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Mensen staan 
centraal in alles 
wat we doen, 
waarbij we als 
Coöperatie de 
fundamentele 
overtuiging hebben 
dat we samen 
sterker staan. 

Tēnā koutou katoa,
We zijn trots op wat we doen en op al het 
goede dat we elke dag creëren. Daarnaast 
geven we om de gemeenschappen en plaatsen 
waar we wonen en werken en willen ze 
beter achterlaten dan we ze aantroffen. 

Onze zakelijke Gedragscode is de leidraad 
voor onze zakelijke besluitvorming. 
De Gedragscode weerspiegelt onze 
kernwaarden en onze manier van werken, 
en biedt een leidraad voor iedereen die deel 
uitmaakt van onze wereldwijde coöperatie. 

Neem even de tijd om deze informatie 
door te lezen die een leidraad vormt 
voor je dagelijkse manier van werken. 

Ik werk vol trots voor een coöperatie met 
gepassioneerde mensen die elke dag het 
beste van zichzelf geven om onze melk aan 
de wereld te leveren. Iedereen draagt ertoe 
bij om onze Co-op en onze mensen in staat 
te stellen om goedheid te creëren voor de 
komende generaties. 

Jij, ik, wij samen, Tātou, tātou.

Miles Hurrell 
CEO
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Samen sterker: twee eenvoudige 
woorden die ons doel, onze waarden 
en onze strategie verenigen en die de 
basis vormen van onze coöperatie. 

Ze beschrijven wie we zijn en wat we 
doen. Ze vormen het uitgangspunt 

van al onze handelswijzen, 
beslissingen en keuzes.

Samen 
staan we 

sterker
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Onze manier van werken creëert 
goedheid. Door hoe we denken, 
handelen en voelen.

We denken anders en verleggen onze 
grenzen. We doen wat goed is omdat 
het goed aanvoelt. En dat maken we 
samen mogelijk.

Dit zijn onze waarden. Onze waarden 
dat zijn wij. Net zoals wij, werken 
ze niet alleen. Ze werken samen. 

Tātou, tātou. Dat is hoe we samen 
het goede tot stand brengen.

Aantonen hoe we samen, goed zijn

ONZE WAARDEN

— 
Doen wat juist is
We handelen met zorg, empathie 
en respect en hanteren hoge 
normen voor onszelf en anderen.

— 

Gericht op samenwerking
We zetten ons in om als één hecht 
team samen het goede te realiseren.

— 
Grenzen verleggen
We zijn vooruitstrevend, ruimdenkend 
en zijn steeds bereid om nieuwe 
werkmethoden te introduceren waar 
iedereen in onze Co-op baat bij heeft.

—
Krijg het voor elkaar
We komen onze verplichtingen 
na en leven al onze waarden na 
bij alles wat we ondernemen.

Onze coöperatie geeft 
mensen de kracht 
om voor generaties 
goedheid te produceren. 
Jij, ik, wij samen 
Tātou, tātou

Waarom we samen sterker zijn

ONS DOEL

Onze coöperatie is onze trots, onze 
passie, de essentie van wie we samen zijn. 

Mensen in staat stellen om samen 
te werken is de manier om ons 
volledige potentieel en dat van 
onze Co-op te bereiken. 

Goedheid creëren voor de komende 
generaties is de positieve impact die 
we lokaal en wereldwijd uitoefenen 
dankzij onze producten en knowhow.

Jij, ik, wij samen - dat is onze 
fundamentele overtuiging dat 
iedereen belangrijk is - dankzij deze 
diversiteit zijn we coöperatief goed.

Tātou, tātou verbindt ons zowel 
spiritueel als emotioneel met ons unieke 
Nieuw-Zeelandse Aotearoa-erfgoed. 
In Te Reo Māori, tātou betekent 
‘het onze, jouwe en mijne', het 
betekent ons allemaal samen.
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We zijn gedreven door een sterk besef 
van wie we zijn en hoe we samenwerken. 
We stellen onze mensen in staat om de 
beste resultaten voor de coöperatie te 
bereiken en onze plaats in de gemeenschap 
voor onze families en belangrijkste 
partners te beschermen; we passen hierbij 
Manaakitanga (toezicht) en Kaitiakitanga 
(hartelijkheid) toe als leidende principes.

Manaakitanga is de term voor hoe we als 
mensen voor elkaar zorgen bij alles wat we 
ondernemen. Kaitiakitanga is de term voor 
hoe we vandaag onze natuurlijke omgeving 
beschermen voor toekomstige generaties.

Om ook in de toekomst een succesvolle 
coöperatie te blijven en het beste rendement 
te genereren voor onze agrarische 
aandeelhouders, moedigen we iedereen 
aan om beslissingen te nemen en acties te 
ondernemen die Co-operatief verantwoord zijn. 

Het creëren van de juiste omgeving is 
belangrijk, waarbij onze gedragscode een 
leidraad vormt die aangeeft hoe we binnen 
onze coöperatie werken en opereren.

_ 
Onze doelstellingen, 

waarden en 
strategieën stellen 

ons in staat om 
ons te richten op 

de juiste aspecten 
om een duurzame 

toekomst te creëren 
voor onze Co-op en 
voor degenen die op 
ons zijn aangewezen 
- onze landbouwers, 
werknemers, klanten 
en gemeenschappen. 

_

_
Onze Co-op heeft 
een unieke kracht 

wanneer we 
coöperatief sterk 

staan en duidelijkheid 
scheppen over wat, 
waarom en hoe we 

opereren. 
_

Wij zijn een coöperatie 
die bestaat uit mensen 
van over de hele wereld 
met een passie voor het 
creëren van goedheid voor 
de komende generaties.

We zijn erg trots op onze 
rol in Nieuw-Zeeland 
en in onze wereldwijde 
gemeenschappen.
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Onze Manier Van Werken 
- Zakelijke Gedragscode

Onze Manier Van Werken is fundamenteel 
voor ons bedrijf. Het vat onze overtuigingen, 
verbintenissen en verwachtingen samen 
en weerspiegelt ze, zoals uiteengezet in het 
Wereldwijd Beleidskader van Fonterra.

De informatie in deze brochure geeft een 
overzicht van de positie van Fonterra 
in een breed scala van interne en 
externe operationele praktijken, naast 
onze waarden en verwacht gedrag. 

Meer informatie over de hier samengevatte 
inhoud zijn al onze globale beleidslijnen te 
vinden in de beleids- en procedurebibliotheek 
van Fonterra (Policy and Procedure Library 
- PPL), die te raadplegen is via Milkyway, 
het intranet van Fonterra. We publiceren 
ook een aantal van onze algemene 
beleidslijnen op www.fonterra.com.

Naleving

Fonterra zet zich in voor het toepassen van de 
principes die zijn uiteengezet in Onze Manier 
Van Werken in alle landen waar we actief zijn.

Alle activiteiten van Fonterra moeten voldoen 
aan de lokale en jurisdictieoverschrijdende 
wet- en regelgevingen. We verwachten van 
onze leveranciers en zakenpartners dat 
ze de productveiligheids-, economische, 
sociale en milieunormen handhaven in 
overeenstemming met deze principes.

We verwachten van onze leveranciers 
en zakenpartners dat zij zich aan onze 
Gedragscode voor Duurzaamheid 
houden om hun werkwijzen op dit vlak 
te helpen verbeteren. De Gedragscode 
is beschikbaar op fonterra.com.

Wat te doen?

We moedigen onze mensen aan om 
transparant en eerlijk te zijn en om 
dingen aan te vechten die niet juist lijken. 
Als je zeker bent over een handelwijze of 
een beslissing, of je je er ongemakkelijk 
bij voelt, als je je zorgen maakt over 
oneerlijk of onethisch gedrag of enige 
andere handeling waarvan je denkt dat 
deze niet voldoet aan de gedragsnormen 
die zijn vastgelegd in Onze Manier 
van Werken, kun je dit melden aan 
je manager of contact opnemen met 
de Onze Manier van Werken Hotline 
(dit kan indien gewenst anoniem).

Soms durven mensen zich niet uit 
te spreken omdat ze denken dat dit 
problemen voor hen kan veroorzaken. 
Wees gerust, als er zorgen worden 
geuit, worden deze serieus en 
vertrouwelijk behandeld. Fonterra 
tolereert niet dat mensen die zich 
te goeder trouw uitspreken in de 
problemen komen. Wanneer er bewijzen 
zijn van illegaal of onethisch gedrag, 
verwacht Fonterra dat je deze meldt.

Onze Manier Van Werken Hotline

Als je een probleem niet aan je manager 
wilt melden, kun je gebruikmaken van Onze 
Manier Van Werken Hotline. Dit is een 
vertrouwelijke dienst die in opdracht van 
Fonterra door een onafhankelijke firma wordt 
beheerd. Je hoeft je naam of contactgegevens 
niet op te geven als je dat niet wenst. 

Op de achterkant van deze brochure vind 
je de contactgegevens van de Hotline, 
inclusief een breed aantal taalopties.

Als je wilt weten welke beleidsregels, 
normen en richtlijnen relevant 
zijn voor je functie, of als je geen 
toegang tot MilkyWay hebt, kun 
je dit bespreken met je manager 
of contact opnemen met het 
team Groepsbeleid en Naleving 
via policies@fonterra.com.

We moedigen onze 
mensen aan om 
transparant en 
eerlijk te zijn en 
om dingen aan 
te vechten die 

niet juist lijken. 
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Water

Gezond zoet water is essentieel voor 
ons bedrijf en voor de agrarische 
gemeenschappen waarin we wonen en 
werken. Het is niet alleen essentieel 
voor het leven, ook onze landbouwers 
en fabrieken zijn ervan afhankelijk om 
hoogwaardig voedsel te produceren.

We zetten ons in om waterverontreiniging 
te voorkomen door ervoor te zorgen dat 
we van landbouwbedrijf tot fabriek op 
verantwoorde wijze met water omgaan 
en we werken samen met anderen om de 
bescherming en het herstel van waterwegen 
en natuurlijke habitats te ondersteunen.

Klimaat en energie

Duurzame en betrouwbare energievoorziening 
en een geschikt klimaat zijn cruciale 
factoren voor onze operationele 
activiteiten en bedrijfscontinuïteit.

We zijn toegewijd aan het verminderen 
van onze broeikasgasemissies in onze 
toeleveringsketen door de energie-efficiëntie 
te verbeteren, over te schakelen op 
hernieuwbare energie en onze landbouwers te 
ondersteunen bij het toepassen van de beste 
beschikbare werkwijzen voor emissiereductie 
en weerbaarheid tegen klimaatverandering.

_ 
Vandaag zorgen we 
voor het land, zodat 

het land morgen 
voor ons zorgt. 

_

_ 
Tiakina te 

whenua i tēnei 
rā, hei oranga 
tangata mō 

ngā rā e heke 
mai nei. 

_
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We erkennen het belang 
van natuurbescherming 

en werken samen met 
gemeenschappen en 
landbouwers om het 

herstel van natuurlijke 
habitats te bevorderen.

Biodiversiteit en ecosystemen

We erkennen het belang van natuurbescherming 
en werken samen met gemeenschappen 
en landbouwers om het herstel van 
natuurlijke habitats te bevorderen.

Dit houdt onder meer in dat producten op 
verantwoorde wijze worden ingekocht, 
gebieden met een hoge natuurbehoudswaarde 
worden beschermd en ontbossing van 
oerbossen die verband houden met onze 
toeleveringsketen wordt voorkomen.

Efficiëntie en verspilling 

Het efficiënt en effectief beheer van 
grondstoffen, afval en gevaarlijke stoffen 
helpt om onze voedselveiligheid en -kwaliteit 
te beschermen, productie- en kostenbesparingen 
te realiseren en ervoor te zorgen dat 
de milieu-impact van ons bedrijf tot 
een minimum wordt beperkt.

We zijn toegewijd aan het maximaliseren 
van de opbrengst, het verminderen van 
verspilling, het verantwoord beheren van 
gevaarlijke stoffen en het ondersteunen van 
afvaloplossingen voor de gemeenschap.

Biotechnologie

We zien meerwaarde in het handhaven van 
optionaliteit met betrekking tot het gebruik 
van technologie en de mogelijkheden van 
nieuwe en opkomende biowetenschappelijke 
technologieën, zoals genbewerking. 
We streven naar een voorzichtige benadering 
op basis van gedegen wetenschap.

We luisteren ook aandachtig naar onze klanten 
en consumenten en erkennen de waarde van 
de wereldwijde reputatie van Nieuw-Zeeland 
voor genetisch gemodificeerd organismen 
(GMO), ondersteund door het regelgevende 
kader van Nieuw-Zeeland. Tot op heden 
zijn er in Nieuw-Zeeland geen genetisch 
gemodificeerde planten of dieren uitgezet.

Dieren en bioveiligheid 

Het waarborgen van hoge normen inzake 
dierengezondheid, dierenwelzijn en 
bioveiligheid is van vitaal belang om sterke 
en bloeiende landelijke gemeenschappen 
veilig te stellen voor toekomstige generaties.

We zetten ons in voor de voortdurende 
verbetering van de resultaten op het gebied 
van diergezondheid en dierenwelzijn, 
inclusief naleving van welzijnscodes 
en het afschaffen van praktijken die 
in strijd zijn met de Vijf Vrijheden.

Bioveiligheid bestaat uit een reeks preventieve 
maatregelen die zijn ontworpen om het risico 
op overdracht van infectieziekten en plagen 
op vee en gewassen, die een impact hebben 
op de gezondheid van dieren, planten en 
mensen, de gemeenschap, het economisch 
levensonderhoud en het milieu, te verminderen.

We zijn toegewijd aan het ondersteunen 
van strenge normen, innovatieve 
oplossingen en de bereidheid om te 
reageren op mogelijke incidenten.

_ 
Samen werken we 

aan een gezond 
milieu voor 
landbouw 

en samenleving. 
_
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Gezinnen zijn belangrijk voor ons, de 
veiligheid van de gezinnen die onze producten 
consumeren, alsook de gezinnen van de 
mensen die voor onze Co-op werken. De nadruk 
leggen op gezondheid, veiligheid, welzijn, 
voedselveiligheid en -kwaliteit staat centraal 
in ons dagelijks werk, ongeacht je functie. 

Gezondheid, veiligheid en welzijn

We willen dat al onze medewerkers, 
contractanten en bezoekers een gezond 
en evenwichtig leven leiden en elke dag 
veilig thuiskomen. Dit strekt zich uit over 
zowel fysiek als mentaal welzijn en daarom 
hanteren we een holistische benadering bij 
de zorg en veiligheid van onze mensen. 

Het Fonterra Management Team engageert 
zich als een rolmodel op het gebied van 
gezondheid, veiligheid en welzijn en verlangt 
van ieder van jullie respect voor onze 
collectieve gezondheid, veiligheid en welzijn. 
Dit doe je door eerst voor jezelf te zorgen, 
om vervolgens ook te zorgen voor de mensen 
om je heen in alles wat je elke dag doet. 

We hebben 6 Principes opgesteld, die staan 
voor het fundamentele gedrag dat we te allen 
tijde verwachten. Dit zijn de belangrijkste 
veiligheidsvoorschriften die gebaseerd 
zijn op de risicofactoren waar Fonterra 
dagelijks mee te maken krijgt. Deze zijn: 

1  Wees fit voor het werk 

 Gebruik de juiste persoonlijke   
beschermingsmiddelen (PBM)

 Rij altijd veilig

 Werk met een geldige   
 vergunning waar noodzakelijk

 Gebruik alleen apparatuur  
 voorzien van beveiliging

 Volg de toegangsregels

We komen onze belofte na door: 

Mensen, waaronder onze medewerkers, 
contractanten en bezoekers, die geloven dat 
ongelukken te vermijden zijn en die een veilige 
en gezonde werkomgeving mogelijk maken. 

Processen die steeds veilige werkmethoden 
garanderen, proactief de blootstelling aan 
risico's identificeren en beheren en die ervoor 
zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten voldoen 
aan alle regiospecifieke wettelijke vereisten. 

Fabrieken en machines die rekening houden 
met ontwerp, bediening, beheer en onderhoud 
voor een veilige en gezonde werkomgeving.

We verwachten dat:
• Onze systemen voor veiligheidsmanagement 

voortdurend worden geoptimaliseerd. 
• Alle leidinggevenden toegewijd zijn 

aan onze principes op het gebied van 
gezondheid, veiligheid en welzijn en van 
hun teams hetzelfde verlangen. 

• Alle gezondheids- en veiligheidsincidenten 
nauwkeurig en grondig gerapporteerd, 
geregistreerd en onderzocht worden, zodat 
de hoofdoorzaken worden geïdentificeerd 
en corrigerende maatregelen kunnen 
worden genomen. 

• Iedereen die een arbeidsongeval heeft 
of werkgerelateerde ziekte oploopt, 
wordt ondersteund door middel van een 
geïndividualiseerd programma voor 
re-integratie, wat onze zorgplicht ten 
opzichte van onze mensen weerspiegelt. 

• We tonen onze waardering voor het 
persoonlijke welzijn van onze mensen 
door middel van gerichte gezondheids- en 
welzijnsinitiatieven. 

• Onze topprestaties op het gebied van 
gezondheid, veiligheid en welzijn worden 
gemeten en gerapporteerd aan het senior 
management en onze Raad van Bestuur 
om voortdurend te kunnen werken aan 
de verbetering van onze werkomgeving. 

Je kunt desgewenst meer informatie 
inwinnen bij je manager, door het Portaal 
voor Gezondheid, Veiligheid en Welzijn van 
Fonterra op MilkyWay te bezoeken of door 
contact op te nemen met je plaatselijke 
vertegenwoordiger voor gezondheid, 
veiligheid en welzijn. Je hebt toegang tot 
het wereldwijde gezondheids-, veiligheids- 
en welzijnsbeleid in de Bibliotheek voor 
Beleidsnormen en Procedures of via 
www.fonterra.com.

Alcohol en drugs

Alle werkplekken van Fonterra zijn 
drugs- en alcoholvrij. In buitengewone 
omstandigheden en na de besluitvorming 
op hoog niveau en de goedkeuring van het 
Fonterra Management Team kunnen tijdelijke 
uitzonderingen worden toegestaan voor het 
gebruik van alcohol in specifieke functies. 

Als je je zorgen maakt of een probleem 
hebt met drugs of alcohol, vragen we je om 
een vertrouwelijk gesprek met je manager 
of een medewerker van het Wereldwijde 
Employee Assistance Program (EAP) 
te voeren voordat dit gevolgen heeft 
voor je werkplek, je baan of anderen. 

Voedselveiligheid en -kwaliteit

Onze voornaamste manier waarop we 
goedheid creëren voor de komende generaties 
is voedselproductie. 

Het maakt niet uit welke rol je binnen onze 
Co-op hebt, noch of je direct of indirect met 
voedsel verbonden bent. Vraag jezelf altijd 
af of de beslissingen die je neemt een impact 
hebben op de voedselveiligheid en -kwaliteit:

• Speelt dit IT-systeem een rol bij de 
voedselveiligheid? 

• Is deze leverancier veilig genoeg om deel uit 
te maken van onze voedselketen? 

• Werven we mensen aan die over de 
juiste vaardigheden en mentaliteit 
beschikken voor onze voedselproductie?

Veilige voeding. 
Veilige mensen. 

Kwaliteit van wereldklasse. 

Dat is onze belofte. 

2

3

4

5

6
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Mensen - De aan het product verbonden 
risico's beheren.

Product - Opvolging van de 
productintegriteit van de productieketen 
tot bij de klant. 

Werkwijze - Controle over de 
verwerkingsprocedure van ons product. 

Fabriek - Monitoring van onze 
productomgeving. 

Behandel het product alsof je 
het aan je eigen gezin geeft.

 
Als er iets niet klopt, 

zeg dan wat! 

Voedselveiligheid en -kwaliteit (Food Safety and 
Quality, FSQ) is ieders verantwoordelijkheid, 
van onze landbouwbedrijven tot onze 
productiefaciliteiten en tot bij onze klanten en 
consumenten over de hele wereld. 

We bereiken onze hoge normen doordat al 
onze mensen een proactieve benadering voor 
veiligheid en kwaliteit hanteren, begrijpen wat 
er van hen wordt verlangd, samenwerken, het 
goede doen en henzelf uitdagen om elke dag 
beter te worden. 

Ons monitoringsysteem voor voedselveiligheid 
en -kwaliteit zorgt ervoor dat we, waar ook 
ter wereld, over een duidelijk en consistent 
kader beschikken om veilige producten en 
hoogwaardige diensten te leveren. 

Je kunt het wereldwijde beleid voor 
voedselveiligheid en -kwaliteit raadplegen in 
de Beleids- en Procedurebibliotheek.

Toonaangevend in Veilige Voeding 
voor Veilige Mensen
Voor de leidinggevenden en vertegenwoordigers 
van Fonterra is het van vitaal belang om 
de juiste prioriteiten te stellen en een 
voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van 
veiligheid - zowel in onze kantoren als in onze 
operationele faciliteiten. Het is onze collectieve 
belofte aan gezinnen over de hele wereld. 

De code van de 
Wereldgezondheidsorganisatie

We ondersteunen het doel en de intentie van 
de Internationale Gedragscode voor de Verkoop 
van Vervangingsproducten voor Moedermelk 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) (1981) (de Code) en zetten ons in voor 
de ethische marketing en distributie van 
vervangingsmiddelen voor moedermelk. 
Onze positie is om te voldoen aan de nationale 
regelgeving en gedragscodes van de landen 
waar we onze producten aanbieden.

Kinderen als klant 

Onze producten voor kinderen zijn zowel 
voedzaam als leuk.

We dragen verantwoordelijkheid voor de manier 
waarop we zuivelproducten voor kinderen op de 
markt brengen. Daarbij willen we de mening van 
hun ouders of begeleiders niet ondermijnen of 
hun goede oordeel negeren. We beelden geen 
kinderen in onveilige situaties af.

Voeding

Goede voeding is belangrijk voor onze 
gezondheid en ons welzijn, zorgt ervoor dat 
we ons goed voelen, dat we productief zijn en 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
de samenleving. 

We erkennen dat mensen eten voor hun 
plezier en om de essentiële voedingsstoffen 
binnen te krijgen die nodig zijn voor de groei, 
ontwikkeling en instandhouding van hun 
gezondheid en welzijn. 

Als een wereldwijd opererend voedingsbedrijf 
handelen we eerlijk en met integriteit om 
producten en diensten te leveren die voldoen 
aan de vereisten op het gebied van voeding 
en gezondheid. Zo helpen we consumenten 
weloverwogen voedingskeuzes maken, om ook 
in de toekomst gezonde bedrijfsresultaten 
te realiseren.

Je hebt toegang tot het Wereldwijd 
Voedingsbeleid in de Beleids- en 
Procedurebibliotheek of via 
www.fonterra.com. 

FSQ

Je hebt het zelf 
in handen!
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_ 
Wat is het 

belangrijkste 
ter wereld?

Mensen, 
mensen, 
mensen. 

_

_ 
He aha 
te mea 

nui o te ao?

He tāngata, 
he tāngata, 
he tāngata. 

_

We werken samen om zorg te dragen voor 
mensen en om een positieve sociale 

impact te realiseren.

Toewijding om een goede wereldwijde werkgever te zijn 

Bij Fonterra staan mensen centraal, in ons 
personeelsbestand, in onze toeleveringsketen 
en in de gemeenschappen waarin we actief 
zijn. Wij geloven dat iedereen waarde en 
het recht heeft om gelijk en met respect 
en waardigheid behandeld te worden, 
ongeacht achtergrond of omstandigheden. 
We erkennen onze verantwoordelijkheid om 
de mensenrechten te respecteren en ons 
vermogen om daar positief aan bij te dragen. 

Als onderdeel van onze toewijding om een 
goede werkgever te zijn in onze wereldwijde 
activiteiten heeft Fonterra een overeenkomst 
gesloten met de IUF (International Union 
of Food, Agricultural and other Allied 
Workers Associations) en de NZDWU 
(New Zealand Dairy Workers Union).

Deze overeenkomst:

 vereist dat we voldoen aan 
bepaalde internationale 
en fundamentele 
arbeidsnormen 
(vastgesteld door 
de Internationale 
Arbeidsorganisatie)

 erkent de meerwaarde 
van de mogelijkheid 
voor werknemers om te 
kiezen voor collectieve 
onderhandelingen 
(bv. via een vakbond of 
een werknemersraad), en

 verbindt ons ertoe 
om onze mensen niet 
te discrimineren voor 
het al dan niet lid zijn 
van een vakbond.

Sommige van die internationale en fundamentele 
arbeidsnormen zijn onder meer:

 geen gebruik maken 
van dwangarbeid of 
verplichte arbeid - d.w.z. 
wanneer een persoon niet 
vrijwillig tewerkgesteld 
is (in overeenstemming 
met het Verdrag inzake 
gedwongen arbeid, 
1930 (Nr. 29) en het 
Verdrag tot afschaffing 
van gedwongen arbeid, 
1957 (Nr. 105)). 

 geen arbeid gebruiken 
die wordt aanzien als 
moderne slavernij 
(zoals gedefinieerd in 
de Australian Modern 
Slavery Act (2018))

 onder geen beding 
kinderen uitbuiten. 
De minimumleeftijd van 
ons personeelsbestand 
wordt bepaald door de 
lokale wetgeving (en in 
overeenstemming met 
het verdrag inzake de 
minimumleeftijd 1973 
(Nr. 138)). We staan 
niet toe dat personen 
jonger dan 18 jaar werk 
uitvoeren dat hun 
gezondheid en veiligheid 
mogelijk kan schaden 
(in overeenstemming 
met het Verdrag 
betreffende de ergste 
vormen van kinderarbeid, 
1999 (Nr. 182))

Voor meer informatie over ons streven om wereldwijd een goede werkgever te zijn, Kun je contact 
opnemen met je leidinggevende, je HR-manager of het Employment Relations Team (in Nieuw-Zeeland). 

Een kopie van de Fonterra-, IUF- en NZDWU-overeenkomst is beschikbaar op PPL of MilkyWay. 
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Diversiteit 
en inclusiviteit

Diversiteit staat voor respect en waardering 
voor verschillen in mensen, in alle mensen. 

Inclusiviteit staat voor een gevoel van 
verbondenheid waarbij mensen zich 
gewaardeerd, gerespecteerd en aangemoedigd 
voelen om een volledige bijdrage te leveren in 
een veilige en ondersteunende omgeving die we 
daarvoor tot stand brengen. Het is een gevoel 
van verbondenheid en een bedrijfscultuur 
waarbinnen diversiteit kan opbloeien. 

Diversiteit en inclusiviteit zijn essentieel 
voor het succes van onze coöperatie. Door 
een divers en inclusief personeelsbestand 
te ondersteunen, kunnen we voldoen 
aan onze doelstellingen, waarden en 
strategie. Onze mensen in staat stellen 
om generaties lang goedheid te creëren. 
Jij, ik, wij samen - Tātou, tātou.

Fonterra is ontzettend trots op de 
diversiteit van onze mensen, waaronder 
onze werknemers, boeren, leveranciers, 
klanten en belanghebbenden, waarbij 
we ons toeleggen op het continu 
verbeteren van de manier waarop we deze 
inclusiviteit in de praktijk brengen.

Daarom staan we staan geen discriminatie 
van of door werknemers toe. We 
behandelen mensen gelijk, of ze nu een 
werknemer, landbouwer, leverancier, 
klant of andere belanghebbende zijn. 

Alle sollicitaties worden beoordeeld 
op basis van de kwalificaties, ervaring 
en prestaties van het individu.

Promotiemogelijkheden zijn gebaseerd 
op verdienste. Om mensen vooruitgang 
te helpen boeken in hun loopbaan, bieden 
we mogelijkheden om te blijven leren en 
de juiste vaardigheden te ontwikkelen.

De juiste 
balans vinden

Fonterra biedt een competitief en compleet 
vergoedingskader dat garant staat voor 
herkenning, innovatie en uitdagingen. 
We belonen onze mensen eerlijk en 
erkennen uitzonderlijke prestaties.

Fonterra erkent de noodzaak voor een 
gepaste balans tussen werk en privéleven. 
Mensen die dit bereiken, zijn gelukkiger 
en gezonder, net als hun gezin. 

Soms kan er worden gevraagd om overuren 
te maken of om deel te nemen aan projecten 
die extra verantwoordelijkheden toevoegen 
aan je dagelijkse takenpakket. Dit maakt 
deel uit van de 'pitch in'-cultuur die 
onze waarden ondersteunt. De keerzijde 
hiervan is dat we waar mogelijk flexibiliteit 
inbouwen in onze werkwijzen, zodat je 
werkgerelateerde verplichtingen aansluiten bij 
je familiale en sociale verantwoordelijkheden 
en je persoonlijke interesses.

Flexibiliteit kan verschillende gedaanten 
aannemen afhankelijk van je functie en plaats 
binnen ons bedrijf. Als je flexibel wilt werken 
of als je denkt dat je werklast een oneerlijke 
impact heeft op je privéleven en gezin, kan je 
die bedenkingen bespreken met je manager.

Intimidatie, pesten en victimisatie

Fonterra tolereert geen directe, noch 
indirecte intimidatie, pesten of victimisatie. 

We demonstreren dit op een aantal manieren:

 door een bedrijfscultuur op te 
bouwen waar diversiteit wordt 
nagestreefd, zonder pesterijen en 
ander ongepast gedrag te tolereren

 door een omgeving te creëren waarin 
degenen die zich zorgen maken over 
pesten of intimidatie hun mening kunnen 
uiten zonder angst voor repercussies

 door alle geuite zorgen serieus te 
nemen en er gepast op te reageren

Als je je zorgen maakt over enige vorm 
van intimidatie, pesten of victimisatie, 
of als je denkt dat een collega het 
slachtoffer is van dergelijk gedrag, moet 
je dit melden. Je kunt dit doen door met 
je leidinggevende, een andere vertrouwde 
manager of je HR-verantwoordelijke te 
praten of door contact op te nemen met 
de Onze Manier Van Werken Hotline.

 
Wereldwijd Employee Assistance 
Program (EAP)

EAP is een professionele en vertrouwelijke 
dienst die ondersteuning biedt bij persoonlijke 
of werkgerelateerde problemen. Deze dienst 
wordt verzorgd door een onafhankelijk bedrijf 
bestaande uit gekwalificeerde, geregistreerde 
en zeer ervaren professionals. Deze dienst is 
beschikbaar voor alle Fonterra-medewerkers. 
Als je met iemand wilt praten, kun je steeds 
het EAP-nummer bellen of de online 
EAP-bronnen raadplegen. Zie 
www.eapservices.co.nz of 
www.convergeinternational.com.au 
(voor Australië) voor meer informatie.

Inclusiviteit staat 
voor een gevoel 

van verbondenheid 
waarbij mensen 

zich gewaardeerd, 
gerespecteerd en 

aangemoedigd 
voelen om een 

volledige bijdrage te 
leveren in een veilige 
en ondersteunende 

omgeving.
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Verkoop, marketing en reclame

De marketing en reclame voor Fonterra-
producten is eerlijk en verantwoord. 
We labelen onze producten correct en 
waarheidsgetrouw en brengen onze producten 
op de markt in het kader van een gezonde, 
evenwichtige levensstijl. We maken geen 
valse of misleidende beweringen over onze 
producten of die van onze concurrenten. We 
promoten geen onveilige of onverantwoorde 
consumptie en onze advertentie- en 
marketingcampagnes vermijden berichten 
die als beledigend kunnen worden opgevat.

Fonterra respecteert de intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Dit breidt zich 
uit tot het respecteren van de intellectuele 
eigendomsrechten en vertrouwelijke 
informatie van derden, inclusief 
partnerorganisties van Fonterra.

Bedrijfsgegevens 

We zijn allen verantwoordelijk voor 
het correct vastleggen en rapporteren 
van zakelijke informatie. Alle financiële 
boekhoudingen, administratie en rekeningen 
geven de transacties en activiteiten 
nauwkeurig weer en zijn in overeenstemming 
met zowel de algemeen aanvaarde 
boekhoudkundige principes als met het 
interne controlesysteem van Fonterra.

Privacy 

De consequente bescherming van de privacy 
van elk individu waar we mee omgaan 
is fundamenteel voor de integriteit van 
ons bedrijf.

Dit omvat het respecteren van de privacy 
van onze werknemers, landbouwers, 
aandeelhouders, klanten, leveranciers, 
verkopers en alle andere belanghebbenden 
van wie we persoonsgegevens verzamelen, 
waarbij we ervoor zorgen dat persoonlijke 
informatie die door Fonterra wordt verzameld, 
wordt bewaard en verwerkt in overeenstemming 
met de toepasselijke privacywetgeving en 
wettelijke vereisten van de rechtsgebieden 
waarin we actief zijn. Je kunt het privacybeleid 
raadplegen in de Beleids- en Procedurebibliotheek 
of via www.fonterra.com.

Bedrijfsinformatie vastleggen

Wanneer we informatie vastleggen, dient 
deze duidelijk, beknopt, waarheidsgetrouw 
en nauwkeurig te zijn. Elke keer we een memo 
schrijven, een voicemail achterlaten of een 
e-mail versturen, begrijpen we dat het niet 
altijd privé is. We verwijderen documenten 
in overeenstemming met het bedrijfsbeleid 
en vernietigen of wijzigen nooit documenten 
of gegevens in reactie op een onderzoek, 
vermoedelijk onderzoek of onwettig verzoek.

Concurrentie en antitrust

Fonterra ondersteunt vrije en open 
concurrentie. We concurreren doortastend 
en eerlijk en erkennen de imagoschade 
als gevolg van schendingen van de 
antitrust- of concurrentiewetgeving, 
evenals de aanzienlijke financiële 
sancties die aan het bedrijf en individuele 
werknemers kunnen worden opgelegd.

Fonterra is gebonden aan verschillende 
voorschriften en reglementen. Werknemers 
en vertegenwoordigers moeten steeds 
alle relevante concurrentiewetten in 
overweging nemen. Vertegenwoordigers 
van Fonterra mogen enkel informatie 
delen met concurrenten op grond van 
de relevante antitrustwetgeving.

Bedrijfsmiddelen beschermen

We zijn allen verantwoordelijk voor een groot 
aantal bedrijfsactiva, waaronder liquide 
middelen en andere financiële activa, 
installaties, apparatuur, voorraden 
en benodigdheden.

We beschermen de activa en middelen van 
Fonterra tegen verlies, schade, misbruik 
of diefstal in overeenstemming met de 
vereisten van ons Algemeen Beleidskader.

Competitieve informatie

Informatie over onze sector en de markten 
waarin we actief zijn, is essentieel voor ons 
concurrentievermogen. We verkrijgen deze 
informatie legaal en delen deze indien nodig 
binnen ons bedrijf. Diefstal of misbruik van 
vertrouwelijke informatie is verboden.

Fonterra is gebonden aan de wetgeving 
die bedoeld is om ons bedrijf en degenen 
die in ons investeren te beschermen. 
Deze wetgeving zorgt ervoor dat 
iedereen op hetzelfde moment, dezelfde 
toegang heeft tot dezelfde informatie, 
zodat niemand voorkennis heeft om 
oneerlijk voordeel te behalen. 
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Om ervoor te zorgen dat we aan deze 
wetgeving voldoen, verbieden we de 
openbaarmaking van bedrijfsspecifieke 
informatie die is verkregen door de 
tewerkstelling bij Fonterra voordat deze 
openbaar wordt gemaakt. We eisen van 
alle medewerkers dat ze zich houden aan 
het Algemene Openbaarmakingsbeleid 
van Fonterra. Je kunt het beleid raadplegen 
op MilkyWay of via www.fonterra.com. 

We verbieden alle werknemers om in 
financiële instrumenten van Fonterra 
of andere bedrijven te handelen of om 
anderen aan te moedigen te handelen 
op basis van materiële informatie die is 
verkregen door de tewerkstelling bij Fonterra 
voordat deze openbaar wordt gemaakt.

De handel in financiële instrumenten 
van Fonterra vereist de naleving van het 
globale beleid inzake effectenhandel van 
Fonterra. Je kunt het beleid raadplegen 
op MilkyWay of via www.fonterra.com.

Bescherming van vertrouwelijke 
informatie

Voorbeelden van vertrouwelijke 
informatie zijn:

1  Handelsgeheimen

2  Gedetailleerde omzet-, winst-, 
kosten- en prijscijfers

3  Beheer van financiële risico's

4  Nieuwe product- of marketingplannen

5  Ideeën of informatie voor 
onderzoek en ontwikkeling

6  Productieprocessen

7  Formuleringen

8  Bedrijfsspecifieke technische informatie

9  Informatie over mogelijke overnames, 
afstotingen en investeringen

10  Werknemersinformatie

11  Alle andere niet-openbare 
bedrijfsinformatie

We proberen nooit om anderen te overtuigen 
om ons vertrouwelijke informatie van 
andere bedrijven of concurrenten te 
verstrekken. Als mensen Fonterra verlaten, 
verwachten we dat ze onze informatie 
vertrouwelijk blijven behandelen.

 
Bescherming van onze handelsnaam 
en merknamen

Onze handelsnaam en merknamen zijn 
waardevol. We gebruiken de naam, de 
handelsmerken en het logo van Fonterra alleen 
voor geautoriseerde zakelijke activiteiten.

Wat en hoe we inkopen

We doen er alles aan om weloverwogen 
aankoopbeslissingen te nemen die: 

1  alle opties op haalbare wijze hebben verkend 

2  duurzame resultaten voorzien die 
bijdragen aan onze strategie 

3  rekening houden met 
onzekere factoren, en 

4  ons helpen om goede keuzes te 
maken voor het bereiken van onze 
bedrijfsdoelstellingen, in het bredere 
voordeel van de economieën en 
gemeenschappen waarin we actief zijn. 

Om de werkwijzen in deze gebieden te helpen 
verbeteren, verwachten we van leveranciers 
en zakenpartners dat ze zich houden aan onze 
Duurzaamheidscode. Deze is beschikbaar 
op fonterra.com.

Externe bedrijfsvoering 

Waar we ook zaken doen, handelen we enkel 
met bedrijven en personen die de wetgeving 
respecteren en naleven en die aantoonbare 
hoge zakelijke normen hanteren. Als zich 
een situatie voordoet waarin een externe 
zakenpartner, een medewerker van Fonterra 

probeert aan te moedigen om iets oneerlijks, 
illegaals of iets dat tegen Onze Manier Van 
Werken ingaat te doen, zetten we die zakelijke 
relatie stop en zeggen we alle contracten op. 

Anticorruptiewetten 

Waar we ook actief zijn, houden we ons 
steeds aan onze waarde om Het Juiste te 
Doen. We raken niet betrokken bij illegale 
of verwerpelijke activiteiten, zoals het 
aannemen van steekpenningen, smeergeld 
of het verrichten van corrupte betalingen. 
Het is een ernstige schending van Onze 
Manier Van Werken en ons Algemeen Ethisch 
Gedragsbeleid om steekpenningen, corrupte 
betalingen of smeergeld aan te bieden of 
te ontvangen, of om een derde partij te 
gebruiken om omkoping, corrupte betalingen 
of smeergelden mogelijk te maken. Je kunt 
het beleid raadplegen in de Beleids- en 
Procedurebibliotheek of via www.fonterra.com. 

Elke persoon of onderneming van de 
Fonterra Group die in het buitenland actief 
is, moet op de hoogte zijn van en voldoen 
aan de lokale en jurisdictieoverschrijdende 
wet- en regelgeving, inclusief maar niet 
beperkt tot de anticorruptiewetgeving.
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Belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen van invloed 
zijn op ons vermogen om integer en 
onpartijdig zaken te doen. Ze kunnen 
ontstaan wanneer je werkzaamheden bij 
Fonterra je informatie of invloed verlenen 
die gebruikt kan worden ten gunste van 
familie, vrienden of bedrijven waar je een 
financieel of persoonlijk belang in hebt.

Onze mensen en iedereen die met 
Fonterra samenwerkt, zijn verplicht om 
activiteiten en financiële belangen die een 
feitelijk of potentieel belangenconflict 
kunnen vormen te melden. Er zijn drie 
hoofdgebieden die hoogstwaarschijnlijk 
in een belangenconflict resulteren:

Financiële of zakelijke conflicten

Wie graag zaken wil doen met Fonterra, kan 
trachten om dit te vergemakkelijken door 
persoonlijke gunsten, zoals kortingen aan 
te bieden. Het accepteren van persoonlijke 
gunsten, kortingen of andere voordelen 
is een belangenconflict, tenzij het aanbod 
beschikbaar is voor alle Fonterra-medewerkers. 

Iemand bevoordelen die je kent

Als wereldwijde organisatie heeft Fonterra een 
aantal contractuele relaties met leveranciers, 
consultanten en dienstverleners. Als je een 
positie bekleedt waarin je beslissingen neemt 
zoals het toekennen van een contract of een 
opdracht aan een bedrijf dat een echtgeno(o)
t(e), partner of direct familielid in dienst heeft, 
moet je dit melden.

Loyaliteitsconflicten

Belangenconflicten kunnen zich voordoen in 
verschillende omstandigheden, onder meer 
bij andere dienstverbanden; investeringen 
of andere vormen van zakelijke belangen 
in bepaalde bedrijven of entiteiten, 
waaronder leverende aandeelhouders van 
landbouwsyndicaten, of in de functie van 
bestuurder of een soortgelijke functie 
binnen bepaalde organisaties. Dit moet 
worden gemeld. 

Als een (of meer) van deze situaties van 
toepassing is, moet je de schriftelijke 
toestemming van Fonterra verkrijgen 
vooraleer je een secundaire tewerkstelling, 
aansluiting of investering kunt voortzetten of 
aangaan. Je kunt dit doen door een feitelijk of 
potentieel belangenconflict te registreren via 
het Ethics Portal, toegankelijk via MilkyWay.

We hebben er geen bezwaar tegen dat 
werknemers op het werk persoonlijke 
relaties aangaan, maar we vragen wel om 
ervoor te zorgen dat een dergelijke relatie 
geen (schijnbaar) belangenconflict creëert of 
anderen oneerlijk benadeelt of bevoordeelt. 

Om dit te voorkomen, mogen werknemers 
in een familiale of nauwe persoonlijke relatie 
geen rapporterende rol spelen binnen het 
bedrijf. Mocht dit toch gebeuren, dien je dit 
te melden aan je manager zodat het conflict 
kan worden aangepakt. 

Persoonlijke relaties die aanleiding kunnen 
geven tot een conflict (zoals persoonlijke 
relaties met medewerkers van een concurrent) 
dienen eveneens te worden gemeld.

Als werknemer mag je niet betrokken zijn bij 
de werving en/of aanstelling van iemand met 
wie je een familiale of nauwe persoonlijke 
relatie hebt, noch mag je betrokken zijn bij 
de beloning of het nalaten van evaluatie- en 
goedkeuringsprocessen voor die persoon. 

Als je meer informatie nodig hebt 
om daadwerkelijke of potentiële 
belangenconflicten te identificeren en op 
te lossen, kun je contact opnemen met je 
manager of met het HR Operations-team via 
HROperations@fonterra.com (raadpleeg de 
People Place voor andere contactgegevens).

Bij twijfel

Als je niet zeker weet of een aanpak die je 
overweegt kan worden opgevat als omkoperij, 
corruptie of een 'kickback', stop dan 
onmiddellijk en praat met je manager of 
met de General Counsel van Fonterra.

Laat het ons weten

De beste manier om feitelijke of potentiële 
belangenconflicten te vermijden, is door de 
kwestie met je manager te bespreken of door 
contact op te nemen met het HR Operations-
team. Je hebt toegang tot meer informatie, 
waaronder een e-learningmodule, en kunt een 
daadwerkelijk of potentieel belangenconflict 
melden via het Ethics Portal, toegankelijk 
via MilkyWay.
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Geschenken en zakelijke 
gastvrijheid/entertainment

Wanneer we passende geschenken of 
zakelijke gastvrijheid/entertainment 
aanbieden of accepteren, handelen we met 
eerlijkheid en integriteit, respecteren we 
de algemeen aanvaarde zakelijke praktijken 
en culturele normen en gedragen we ons 
op een manier die in overeenstemming 
is met de wet- en regelgeving. 

Het aanbieden en/of aanvaarden van 
geschenken en zakelijke gastvrijheid/
entertainment ter waarde van $ 100 of 
meer moet worden geregistreerd in het 
register voor geschenken, gastvrijheid 
en entertainment. Bovendien moeten 
geschenken en zakelijke gastvrijheid/
entertainment met een waarde van $ 250 
of meer ook de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van je manager krijgen, die aan 
de registratie moet worden toegevoegd.

Vrijwilligersverbintenissen

Het eerbiedigen van wat belangrijk is voor 
lokale gemeenschappen is een belangrijk 
element van onze bedrijfswaarden. Bij 
Fonterra zijn we trots op de vele medewerkers 
die actief zijn in hun gemeenschap, die 
lid zijn van gerenommeerde sportteams, 
die lokale doelen steunen, die hun tijd 
vrijwillig besteden aan noodverlening en 
deel uitmaken van de reservetroepen.

Ben je vrijwilliger voor de hulpdiensten of 
de reservetroepen, of vertegenwoordig je 
je sportteam op nationaal of internationaal 
niveau, bespreek dan met je manager 
hoe wij je kunnen ondersteunen bij het 
nakomen van je verplichtingen zonder 
dat dit gevolgen heeft voor je functie. 

Als je vrijwilligerswerk doet (waaronder 
betrokkenheid bij een politieke partij) mag je 
geen gebruik maken van de merknaam, het 
imago of enig aspect van de werkwijze van 
Fonterra als onderdeel van je vrijwilligerswerk 
of impliceren dat Fonterra geassocieerd is 
aan het vrijwilligersproject. Als dit wel of 
niet opzettelijk voorvalt, kan dit worden 
gezien als een belangenconflict. 

Externe 
relaties

Fonterra zet zich in voor een open dialoog met 
een verscheidenheid aan belanghebbenden, 
waaronder nationale en internationale 
autoriteiten. Dit verzekert dat de 
consumentenwet- en regelgeving goed wordt 
gecommuniceerd en geïntegreerd in onze 
bedrijfsvoering en bijdraagt aan het creëren van 
een gezonde en competitieve werkomgeving.

We moedigen communicatie en samenwerking 
met academische en professionele instanties, 
overheden en andere organisaties aan. 
Essentiële informatie wordt gelijktijdig aan 
de financiële gemeenschap bekendgemaakt. 
De financiële gemeenschap heeft toegang 
tot onze financiële expertise, waarbij 
geen enkele persoon of instelling een 
voorkeursbehandeling geniet. Gevoelige 
of bedrijfsspecifieke informatie wordt 
alleen gepubliceerd met de goedkeuring 
van de Financiële Directeur of de 
juridische afdeling van Fonterra.

Politieke 
activiteiten

Fonterra respecteert het recht van 
onze mensen om deel te nemen aan 
politieke activiteiten en procedures en 
om te stemmen. Als je ervoor kiest om 
een politieke mening te uiten wanneer 
je deelneemt aan maatschappelijke of 
politieke aangelegenheden, moet je 
duidelijk maken dat dit je persoonlijke 
mening is en niet die van Fonterra.

De middelen van Fonterra mogen niet worden 
aangewend om politieke partijen, doelen 
of verkiezingskandidaten te financieren, 
waarbij elke vorm van zakelijke contributie 
aan een kandidaat of politieke partij verboden 
is. Lobbyactiviteiten moeten voldoen aan 
alle vereisten van de wet- en regelgeving.

Fonterra zet zich in voor 
een open dialoog met 
een verscheidenheid 

aan belanghebbenden, 
waaronder nationale 

en internationale 
autoriteiten. 
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Sociale media

Sociale media is een geweldige manier 
om betrokkenheid te stimuleren met onze 
belanghebbenden en om de verbinding en 
samenwerking met collega's wereldwijd 
te bevorderen.

Fonterra en onze merken gebruiken een 
aantal sociale mediaplatforms om wederzijdse 
communicatie mogelijk te maken en aan te 
moedigen om de betrokkenheid van onze 
merken te vergroten. Wij moedigen onze 
mensen aan om deel te nemen aan deze 
dialoog, met inachtneming van je online 
verantwoordelijkheden en deelname op een 
respectvolle en relevante manier die zowel je 
eigen reputatie als die van Fonterra beschermt. 

Externe communicatie
en reputatie

Fonterra wordt regelmatig benaderd door de 
media en andere geïnteresseerde partijen die 
vragen om informatie of om ons perspectief 
over een bepaald onderwerp. Vaak is voor een 
passend antwoord goede juridische kennis 
en begrip van de media nodig. Om ervoor 
te zorgen dat deze verzoeken professioneel 
worden afgehandeld, moeten alle verzoeken 
worden gericht aan Fonterra Group 
Communications of de aangewezen autoriteit 
voor elk gebied. 

Fonterra Group Communications speelt 
een belangrijke rol in het bewaken van de 
sterke reputatie van Fonterra en verzekert 
dat onze klanten, gemeenschap, media en 
andere belanghebbenden, tijdig nauwkeurige 
informatie ontvangen. We dragen echter 
allemaal verantwoordelijkheid voor het 
bewaken van de reputatie van Fonterra en 
we moeten reageren als we iets zien of horen 
waarvan we denken dan het onze reputatie als 
coöperatie kan beschadigen.

Dit doen we door ervoor te zorgen dat ons 
gedrag, onze gemeenschappelijke waarden en 
ons algemeen beleid, onze normen en onze 
richtlijnen vertegenwoordigen en dat we de 
activa informatiesystemen en merknamen van 
Fonterra niet misbruiken.
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De meesten van ons komen 
de werkweek door zonder 

gedragingen tegen te komen 
die botsen met ons eigen 

rechtvaardigheidsgevoel. 
Er kunnen echter momenten 

zijn waarop wat we zien, 
horen of ervaren niet goed 
aanvoelt en duidelijk niet 

in overeenstemming is met 
Onze Manier Van Werken. 

Als dit gebeurt, is het 
belangrijk om dit te melden.

Bij Fonterra moedigen we open en eerlijke communicatie aan. We willen niet 
dat mensen een kwestie negeren als iets hen dwarszit. Onze reputatie hangt 

af van hoe eerlijk we omgaan met elkaar, onze klanten, onze landbouwers 
en onze gemeenschappen. 

Er zijn een aantal plaatsen waar je eventuele 
zorgen kenbaar kunt maken. In de eerste 
plaats moedigen we mensen aan zaken 
te melden aan hun manager, hun 
HR-vertegenwoordiger, een andere 
vertrouwde manager of een senior business 
unit leader. De meeste zaken kunnen via deze 
kanalen worden overwogen en afgehandeld.

Er kunnen echter ook situaties voorkomen 
waar deze opties niet gepast zijn. In dergelijke 
gevallen bestaan er ook opties om contact 
op te nemen met Onze Manier van Werken 
Hotline via het speciale telefoonnummer, de 
website, e-mail of post. De contactgegevens 
staan op de binnenkant van de achterpagina 
van deze brochure, inclusief verschillende 
taalopties mocht je geen Engels spreken 
of dit niet je voorkeurstaal is. 

Je kunt ook een online openbaarmakingsrapport 
invullen dat beschikbaar is op de website 
van Onze Manier Van Werken-hotline, 
www.thewaywework.deloittedigital.com 

Ongeacht hoe je contact opneemt met 
de Hotline, Deloitte zal je contactgegevens, 
inclusief je naam, e-mail- of postadres, 
niet aan Fonterra verstrekken zonder je 
toestemming. Als je echter een Fonterra-
computer gebruikt en je wilt dat je identiteit 
vertrouwelijk blijft, houd er dan rekening mee 
dat je Fonterra-e-mailrecords toegankelijk zijn 
voor anderen binnen Fonterra en dat de naam 
van je e-mailadres mogelijk identificeerbaar is. 

Indien juridische stappen moeten worden 
ondernomen naar aanleiding van je contact 
met de Hotline, of indien aan de politie wordt 

gevraagd om een onderzoek naar crimineel 
gedrag in te stellen, kan het zijn dat je een 
verklaring of een getuigenis moet afleggen.

Als je je zorgen maakt over arbeidsgerelateerde 
kwesties, kan anoniem blijven betekenen 
dat het niet mogelijk is om een formeel 
onderzoek dat kan leiden tot disciplinaire 
maatregelen in te stellen. De arbeidswetgeving 
schrijft doorgaans namelijk voor dat de 
persoon die op de claim reageert, dient 
te weten wie deze heeft gemeld.

Zodra je melding is ontvangen, wordt 
de verstrekte informatie beoordeeld en 
teruggerapporteerd aan de medewerkers 
van de Fonterra Hotline. Dit zijn senior 
Fonterra-medewerkers die niet betrokken 
zijn bij de zaken die je aan de orde hebt 
gesteld. Fonterra zal vervolgens beslissen 
welke actie er moet worden ondernomen 
met betrekking tot de geuite bezorgdheid. 

Fonterra staat geen represailles toe voor het 
te goeder trouw melden van bedenkingen. 
Represailles voor meldingen te goeder 
trouw zijn op zichzelf een schending van 
Onze Manier Van Werken. Als je meent 
benadeeld te zijn voor het te goeder trouw 
melden van een incident, dien je contact op 
te nemen met je manager, of met de Hotline 
als je er niet met je manager of een andere 
vertrouwde leidinggevende over kunt praten. 

Bovendien staat Fonterra niet toe dat de 
Onze Manier Van Werken Hotline wordt 
gebruikt om collega's te intimideren of te 
bedreigen. Als je denkt dat dit jou overkomt, 
neem dan contact op met je manager.
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Website

www.thewaywework.deloittedigital.com

E-mail

thewaywework@deloittedigital.com

Telefonische assistentie is beschikbaar in onderstaande landen

Land Gratis telefoonnummer Beschikbare talen

Nieuw-Zeeland 0800 684 361 Engels

Australië 1800 726 476 Engels

VS 1866 803 5305 Engels

Chili 1230 020 8868 Engels/Spaans

Maleisië 1800 815 262 Engels

Saoedi-Arabië 800 861 2519 Engels/Arabisch

VAE 800 0610 1207 Engels/Arabisch

Vasteland 400 120 9363 Engels/Mandarijn

Regio Hong Kong 800 905 337 Engels

Brazilië www.nestlejogolimpo.com.br 
0800-891-9678 
Toegangscode: 30479

Engels/Portugees

Vietnam 1800 1230 Engels/Vietnamees

Indonesië 0018 036 1070 Engels/Indonesisch

Sri Lanka 011 219 0099** Engels/Singalees

Internationaal direct +61 3 9999 2094** Engels

Antwoordnummer

Nieuw-Zeeland - The Way We Work Hotline

PO Box 912028 
Auckland Mail Centre 
Auckland 1142 
Nieuw-Zeeland

Australië - The Way We Work Hotline

Antwoordnummer 12628 A'Beckett Street 
Melbourne, VIC 8006 
Australië

** Lokale kosten van toepassing* Het gratis nummer is niet beschikbaar vanaf mobiele telefoons. 
In Brazilië gevestigde bellers die een mobiele telefoon willen 
gebruiken, moeten het International Direct-nummer kiezen

Contact opnemen 
met de hotline
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