkoop of donatie van je mobiel

8. Updaten van het besturingsprogramma

gegevens.

ander account.

Verwijder vooraf je SD kaarten. Check je hand-

Installeer op tijd de laatste updates van het

leiding hoe je je mobiel volledig leeg maakt en

besturingsprogramma. Met name voor betere
functionaliteit en beveiliging.

• Vertrouwelijke informatie niet openen

• Het is niet toegestaan om informatie op

via webmail vanuit een privé of open-

te slaan in de “cloud” (zoals dropbox, one

de fabrieksinstellingen terugplaatst. Voor hulp

bare computer;

drive, google drive, etc.). Uitzonderingen

raadpleeg de hiervoor aangewezen persoon

Via webmail is het mogelijk om, overal waar

hierop zijn de clouddiensten die door

bij SMART4Solutions *

een internetverbinding is, je email te

SMART4Solutions of door de opdracht-

3. Pin/wachtwoord beveiligde mobiel

bekijken. Het is ook mogelijk om bijlages te

gever hiervoor zijn aangegeven.

Mocht je je mobiel nog niet hebben beveiligd,

of bluetooth uit wanneer je deze niet bewust

doe dit dan direct.

gebruikt.

4. Gebruik data encryptie waar mogelijk

10. Wees voorbereid op diefstal

Al je data wordt omgezet in een scramble taal

We komen er helaas pas te laat achter hoeveel

• Meld verdachte activiteiten op je PC of

waarmee hackers/dieven niets kunnen.

persoonlijke data onze mobiel bevat bij diefstal.

tijdelijke map op de pc. Daar blijft het ook

verlies of diefstal onmiddellijk bij je

5. Verwijder regelmatig onnodige data

Ben dus voorbereid en zorg voor een actuele

staan na het afsluiten van het document.

leidinggevende.

Het is een goede gewoonte om met regelmaat

back-up van je gehele mobiel op externe media.

onnodige data te verwijderen. Zeker wanneer het

Zorg ook dat je je opties voor het ‘vind mijn mobiel’

beschermd is, zal een hacker dus toegang

bedrijfsgegevens betreft. Liefst direct nadat je je

van je smartphone hebt geactiveerd.

kunnen krijgen tot deze informatie.

werk heb verricht en de data niet meer nodig zijn.

En wanneer je het document bijvoorbeeld in

6. Kieskeurig met het installeren van apps

een internetcafé hebt geopend, zal een

Download alleen apps van bronnen en merken

met betrekking tot veiligheid en

gebruiker na je het document kunnen vinden

die je vertrouwt. Vele apps beschikken over

techniek, wend je tot onze

en gebruiken.

malware die gegevens kunnen onthullen die op

openen, die in de mail staan. Doe dit echter
niet met vertrouwelijke informatie. Op het
moment dat een document uit de mail wordt
geopend, wordt het opgeslagen in een

Wanneer je privé pc niet goed genoeg
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tolereren wij absoluut geen privé mobiel gebruik tijdens de werkuren. Daar zijn de lunchpauzes

7. Meld incidenten als virussen, verlies,
diefstal en datalekken

• Meld (vermoedelijke) datalekken direct

je mobiel staan.

* Bij vragen, opmerkingen of meldingen
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Do’s and Don’ts
Business Casual

7.0

ONZE DRE SSCODE

Ons gedrag wordt natuurlijk ook bepaald door de manier waarop wij ons kleden tijdens
werktijden. Medewerkers van SMART4Solutions worden geacht representatief gekleed te gaan.
Casual, maar wel netjes. Overeenkomstig met wat we willen uitstralen als SMART4Solutions.
Een moderne, vriendelijke, professionele en serieuze organisatie.

7.1 WIE EN WANNEER?
Ons kledingbeleid geldt voor iedere medewerker
van SMART4Solutions van maandag t/m vrijdag.

7. 3 DO’S AND DON’TS HEREN
Do’s
• Nette colbert met overhemd.
• Nette trui met overhemd.

Mogelijke Do’s:

7.2 RANDVOORWAARDEN

• Nette pantalon of chino.

• Nette rok met blouse.

Minimale norm is opgesteld voor zowel heren

• Business shoes.

• Nette colbert.

als dames: meer mag, minder niet. Klant contact
staat centraal: upgraden indien nodig.
Denk hierbij aan:
• Tijdens detachering of werktijd bij onze
opdrachtgevers.
• Op ons kantoor.

Don’ts

• Nette jurk.

• Geen kapotte jeans en T-shirts.

• Nette pantalon of chino.

• Geen sportschoenen of slippers.

• Business shoes.

• Geen joggingpakken en sport- of vrije-

Absolute Don’ts

tijdskleding.

• Geen blote schouders, rug en buik (geen topjes).

Truien:

• Geen te korte (broek)rok en jurkjes (niet korter dan

• Bij bezoek van opdrachtgever op ons kantoor.

• Eén kleur, V-hals of ronde hals.

• Tijdens een sollicitatiegesprek bij een

• Geen grote teksten of opdrukken.

• Geen gewaagde (mogelijk aanstootgevende) kleding.

• Altijd overhemd in de broek.

• Geen sport schoenen of slippers.

opdrachtgever of een detacheringsbureau.

Broeken:
Vier vragen die je jezelf kunt stellen

1. Kan dit in een moderne, professionele werk
omgeving?
2. Kan dit in een organisatie met premium
producten?
3. Zullen mensen om mij heen zich comfortabel
voelen?
4. Bedekt de kleding mijn grote opzichtige
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7.4 DO’S AND DON’TS DAMES

tattoo’s wanneer ik deze draag?

10 cm boven de knie).

Truien:

• Een nette broek die gemaakt is van katoen.

• Eén kleur of rustig motief, V-hals of ronde hals.

• Voorzien van steekzakken, en paspel zakken

• Geen grote teksten of opdrukken.

aan de achterkant.
• Geen rafels, kapotte –en versleten plekken.
Schoenen:

Broeken:
• Egaal gekleurde nette broek, egale
nette spijkerbroek.

• In het algemeen business shoes

• Geen rafels, kapotte – en versleten plekken.

• Leer of suede.

• Geen stone - wash plekken.

• Veter of gesp.
• Nette sneakers (geen sportschoenen
of slippers).

Schoenen:
• Nette pumps, laarsjes of platte schoenen.
• Geen sport schoenen, sneakers, uggs of slippers.
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WIJZIGINGEN EN BEËINDIGING VAN DE GEDRAGSCODE
SMART4Solutions is gerechtigd om iedere gedragscode binnen deze
manual te allen tijde in redelijkheid aan te passen aan de stand van de
techniek, de uitgevoerde werkzaamheden of andere omstandigheden.
De gewijzigde versie van de gedragscode wordt in dat geval opnieuw aan
alle medewerkers van SMART4Solutions uitgereikt en vervangt dan de
voorgaande versie. Deze versie is herkenbaar aan de datum en versienummer op de voorzijde van iedere cover.
Indien het dienstverband met de werkgever is beëindigd of anderszins de
werkzaamheden voor de werkgever zijn beëindigd, zal de werknemer dit als
zodanig op de verschillende gebruikte social media platformen aangeven.
Na beëindiging blijft dit reglement van kracht voor zover dit voor de
verdere rechtsverhouding tussen de partijen noodzakelijk is.

Sergei Martens
Markt en Techniek
SMART4Solutions
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9.0

A A NH A NG SEL G EDR AG S CODE
V IDEOCONFER ENCING

Eigenlijk staat ieder familielid
voor het beeld en uitstraling
van de gehele familie.

9.0

Vertrouwen, respect
en loyaliteit

Videoconferencing is een onlosmakelijk onderdeel geworden van het moderne bedrijfsleven.
Het helpt de verbondenheid van een organisatie op afstand te verbeteren. Betreft het een
videoconferentie met een opdrachtgever, dan is het bewust zijn van hoe we als organisatie als
geheel overkomen, van zéér groot belang.

10.1 FAMILIEPORTRET

blijft dit een groeiproces. Hem je individueel

Zoals het hoort, behoor je binnen een

nog punten of vragen hierover, neem dan

familie voor elkaar op te komen. Eigenlijk

contact op met de afdeling marketing voor

staat ieder familielid garant voor de

tips en ondersteuning.

uitstraling en aansprakelijkheid van de
9.3 ONZE TIEN VIDEO CALL GEBODEN
1. Wees op tijd
2. Mute je microfoon wanneer je niet
9.2 BIJ VIDEOCONFERENCING
Bij een videoconferencing of een

spreekt
3. Verdiep je ruim vooraf in de
aanbevolen soft en hardware

een opdrachtgever, is die niet anders. Het

4. Zorg ruim vooraf dat de technologie

kan snel rommelig worden en een verkeer
beeld afgeven naar de klant. Daarnaast
bevindt zich juist hier de kans om onze
gemeenschappelijke kernwaarden te tonen.
Zie het als familieportret. Om iedereen op
een lijn te krijgen, wat afspraken in de vorm

op orde is
5. Zorg voor juiste cameraopstelling en
licht
6. Zet je camera wanneer mogelijk aan
7.

Kijk zoveel mogelijk in de camera

8. Denk aan de achtergrond
9. Zorg dat je in kleding en uiterlijk
9.2 ALL 4 ONE AND ONE 4 ALL
Neem deze informatie in overweging zodat
vergadering goed voorbereidt bent en
we als organisatie trots kunnen zijn. Deel
je ervaring en ontwikkeling hierin met je

representatief oogt
10. Toon en zorg voor betrokkenheid

10.0

G E D R A G S C O D E I N G E H U U R D E C O N S U LTA N T S

Respect wordt verdiend.
Eerlijkheid wordt gewaardeerd.
Vertrouwen wordt gewonnen en
loyaliteit wordt teruggegeven.

10.0

Vertrouwen, respect
en loyaliteit
G E D R A G S C O D E I N G E H U U R D E C O N S U LTA N T S

Ook wanneer je door SMART4Solutions bent ingehuurd als consultant, dan behoor je net zo goed
tot onze Oracle APEX Familie van Nederland. Dat betekent natuurlijk dat jij je ook zult moeten
houden aan onze huisregels. Wij geloven dat het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid
zorgt voor een gezamenlijk succes.

10.1 GEDRAGSCODE

ontvangen van je accountmanager op

INGEHUURDE CONSULTANTS

de locatie van de opdrachtgever is niet

Als ingehuurde consultant opereer

toegestaan.

je vanuit je eigen zaak of die van je
werkgever. Vandaar een aanhangsel met

PRESENTEREN

extra afspraken, naast onze algemene

Je presenteert je altijd als een

gedragscode.

afgevaardigde van SMART4Solutions.
Je bent voor ons aan het werk, bij onze

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

opdrachtgevers waar we een duurzame

COMMERCIELE AFSPRAKEN

relatie mee hebben en willen behouden.

Er geldt een geheimhoudingsplicht
rondom alle commerciële afspraken die

KANSEN

zijn gemaakt tussen SMART4Solutions

Mocht je een commerciële kans voorbij zien

en je eigen onderneming of die van je

komen, dan stellen we het erg op prijs dat je

werkgever. Mochten er dergelijke vragen

contact opneemt met je contactpersoon bij

vanuit de opdrachtgever komen dan kun je

SMART4Solutions.

deze doorzetten naar je contactpersoon bij
SMART4Solutions.
Je bent o.a. geselecteerd naar aanleiding
PROMOTIE EIGEN BEDRIJF

van de soft-skills die je bezit. Die zijn voor

Het is niet de bedoeling dat je reclame gaat

ons van wezenlijk belang. Daarom hebben

maken bij een van onze opdrachtgevers

we voor jou gekozen. We vertrouwen erop,

voor je eigen onderneming of die van

dat je deze inzet wanneer je voor een van

je werkgever. Dus bijvoorbeeld het

onze opdrachtgevers werkt.

achterlaten van je visitekaartje of het

A A N V ULLING GEDR AG SCODE A RTIK EL
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‘Geef niet onnodig potentieel
gevoelige informatie vrij in

11.1 AANVULLING OP 4.2 EMAIL
1.

2. Geef niet onnodig potentieel gevoelige
6.
3.

7.
4.

5.

SMART4Solutions BV
Europalaan 30
5232 BC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
info@smart4solutions.nl
www.smart4solutions.nl

it’s in our nature •

