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Introductie
Wij – de mensen bij Octatube – willen uitdagende

architectuur realiseren. We maken de visie van
architecten en klanten maakbaar door het
ontwerpen én bouwen van complexe gevels, daken
en andere bijzondere onderdelen van gebouwen en
constructies. Met innovaties waar nu nog niemand
van gehoord heeft en die iedereen als onmogelijk
beschouwt. En die bovendien bijdragen aan een
duurzame leefomgeving. We willen met onze
bedrijfs-voering en activiteiten een significante,

Deze Code geeft veel houvast voor ons doen en
laten. Toch zullen er altijd uitdagende situaties en
momenten zijn waarop het moeilijk is om goed van
kwaad te onderscheiden. Dit zijn de momenten om
de hulp van andere Octanen in te schakelen om
ervoor te zorgen dat je de juiste keuzes maakt.
Ook als je gedrag ziet waarvan je weet of vermoed
dat het verkeerd is, is het belangrijk dat je dit
uitspreekt. Dat past bij onze open en eerlijke
manier van samenwerken.

positieve impact hebben op de maatschappij en

Hoewel deze Code veel onderwerpen bestrijkt, is

het milieu.

het niet allesomvattend. In sommige gevallen

Onze kernwaarden zijn hierbij leidend. We noemen
dit ons Octa-DNA. Dit DNA verbindt ons en bepaalt
hoe wij samenwerken met elkaar en met onze
klanten, leveranciers en andere partners. Op basis

hebben we meer gedetailleerde procedures en
hulpmiddelen beschikbaar. Natuurlijk zorgen we
ervoor dat we deze Code regelmatig herzien, zodat
deze altijd actueel en redelijk is.

van dit DNA hebben we de principes in deze Code

Octatube is een echt familiebedrijf met veel

of Conduct gedefinieerd.

aandacht voor elkaar en voor onze omgeving. Deze

Iedere dag nemen we honderden beslissingen.

Sommige zijn groot en complex, andere zijn klein
en eenvoudig. Maar altijd geldt dat we de juiste
beslissingen willen nemen, risico’s kunnen
herkennen en conflicten willen voorkomen. Deze
Code of Conduct helpt ons daarbij. Het vertelt ons
waar Octatube voor staat, hoe we zaken doen en

Code past daarbij. We brengen deze Code onder
de aandacht van alle Octanen, en van onze

klanten, leveranciers en andere partijen met wie
we samenwerken. We vragen iedereen deze Code
te lezen, te onderschrijven en de principes te
volgen. Het is een belangrijk onderdeel van onze
samenwerking.

hoe we ons tegenover elkaar gedragen.

Team Octatube
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Onze OctaCode definieert wat volgens ons de juiste manier
is om zaken te doen en hoe we omgaan met elkaar,
klanten, leveranciers, publieke instellingen en alle andere
organisaties en personen met wie we samenwerken. Deze
OctaCode geldt voor alle Octanen.
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Realizing challenging
Architecture
Dat is wat we doen bij Octatube. We maken
uitdagende architectuur maakbaar en brengen
daarmee de meest creatieve en vernieuwende
concepten voor gevels en daken tot leven.
Octatube is een design & build bedrijf in één. We
integreren in ons werk het ontwerp, de engineering,
de productie en de montage van complexe
architectonische constructies. We richten ons op
het aanbieden van hoogwaardige oplossingen voor
gevels en daken met innovatieve en kwalitatieve
technieken en materialen waarbij we streven naar
een duurzame levensloop. We ontzorgen daarmee
onze klanten en dagen onszelf maximaal uit. Ons

werk laat zien dat een divers en creatief team
unieke concepten succesvol kan realiseren en zo
bijdraagt aan een duurzame en inspirerende
omgeving voor iedereen.

5

Ons OctaDNA
Dit DNA is waar we voor staan, wat ons als team uniek maakt. Het bevat de
kernwaarden die alle Octanen met elkaar gemeen hebben en die ons verbinden.
Onze kernwaarden bepalen waarom en hoe we dingen doen. Ze definiëren onze
diverse en inclusieve cultuur en ons persoonlijk en professioneel gedrag.

Wij willen

Samen zijn we

We doen wat we

We zijn goed in wat

uitgedaagd worden.

sterker.

zeggen.

we doen.

Daarom zoeken we bewust

Uitdagende gebouwen

Dat is de basis van

We bouwen en vertrouwen

en actief nieuwe prikkels

maken, kan niemand

succesvol samenwerken.

hiervoor op onze talenten

op die ons uitdagen om

alleen. Dat is een team

We zijn betrouwbaar en

en capaciteiten en zetten

nieuwe (technische)

effort. Wij geloven dat we

integer, komen afspraken

deze optimaal en

oplossingen te bedenken,

door samen te werken veel

na, vertellen elkaar open

maximaal in. Bovendien

nieuwe tools in te zetten,

meer kunnen en veel beter

wat er goed en niet goed

verbeteren we onze kennis

of op een nieuwe manier

zijn. We verbinden onze

gaat en zijn eerlijk over

en vaardigheden continu.

na te denken. Hoe

individuele talenten en

wat we wel of niet kunnen.

Zo ontstaat er een

uitdagender, hoe beter.

capaciteiten, en

We zijn transparant over

samenspel van

Elke dag een stapje

versterken en helpen

risico’s en spanningen die

teamspelers die met

vooruit, iets nieuws, en

elkaar zo om tot

we daarbij tegenkomen en

individuele expertises

iedere Octaan op zijn of

uitzonderlijke

de keuzes die we maken.

samen excelleren en alle

haar eigen niveau. We

teamprestaties te komen.

uitdagingen aan durven,

kiezen nooit de makkelijke

We dagen elkaar uit het

willen en kunnen.

weg, maar zoeken juist de

beste uit onszelf en ons

spanning op van het

team te halen.

onbekende. We gaan vol
passie voor bijzondere en
uitdagende projecten met
een sterke drive om het te
laten slagen.
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Wat wij verwachten van
Octanen
We stellen hoge eisen aan het gedrag van alle
Octanen. Deze Code en ons gezond verstand
stellen ons in staat om op een verantwoorde manier
naar onze kernwaarden te handelen en bieden
ruimte om elkaar hier op aan te spreken. Het is
jouw verantwoordelijkheid het goede en juiste
doen. Wanneer jij je als Octaan consequent aan
deze Code houdt, weet je dat jij je volgens onze
waarden, ons bedrijfsbeleid en de wet gedraagt.
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Neem je

Neem de

verantwoordelijkheid

juiste beslissingen

•

Houd je aan de wet. En alle regels die in

Als je in een bepaalde situatie twijfelt over

een bepaalde situatie van toepassing zijn.

wat je moet doen, stel jezelf dan de volgende

Als iets niet duidelijk is, kun je bij HR

vragen.

terecht.
Als je een van deze vragen met ‘nee’ of
•

•

Ken de OctaCode en leef hem na. Lees de

‘misschien’ moet beantwoorden, dan is dat

Code en volg de principes op. Laat zien

het signaal om advies te vragen aan

dat je ons OctaDNA bezit en onze

bijvoorbeeld je Lead Link,

kernwaarden doorleeft.

vertrouwenspersoon of HR.

Denk na voor je handelt. Gebruik je

•

Is het in lijn met de OctaCode?

•

Is het legaal?

•

Past het bij ons beleid?

•

Komt het heel Octatube ten goede? (Dus

gezonde verstand en inschattingsvermogen. Wees eerlijk en transparant bij
alles wat je doet.
•

Respecteer de spanning van een ander.
Draag bij aan onze sterke bedrijfscultuur

niet enkel een individu of kleine groep)

waarin iedereen zich op zijn gemak voelt
om zijn of haar spanningen te uiten. Zie
spanningen als kans om te verbeteren of

•

Zou ik me op mijn gemak voelen als mijn
actie openbaar wordt gemaakt?

positief te veranderen en ga op een
gepaste manier met deze spanningen om.
•

Blijf alert. Op alle activiteiten die
inconsistent zijn met de OctaCode, met
ander beleid of met de wet. Zo blijven we
samen scherp op alles en kunnen we
verbeteren.

•

Deel je spanningen open en eerlijk.
Negeer geen spanningen of misstanden.
Voorkom schade aan ons bedrijf en/of
onze reputatie. Meld het als je denkt dat
de OctaCode niet nageleefd wordt
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Onze principes
In overeenstemming met ons Octa-DNA, onze
purpose en onze voortdurende inspanningen op het
gebied van impactvol ondernemerschap, sociale
innovatie en duurzaamheid, hebben we een aantal
principes geformuleerd: onze basisverwachtingen
waaraan Octatube en alle Octanen voldoen. Deze
principes zijn gebaseerd op ( inter)nationale wet- en
regelgeving, arbeidsnormen en de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de
Verenigde Naties.
Deze principes helpen ons ook bij ons streven naar
het ontwikkelen en versterken van onze samenwerking met klanten, leveranciers en andere
personen en partijen met wie wij zaken doen. Dat
doen we op basis van transparantie, vertrouwen,
eerlijkheid en wederzijds respect. We verwachten
en stimuleren dat al onze samenwerkingspartners
onze principes respecteren en naleven.
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Bestaande wet- en
regelgeving
We houden ons sowieso aan alle wetten, regels en
voorschriften van de locaties waar we actief zijn,
inclusief de regels en voorschriften voor sociale en
milieuprestaties. Als er een conflict bestaat tussen
de wet en deze Code, heeft de wet uiteraard
voorrang op deze Code. Als deze Code hogere
normen stelt dan de lokale wetgeving, culturele
normen of bedrijfspraktijk, dan heeft deze Code
voorrang. We tolereren geen gedrag van Octanen,
klanten, leveranciers of andere organisaties en
personen dat illegaal of onethisch is of de rechten
van de mens schendt.
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Ons zakelijk
gedrag
Wij zorgen ervoor dat we transparant,
betrouwbaar, eerlijk en met
wederzijds respect handelen.

hiertoe overgaan, maar enkel in overleg met de

We staan voor open en eerlijke concurrentie

cirkel Verkoop.
Ons zakelijk succes is gebaseerd op onze mensen,
onze ideeën, onze kwaliteit en onze

•

Het verkrijgen van informatie over de

innovatiekracht. Deze komen samen in al onze

concurrentie stelt ons in staat beter te

uitdagende projecten en resulteren in

begrijpen waar we ons aanbod kunnen

uitzonderlijke prestaties. We promoten onszelf

verbeteren. We maken hiervoor gebruik van

eerlijk en concurreren eerlijk. We steunen

publiek beschikbare middelen zoals

ondubbelzinnig het doel van een vrije en

mediaberichten, vakbladen, jaar- en

concurrerende markt. We gaan geen

marktrapporten van derden. Met de nodige

overeenkomsten, afspraken of verbintenissen aan

voorzichtigheid gebruiken we informatie over

die de vrije concurrentie belemmeren.

concurrenten die klanten of leveranciers aan
ons verstrekken in het kader van het voldoen

•

We tolereren geen omkoping van of door

aan concurrerende aanbiedingen. We vragen

Octatube om invloed uit te oefenen op

onze concurrent nooit om gevoelige informatie.

besluitvorming bij klanten, leveranciers of
autoriteiten.
•

We delen geen informatie met concurrenten

Wij zijn volledig transparant

over bijvoorbeeld ons prijsbeleid,

Onze projecten kenmerken zich door duidelijkheid

verkoopvoorwaarden, ontwikkelingsstrategieën,

en transparantie. Dit komt ook tot uiting in onze

of andere (bedrijfs)gevoelige informatie.

werkwijze. We laten in alle fases van het project

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we

zien wat we doen en waarom we bepaalde keuzes
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maken. Beslissingen nemen we op basis van

projecten. Hiervoor hebben we een uitgebreid

begrijpelijke informatie en processen.

beoordelingstraject doorlopen op punten als

Ze worden

volledig en correct vastgelegd volgens geldende

veiligheid en gezondheid van werknemers en

wet en regelgeving.

duurzaamheid. B CorpTM is ook een actieve
stimulans om stappen te blijven zetten. We

•

•

We houden een duidelijke, volledige,

gebruiken de B Corp certificering dan ook als

nauwkeurige en actuele administratie bij die

richtlijn voor impactvol ondernemershap en

een accurate weergave is van onze zakelijke

sociale innovatie. We stippelen hiervoor een pad

transacties en bedrijfsactiva.

uit en brengen prioriteiten aan. Zo willen we

We voldoen aan de geldende wetten, algemeen
aanvaarde boekhoudprincipes en onze interne

blijvende impact maken op mens, gemeenschap en
milieu.

boekhoudprocedures.
•

We hebben geen geheime boekhouding.

We werken aan duurzaamheid
Octanen zijn zich bewust van het belang van

We streven naar technische excellentie en
innovatie
We acteren aan de top van wat er technisch
(on)mogelijk is. We hebben de drive om als een
van de eerste (bestaande) nieuwe technieken,
materialen en tools toe te passen en idealiter nog
te verbeteren. We verbeteren onze eigen tools en
methoden continu om onze doelen te bereiken,
zonder daarbij kwaliteit, budget, en planning uit
het oog te verliezen.

milieuvriendelijk gedrag. We leven de geldende
wet- en regelgeving op het gebied van
milieubescherming na en minimaliseren de impact
op het milieu. Met ons milieubeheerbeleid willen
we de negatieve effecten van Octatube op het
milieu zoveel mogelijk beperken. We proberen
duurzaamheid te integreren in onze producten en
diensten. Om de impact van ons reisgedrag te
beperken, stimuleren we iedereen wanneer
mogelijk met het openbaar vervoer te reizen, te
carpoolen of de fiets te pakken. We ontwerpen,
produceren, bouwen en onderhouden met het oog
op een lange levensduur. Of het nu gaat om een

We gaan voor impactvol ondernemerschap en

sociale innovatie

oud gebouw dat we renoveren en zo nieuw leven
ingeblazen krijgt, of een compleet nieuw gebouw.
We proberen zoveel mogelijk te prefabriceren,
onze tijd op de bouw te beperken en het

Octatube is er trots op een B CorpTM te zijn. We

materiaalgebruik te minimaliseren zonder afbreuk

zijn een Design en Build bedrijf met een

te doen aan kwaliteit. Met Octatube Services

aantoonbare positieve sociale en duurzame

bieden we gespecialiseerd kennis van reparatie en

impact. B CorpTM heeft ons uitgedaagd om

onderhoud waardoor we een gebouw de juiste

kritisch te zijn op alle vlakken van onze

nazorg geven en de levensduur verlengen. We

bedrijfsvoering, om te kijken naar het bedrijf

streven ernaar te blijven leren en

achter onze
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te verbeteren, voor onze mensen en onze planeet.

zijn van de hoge eisen die onze klanten aan ons

Met name op het gebied van milieu-impact valt er

stellen en van de samenwerking die we actief

voor ons, en in de bouwsector als geheel, nog

nastreven.

veel te doen. We kijken daarbij ook naar de
Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties.

We hebben aandacht voor onze community

We gaan voor kwaliteit

We werken samen met andere bedrijven en lokale
en landelijke overheid

om sterkere (lokale)

Onze focus ligt op hoogwaardige, gespecialiseerde

gemeenschappen te creëren. Dat doen we vanuit

en innovatieve bouwdelen, met klanttevredenheid

het besef dat Octatube het meest floreert in een

als uitgangspunt.

duurzame en op welzijn gerichte omgeving. Dat

We zijn ISO 9001

gecertificeerd. Hiervoor hebben we het

betekent dat we zorg en aandacht besteden aan de

kwaliteitsmanagementsysteem ingericht waaraan

wereld om ons heen.

we allemaal een bijdrage leveren. Jaarlijks wordt
er een audit uitgevoerd. We maken
projectcontroleplannen en voeren productcontroles

We doen niet aan omkoping of corruptie

uit om de kwaliteit te bewaken. We streven naar
continue verbetering en verhoging van de

We accepteren of bieden geen steekpenningen. We

klanttevredenheid. We sturen actief op

tolereren geen enkele vorm van omkoping,

kwaliteitsbewust gedrag waarbij iedereen

afpersing, fraude, vriendjespolitiek of andere vorm

verantwoordelijkheid heeft en durven vanuit

van corruptie door welke partij of persoon dan

risico’s te denken.

ook. Corrupte afspraken met klanten, leveranciers,
overheidsfunctionarissen of andere derden waarbij
persoonlijke of zakelijk voordeel wordt verkregen

We gaan voor win-win situaties

via ongepaste of illegale middelen, zijn ten
strengste verboden.

We zoeken altijd actief naar een gezonde balans
tussen wat goed is voor ons en wat goed is voor
onze klant. We verliezen daarbij de speciale

Mensrechten, kinderarbeid, dwangarbeid en

behoeften en belangen van onze klant niet uit het

minimum loon

oog. We willen het vertrouwen dat onze klant in
ons heeft waarmaken en werken hiervoor graag
met klanten die samen met ons denken in en
werken aan oplossingen om hun uitdagende
projecten te realiseren. Dit vormt de basis van ons
succes. We bouwen daarom aan constructieve
samenwerkingsrelaties met onze klanten, zodat zij
ons mooie uitdagende projecten gunnen die wij
graag doen en waar we goed in zijn. We

We schenden geen mensenrechten, maken geen
gebruik van kinderarbeid of enige andere vorm van
dwangarbeid. We houden ons aan de
internationale standaarden. We werken niet samen
met partijen die zich hier niet aan houden.
Alle Octanen hebben recht op minimaal het
minimumloon zoals gepubliceerd door de
Nederlandse overheid.

verwachten van alle Octanen dat zij zich bewust
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informatie en instructies over gezondheids- en

Onze eisen aan onze zakelijke partners

veiligheidskwesties. Stel werknemers in staat
Octatube streeft naar het ontwikkelen en

hun verantwoordelijkheid te nemen voor een

versterken van partnerschappen op basis van

gezonde en veilige werkplek.

transparantie, betrouwbaarheid, eerlijkheid en
wederzijds respect. In overeenstemming met onze

•

Voer een transparante, adequate en actuele

missie en als onderdeel van onze voortdurende

administratie. Leef alle wettelijke

inspanningen op het gebied van duurzaamheid en

verplichtingen hiervoor na en betaal alle

sociale innovatie, hebben wij een aantal eisen

noodzakelijke belastingen en heffingen. We

opgesteld die ervoor zorgen dat al onze zakelijke

willen de controle-omgeving kunnen monitoren

partners, leveranciers en fabrikanten voldoen aan

en auditen. Zet passende

onze basisverwachtingen. Als voorwaarde voor

managementprocessen op en werk met

samenwerking verwachten we van onze partners

redelijke beoordelingsprocessen op ons

(leveranciers, aannemers, onderaannemers, etc.)

verzoek.

dat zij deze Code erkennen en de principes
naleven. Voor onze leveranciers hanteren we een

•

•

omkoping, afpersing, fraude, vriendjespolitiek

Respecteer de mensenrechten van werknemers

of andere vorm van corruptie door welke partij

en personen met wie je samenwerkt.

of persoon dan ook. Controleer hier op.

Respecteer de waardigheid en diversiteit van
elk individu.
•

Het accepteren of bieden van steekpenningen
is verboden. Tolereer geen enkele vorm van

formele leveranciers Code of Conduct.

Leef de geldende arbeidswetgeving,
arbeidsnormen, en wetgeving rondom kinder -

•

verschaffen.
•

vergelding of ander oneerbiedig gedrag.

bijvoorbeeld in overeenstemming met alle
industrienormen voor reguliere arbeidstijden

•

eerlijke en gelijkwaardige vergoeding voor

•

Werk samen met ons aan duurzaamheid en het
verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

gewerkte uren en overuren. Alle
werkzaamheden worden op vrijwillige basis

Breng ons op de hoogte van iedere vorm van
belangenverstrengeling.

en overuren (inclusief pauzes, rusttijden,
vakanties en verlof). We verwachten een

Tolereer geen ongepast gedrag zoals
pesterijen, discriminatie, intimidatie, geweld,

en dwangarbeid na. Werknemers werken
toepasselijke wetten en verplichte

Ga vertrouwelijk om met alle informatie die we

•

Zorg dat werknemers hun bezorgdheid vrij

uitgevoerd. Respecteer het recht van

kunnen uiten en zich kunnen en durven

werknemers om zich wel of niet aan te sluiten

uitspreken zonder angst voor represailles.

bij verenigingen en werknemersorganisaties.
•

Zorg voor een gezonde en veilige werkplek.
Houd je aan alle gezondheids- en
veiligheidswetten. Zorg voor adequate

© Bianca van Duffelen
© Bianca van Duffelen
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Ons persoonlijk
gedrag
Wij …

We zijn betrouwbaar, open, eerlijk en
transparant

We staan en gaan voor ons talent
We stimuleren en prikkelen onszelf en elkaar om

We werken samen in een open en informele

buitengewoon te zijn, om constant de volgende

omgeving. We komen afspraken na, vertellen

stap te maken.

elkaar als iets niet goed gaat of iets niet lukt. We

ontdekken van onze verborgen talenten, het

laten zien wat we doen en waarom we bepaalde

uitbouwen van onze kennis en vaardigheden horen

keuzes maken. We werken met klanten,

daar bij. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Het

leveranciers en andere partijen samen op basis

volgen van opleidingen, trainingen en

van vertrouwen, integriteit, eerlijkheid en respect.

(persoonlijke) ontwikkelingstrajecten en het elkaar

Het leren van nieuwe dingen, het

coachen is onderdeel van onze continue
vooruitgang.

We vormen één team
We geloven dat we alleen door samen te werken

We zijn resultaatgericht

het beste uit onszelf en anderen kunnen halen. We
willen geen ego’s of ellebogenwerk. We verbinden

Onze team effort is gericht op de realisatie van

onze individuele talenten om samen te excelleren.

uitdagende architectonische projecten. We zoeken

We willen samen de beste zijn. Zo maken we als

altijd naar de beste weg om projecten tot een

team ieder project tot een succes.

succesvol eindresultaat te brengen, hoe uitdagend
en spannend deze weg ook is.
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We zijn flexibel

•

partners of bloedverwanten) hebt met

Wet weten wat we aan elkaar hebben en zijn op

een andere Octaan.

elkaar in gespeeld. Dat maakt ons wendbaar en
dat biedt ruimte om alle zeilen bij te zetten
wanneer dat nodig is.

Je een persoonlijke band (als

•

Als Octaan voer je geen activiteiten uit die
concurrerend zijn met ons of die ons schade
kunnen toebrengen. Daaronder valt
bijvoorbeeld een zakelijk belang in of

We vieren onze successen

betrokkenheid bij een concurrerende
onderneming.

We staan stil bij wat we met elkaar bereiken. Alle
successen – ook de kleine – delen we met elkaar
en vieren we. Dit zorgt voor nog meer

•

overleg met ons geen betaalde arbeid

betrokkenheid en voor een heleboel fijne energie.

We werken veilig of we werken niet

Ben je fulltime Octaan dan mag je zonder
verrichten voor derden.

•

Van parttime Octanen met
nevenwerkzaamheden verwachten we dat ze
zelf verantwoordelijkheid nemen zich aan de

We zijn er samen voor verantwoordelijk dat we

arbeidstijdenwet te houden.

gezond en veilig werken. We volgen alle
veiligheidsintructies op en vertellen of

Overigens is een belangenverstrengeling niet

waarschuwen elkaar als een situatie onveilig

noodzakelijkerwijs een inbreuk op deze Code.

aanvoelt. Zodat we voorzorgsmaatregelen kunnen

Maar het direct bekendmaken van een conflict is

nemen.

wel een overtreding.

We voorkomen belangenverstrengeling

Sponsoring en liefdadigheid

Zakelijke beslissingen nemen we uitsluitend in het

Bij sponsoring gaat het om het ondersteunen van

belang van Octatube en niet op basis van onze

organisaties of evenementen om Octatube te

eigen privébelangen.

promoten. We geven alleen donaties (in contanten

We willen voorkomen en

vermijden dat privébelang van een Octaan botst

of in natura) aan liefdadigheidsinstellingen zonder

met de belangen van Octatube.

winstoogmerk, zonder dat er sprake is van direct

•

Belangenconflicten meld je onmiddellijk in je
cirkel. Bijvoorbeeld als:
•

bedrijfsvoordeel.
•

partijen.

je familie of vrienden hebt die werken
bij een van onze concurrenten of

We sponsoren geen politieke doelen of

•

Goede doelen die wij (of jij als Octaan)

(mogelijke) zakelijke partners,

ondersteunen, hebben geen relatie met onze

waardoor wellicht tegenstrijdige

opdrachtgevers, leveranciers of andere

belangen kunnen ontstaan.

relaties.
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•

We hebben geen vast budget voor donaties.
Heb je voorstellen om te doneren, meld je dan
bij de Stamraad.

•

Je bent vrij om zelf acties op te zetten voor
goede doelen en je mag andere Octanen
vragen om hier aan mee te doen.

Geschenken en gastvrijheid
Geschenken en gastvrijheid kunnen helpen bij het
opbouwen van zakelijke relaties. Een geschenk
kan een voorwerp zijn maar ook een contante
betaling, een waardebon, een cadeaubon, of iets
anders van waarde. Gastvrijheid kan betrekking
hebben op lunches of diners, entertainment,
sprotevenementen, reizen of accommodatie.
Geschenken of gastvrijheid aangeboden of
geaccepteerd in ruil voor een gunst of zakelijk
voordeel is echter omkoping.
•

We accepteren of bieden geen steekpenningen.
We tolereren geen enkele vorm van omkoping,
afpersing, fraude, vriendjespolitiek of andere
vorm van corruptie door welke partij of persoon
dan ook.

•

Gebruik je gezond verstand. Vraag jezelf altijd
af of het aanbieden of accepteren van een
aanbod, geschenk of uitnodiging jou of iemand
anders zou kunnen (laten) beïnvloeden bij het
nemen van zakelijke beslissingen. Twijfel je?
Deel het in je cirkel.

•

Meld giften met een waarden van meer dan
€10,- in je cirkel. Wil je zelf een klein cadeau
aanbieden aan een zakelijke relatie, stem dit
dan af binnen je cirkel.

•

Alle giften verzamelen we en verloten we onder
alle Octanen. Een voorbeeld zijn de
kerstgeschenken die we ontvangen.

© Luuk Kramer
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Onze
werkomgeving
Wij zetten ons in voor een prettige,
gezonde, veilige en inclusieve
werkomgeving waar iedereen wordt
gerespecteerd en gewaardeerd.

Voor ons is iedereen gelijk

werken. Octanen op de bouw hebben hun VCAdiploma We hebben de plicht om elkaar aan te

We zijn een diverse en inclusieve community. We

spreken op onveilige werkomstandigheden en

discrimineren niet, behandelen iedereen met

onveilige situaties te melden. We volgen hiervoor

respect en laten iedereen in zijn of haar waarde.

alle wet- en regelgeving en zijn als bedrijf VCA**

We waarderen elkaars input en spanningen. We

gecertificeerd.

creëren gezamenlijk een omgeving waarin
iedereen open, eerlijk en oprecht is en kan zijn.
We bieden iedereen gelijke arbeidskansen en

We creëren gezonde werkomstandigheden

hanteren een rechtvaardige en eerlijke manier van
belonen. Ongeacht ras, etniciteit, religie,

De gezondheid van alle Octanen gaat ons aan het

geslacht, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur.

hart. We houden ons aan alle Arborichtlijnen,
hebben een verzuim- en integratieprotocol en zijn
altijd flexibel in uitzonderlijke persoonlijke

We creëren veilige werkomstandigheden

situaties. We stimuleren een omgeving waar
Octanen elkaar weten te vinden als nodig en waar

Iedere Octaan draagt actief bij aan het creëren en

geheimhouding over elkaars situatie is

behouden van een veilige werksituatie. We nemen

gewaarborgd. We moedigen beweging tijdens de

alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter

werkweek aan: een blokje om in de pauze, een

bescherming van onszelf, onze klanten,

potje tafeltennis of voetbal.

leveranciers en andere mensen met wie we
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We tolereren geen ongewenst gedrag
We accepteren geen intimidatie, discriminatie,
misbruik, fysiek of verbaal geweld of ander
onethisch gedrag. Niet van Octanen en
vanzelfsprekend ook niet van klanten, leveranciers
en andere mensen met wie we omgaan. Meld het
als je hierover spanningen of zorgen hebt.

Alcohol en andere verdovende middelen.
We gaan ervan uit dat je nooit onder invloed van
verdovende middelen (alcohol, medicijnen, soft en harddrugs) bij en voor ons aan het werk bent.
We staan ook niet toe dat je deze middelen bij je
hebt. Uiteraard maken we een uitzondering voor
medicijnen, op voorwaarde dat je door het gebruik
ervan de gezondheid en veiligheid van jezelf, van
andere Octanen en andere personen met wie je
werkt niet in gevaar brengt.

Schoon en hygiënisch
We laten onze werkplek altijd netjes en schoon
achter. Zowel op kantoor als in de fabriek en op
de bouwlocatie laten we geen rommel slingeren en
ruimen we onze papieren, pennen en
gereedschappen op als we ze niet gebruiken. Ook
de kantine en wc’s houden we schoon.
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Bescherming van
eigendommen en
informatie
Wij zetten ons in om niet alleen onze
eigendommen en informatie te
beschermen, maar ook die van onze

klanten, leveranciers en andere
partijen met wie we samenwerken.

We beschermen informatie

alle geschikte passende technische en
organisatorische maatregelen tegen

Octanen werken met vertrouwelijke gegevens aan

ongeautoriseerde toegang, onbevoegd of

belangrijke projecten. Soms verwerven we daarbij

frauduleus gebruik, verlies en voortijdige

gevoelige kennis. We gaan daar vertrouwelijk mee

vernietiging. Met inachtneming van de geldende

om, delen deze informatie niet zonder

wet- en regelgeving.

toestemming met derden en gebruiken dit niet in
ons eigen voordeel of in het voordeel van vrienden
of familie. Evenmin gebruiken we deze informatie

We respecteren ieders privacy

om te handelen met voorkennis. We doen er alles
aan om te voorkomen dat vertrouwelijke en

Privacy is een groot goed. We respecteren als

bedrijfs- of projectgevoelige informatie in

vanzelfsprekend de privacy en de

verkeerde handen valt en zo schade toebrengt aan

vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van

Octatube of aan onze klanten, leveranciers of

Octanen, klanten, leveranciers en andere mensen

andere partners. We beschermen de informatie met

met wie wij omgaan. We gebruiken deze informatie
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alleen voor de doeleinden waarvoor we ze

Media

verkregen hebben. We beschermen deze gegevens
net als alle andere vertrouwelijke informatie

Alles wat we over Octatube naar buiten brengen

binnen Octatube.

heeft invloed op onze reputatie, of die van onze
zakelijke relaties. We gaan dan ook zeer
zorgvuldig om met het plaatsen van berichten over

We respecteren (intellectueel) eigendom

onszelf of over de projecten de we uitvoeren.
Alleen de daartoe bevoegde rollen

plaatsen

We gaan zorgvuldig om met fysieke eigendommen

berichten op onze website en onze sociale

en intellectueel eigendommen van Octatube,

mediakanalen Je kunt uiteraard berichten van

klanten, onze concurrenten en andere organisaties

onze eigen kanalen doorplaatsen op die van jezelf

of personen. Specifieke informatie over specifieke

Wil je zelf iets posten, overleg dan altijd met de

technieken en oplossingen, klanten, leveranciers,

marketing cirkel. Ook contacten met journalisten

prijssamenstellingen en toekomstige projecten van

gaan via de marketing cirkel. Wordt je benaderd

Octatube beschouwen we als "vertrouwelijk" en

door een journalist om iets te vertellen over een

delen we nooit.

project? Zet dit contact dan door naar de
marketing cirkel.

Clean desk en clear screen
Bescherming van informatie betekent ook dat we
geen vertrouwelijke informatie op ons bureau laten
liggen of op ons scherm laten staan als we zelf
afwezig zijn.
-

We verzamelen fysieke documenten die
gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten
en bergen deze op achter slot en grendel
wanneer we onze werkplekken verlaten.

-

Wanneer we deze documenten niet meer nodig
hebben, versnipperen we ze.

-

We zorgen ervoor dat onze mobiele telefoons,
computers en laptops vergrendeld zijn met een
toegangscode, wachtwoord of andere vorm van
authenticatie.

-

We zetten onze computers op ‘stand-by’
wanneer we onze werkplek verlaten voor
bijvoorbeeld pauze, toiletbezoek, etc. We
sluiten de computer af als we weggaan.

21

Speak up
Wij vinden het belangrijk dat alle
Octanen zich willen, durven en
kunnen uitspreken als zij spanningen
ervaren.
.

Heb je iets meegemaakt wat je een raar gevoel

Vertrouwenspersoon

geeft en waarvan je instinctief weet dat het niet in
de haak is? Heb je gezien of een vermoeden dat

Voor spanningen over bijvoorbeeld ongewenste

een Octaan de OctaCode overtreedt? Of maak je je

omgangsvormen (gevallen als agressie, pesten of

zorgen over onethisch of ongewenst gedrag?

treiteren, intimidatie of seksuele ongewenstheden
vallen hieronder) of conflicten op de werkvloer,

•

•

Spreek de Octaan in kwestie aan of breng je

binnen Octatube of in contact met externen, kun je

spanning in binnen je cirkel. Dat past bij onze

terecht bij onze vertrouwenspersoon via

open en eerlijke manier van samenwerken.

vertrouwenspersoon@octatube.nl.

Voel je je daar onprettig bij, aarzel dan vooral
niet om contact te zoeken met onze
vertrouwenspersoon

•

of integriteitspersoon.

Jouw melding behandelen we uiteraard strikt
vertrouwelijk en we benadelen je niet als je
melding maakt. We willen juist dat Octanen

Integriteitspersoon
Wil je een spanning kwijt over een financiële
misstand of fraude. Dan kun je terecht bij onze
integriteitspersoon via compliance@octatube.nl.

spanningen en misstanden durven melden. Dat
helpt ons scherp te blijven op ons ethische
gedrag.
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Niet naleven van deze code
Daar waar wordt (samen)gewerkt, kunnen ook

problemen ontstaan. Het gebeurt zelden dat
een Octaan zich niet houdt aan de OctaCode
en/of

in strijd handelt met bestaande wet- en

regelgeving, veiligheidsinstructies negeert of
onethisch gedrag vertoont. Toch komen we er
niet onderuit om je te vertellen wat er kan
gebeuren als je het toch doet.
•

We gaan altijd met je in gesprek.
Afhankelijk van je misstap volgen er

acties.
•

Het kan blijven bij een waarschuwing.
Maar we kunnen het ook noodzakelijk
vinden om je bijvoorbeeld (tijdelijk) op
non-actief te stellen, om je loon in te
houden of je bevoegdheden te ontnemen.

•

We gaan ervan uit dat we verdere
escalatie samen kunnen voorkomen. Als

dat niet het geval is, heeft dat gevolgen
voor de continuering van je
arbeidsovereenkomst.
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