
the oshkosh way
ETHISCHE CODE & GEDRAGSNORMEN



één systeem
één team
één oshkosh
Wij zijn een wereldwijd en divers team, dat is gedreven om een superieur rendement 
te behalen voor onze aandeelhouders. Wij bouwen ‘s werelds beste gespecialiseerde 
vrachtwagens en Access Equipment zodanig dat ze veilig en betrouwbaar blijven, 
zelfs in de meest gevaarlijke en veeleisende omstandigheden. 

We leiden en beheren ons bedrijf om in elk zakelijk aspect het juiste te doen. 
We  verkiezen groei op lange termijn boven winst op korte termijn. We koesteren 
onze duurzame reputatie en zetten een traditie van innovatie en eerlijke service 
verder die begon toen onze eerste zware vierwielaangedreven vrachtwagen in 
1917 van de band rolde.

Teamleden van de Oshkosh Corporation van over de hele wereld laten ons toe om 
een brede waaier van talenten, achtergronden en visies aan te gebruiken om onze 
klanten tevreden te stellen en het merk Oshkosh op te bouwen. Nog belangrijker 
dan onze diversiteit is dat wat we gemeen hebben: onze kernwaarden en een 
gemeenschappelijke betrokkenheid om zaken op de juiste manier te doen–
The Oshkosh Way. Dat is waar onze gedragscode zijn naam aan dankt. 

Onze producten redden levens, beschermen naties en bouwen gemeenschappen 
op. Dit is een enorme verantwoordelijkheid die we graag nemen.
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onze missieverklaring:

Oshkosh Corporation werkt samen met klanten 
om superieure oplossingen te leveren die mensen 
en materialen veilig en efficiënt verplaatsen 
tijdens het werk, over de hele wereld en de 
klok rond.

BESTE TEAMLEDEN, 
We zijn allemaal leiders. We zijn belangrijke leden van een wereldwijd team dat zich toelegt op het tevreden 
stellen van onze klanten en dit op de juiste manier te doen, The Oshkosh Way.

Ook al zijn we verspreid over de hele wereld en hebben we te maken met complexe uitdagingen onder 
verschillende omstandigheden, we kunnen toch vertrouwen op de kernwaarden die ons leiden: 
eerlijkheid,  integriteit, verantwoordelijkheid, respect en burgerschap. Samen vormen zij het kompas dat ons 
bedrijf sinds 1917 leidt. Door onze kernwaarden, samen met het besturingssysteem van Oshkosh, worden we 
gedreven om onszelf onophoudelijk te verbeteren, en ze helpen onze sterk uiteenlopende talenten en 
achtergronden in één systeem te binden, One Team, One Oshkosh. 

The Oshkosh Way is meer dan alleen een document dat de leidende beginselen en een samenvatting van ons 
beleid omvat. Het is een bevestiging van alles waar we voor staan en het vertrouwen dat we hebben opgebouwd 
door tientallen jaren van bewezen resultaten. Het herinnert ons eraan dat we zeggen wat we menen en doen 
wat we zeggen. Het is een belofte aan onze klanten, zakenpartners, aandeelhouders en aan elkaar dat het niet 
uitmaakt hoe moeilijk de weg wordt. We zullen nooit stoppen met ernaar streven om superieure oplossingen te 
leveren die mensen en materialen veilig en efficiënt verplaatsen op het werk, over de hele wereld en de klok rond.

Hoewel The Oshkosh Way geen specifieke leidraad kan bieden voor elke situatie die zich kan voordoen, kan het 
u in de goede richting wijzen en dichter bij de hulp brengen die u nodig hebt. We hebben allemaal de plicht om 
de The Oshkosh Way te kennen en te begrijpen. We delen ook de verplichting om anderen te helpen om dit toe 
te passen en om gevallen te melden waarin niet aan de hoge normen wordt voldaan. Dat is wat leiders doen. 

We hebben allemaal de opleiding, de kennis en de middelen om bijna elk probleem aan te pakken. Maar als we 
in een grijs zone belanden waar de antwoorden niet duidelijk zijn, kunnen we ons altijd wenden tot die ene bron 
die er vanaf het begin is geweest—onze kernwaarden. Wanneer we hiernaar luisteren, zullen we gegarandeerd 
onze weg vinden.

Hoogachtend,

WILSON JONES

President en Chief Executive Officer 



P. 6

ONZE KERNWAARDEN 
EN LEIDENDE MERKEN
Terwijl onze vaardigheden en onze kennis ons tot een sterk team maken, 
maken onze kernwaarden: eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid, respect en 
burgerschap, ons nog sterker en ze houden ons op het rechte pad. Soms is het 
gemakkelijk om te weten wat goed is. Op andere momenten is het niet zo 
duidelijk. Wetten, beleidslijnen en regels kunnen ons tot op zekere hoogte leiden, 
maar ze kunnen niet iedere situatie voorzien. Als de weg een onverwachte 
wending neemt of lijkt dood te lopen, kunnen we op onze kernwaarden 
vertrouwen om als leidraad te dienen.

Eerlijkheid
We zijn altijd eerlijk tegen de anderen. We zijn eerlijk in al onze inspanningen. We zijn eerlijk en openhartig 
tegenover iedereen. We zeggen wat we menen en doen wat we zeggen.

Integriteit
Wij zijn trouw aan onszelf, aan onze eigen morele principe, en aan onze bedrijfswaarden. Wij handelen 
correct, zelfs wanneer er niemand kijkt. We doen oprechte beloften en onze acties om die na te komen zijn 
integer. Wij staan voor datgene wat juist is.

Verantwoording
We respecteren onze verplichtingen en komen onze afspraken na. We melden en rapporteren problemen op 
de werkvloer zonder angst voor vergelding. We zoeken uitleg en begeleiding wanneer we vragen hebben. 
We proberen geen beschuldigingen te uiten, maar we proberen wel de waarheid te zoeken om alles wat we 
doen te kunnen verbeteren. 

Respect
We behandelen de anderen met waardigheid en eerlijkheid. We zijn onder alle omstandigheden beleefd en 
hoffelijk tegen elkaar. Wij waarderen de diversiteit van ons personeel en onze wereld. Wij juichen het unieke 
in elke persoon toe. 

Burgerschap
We gehoorzamen aan alle wetten van alle landen waar wij zaken doen naar de letter en naar de geest. 
Wij  dragen ertoe bij om onze gemeenschap en onze wereld een betere plaats te maken om te wonen. 
We respecteren onze omgeving.

Onze kernwaarden zijn verweven door de hele The Oshkosh Way. Ze zijn de basis voor de normen en 
verwachtingen van alle teamleden. Ze zullen ons ook begeleiden en in staat stellen om de juiste beslissingen te 
nemen en die acties uit te voeren die nodig zijn om klanten voor nog eens honderd jaar tevreden te stellen.



Access Equipment
Het segment Access Equipment bestaat uit JLG Industries, Inc. en Jerr-Dan 
Corporation. JLG is één van ‘s werelds toonaangevende ontwerpers, fabrikanten 
en verkopers van hoogwerkers, verreikers en een gamma van aanvullende 
accessoires die de veelzijdigheid en efficiëntie van deze producten verhogen. 
Deze producten worden verkocht onder het JLG- en SkyTrak-® merk. Jerr-Dan is 
een toonaangevende fabrikant van sleep- en herstelmateriaal, waaronder lichte, 
middelzware en zware vervoerders en slopers, industriële vervoerders en 
vervoerders voor vier voertuigen. 

Defense
Oshkosh Defense is een toonaangevende ontwerper en fabrikant van tactische 
voertuigen op wielen en levenscyclusondersteunende duurzaamheidsdiensten. 
Al  sinds decennia mobiliseert Oshkosh de militaire en veiligheidsdiensten over 
de hele wereld door het aanbieden van een volledig gamma van zwaar, medium, 
licht en sterk beschermde militaire voertuigen om de missies van onze klanten te 
ondersteunen. Daarnaast biedt Oshkosh geavanceerde technologieën, 
voertuigonderdelen en een compleet assortiment aan onderhouds- en 
opleidingsdiensten om de paraatheid van de vloot en de prestaties 
te optimaliseren.

Brand & noodgevallen
Het Oshkosh Corporation Brand & Noodgevallen segment is een single-source 
ontwerper en fabrikant van brandapparaten, voertuigen voor binnenlandse 
veiligheid, mobiele commando- en controlecentra, voertuigen voor satelliet, 
communicatie- en omroepdiensten, simulatoren, redding- en brandbestrijding 
op luchthavens en sneeuwruimers. Pierce, Oshkosh Airport Products, Frontline 
Communications en Kewaunee Fabrications zijn allemaal merken onder het 
segment Brand & Noodgevallen.

commercieel
Het commerciële segment biedt een gamma aan producten aan onder de 
merknamen McNeilus, London, Oshkosh, CON-E-CO en Iowa Mold Tooling 
(IMT). Producten zijn onder andere: voor-, achter- en zijdelings ladende 
vuilniswagens; voor en achter ontladende betonmixers en draagbare en 
stationaire batchinstallaties; voertuigen voor buitendienst en smering, zeer 
gespecialiseerde kranen, voertuigen voor bandenservice, en andere unieke 
apparaten voor de bouw, goederenbehandeling, bevoorrading voor de bouw, 
bandenservice, dealer van apparatuur, openbare werken, nutsvoorziening, 
spoorwegen, en wereldwijde afval- en mijnbouwmarkten. Daarnaast is het merk 
McNeilus bekend als een marktleider in systemen en diensten voor 
gecomprimeerd aardgas (CNG, Compressed natural gas) .
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EEN PRAKTISCHE 
HULPBRON

HEEFT IMPACT OP 
IEDER VAN ONS

VERWACHTINGEN 
VAN LEIDERS EN 
TOEZICHTHOUDERS

Wereldwijd opereren betekent dat we rekening moeten houden met wetten en culturele normen die aanzienlijk 
kunnen variëren. In een complexe en onzekere omgeving zijn duidelijkheid en consistentie van vitaal belang. 
Geen document kan op elke situatie of vraag waar we mee te maken krijgen, anticiperen of deze aanpakken. 
Maar wanneer de omstandigheden moeilijk zijn en de keuzes onduidelijk, is The Oshkosh Way een instrument 
waar we op kunnen rekenen. The Oshkosh Way laat ons zien hoe en waar we hulp kunnen krijgen wanneer het 
nodig is. 

The Oshkosh Way geldt voor alle directeurs, managers, teamleden, aannemers, stagiaires, adviseurs en agenten 
van de Oshkosh Corporation en haar dochterondernemingen, afdelingen en filialen over de hele wereld. 

Tenzij de lokale wet een bepaling beperkt of specifiek tegenspreekt, zijn er geen uitzonderingen op een van de 
beginselen of voorschriften van The Oshkosh Way.

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om The Oshkosh Way te volgen. Dit betekent dat we: 

• te allen tijde onze kernwaarden in ere houden en toepassen

• ons houden aan onze verplichtingen aan elkaar, klanten, aandeelhouders, zakelijke partners en onze 
gemeenschap

• The Oshkosh Way lezen, begrijpen en ons eraan houden en weten hoe hij van toepassing is op ons werk 

• verantwoordelijkheid nemen voor ons persoonlijke gedrag en keuzes op het werk

• het melden indien we iets zien dat de The Way Oshkosh schendt of kan schenden of indien we dit vermoeden

• leiden door het goede voorbeeld te geven, anderen helpen en beïnvloeden in hun keuzes en acties

• wanneer we een vraag of een probleem hebben, advies inwinnen van de persoon aan wie we rapporteren, 
Human Resources of de Global Ethics & Compliance Group

Als we leiding geven aan of toezicht houden op anderen, hebben we extra verantwoordelijkheden:

• stimuleren van een positieve werkomgeving waarin alleen ethisch en legaal gedrag wordt geaccepteerd 
en beloond

• de verantwoording voor het volgen van The Oshkosh Way accepteren, ongeacht de functie of anciënniteit

• modelgedrag dat The Oshkosh Way volgt en onze kernwaarden ondersteunt

• het regelmatig communiceren van het belang van ethische praktijken en de waarde op de lange termijn van 
het juiste handelen

• het verzorgen van opleidingen van teamleden, zodat ze hun werk naar behoren uit kunnen voeren

• het gebruik maken van functioneringsgesprekken om teamleden te evalueren over hoe zij de zakelijke 
doelstellingen kunnen bereiken in plaats van alleen te kijken naar de vraag of zij deze doelstellingen 
zullen bereiken.

• bevorderen van een “open deur”-omgeving waar teamleden zich comfortabel voelen om hun zorgen te uiten, 
adequaat en snel reageren wanneer ze dat doen, en hen in dat geval ook beschermen tegen represailles

• het identificeren en helpen verminderen van ethische- en nalevingsrisico’s en ook andere zakelijke 
risico’s beperken

• het creëren van een veilige werkomgeving voor onze teamleden

• het zorgen voor een superieure kwaliteit van de producten en diensten aan onze klanten
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het toepassen van 
the oshkosh way01
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Melding Maken 
en Hulp Zoeken 02

HOE MOETEN WE ONZE 
BEZORGDHEID UITEN

HOE MAKEN WE GEBRUIK VAN 
DE CODE CONNECTION HULPLIJN 

ANTIVERGELDINGSVERPLICHTING

Er wordt niet van ons verwacht dat we altijd en in iedere situatie weten wat we moeten doen, maar we 
hebben wel de plicht om hulp te zoeken als iets niet duidelijk is of enige reden tot bezorgdheid geef, 
en we moeten het melden als we gedrag zien of vermoeden dat een wettelijke of ethische overtreding 
kan creëren. Dit kan altijd anoniem worden gedaan. 

Als u iets zorgwekkends of een mogelijke overtreding wilt melden, zijn er meerdere manieren om dit 
te doen: 

• Leidinggevende/Manager

• Human Resources

• The Global Ethics & Compliance Group

• De juridische afdeling

• Contactpersonen genoemd in het bedrijfsbeleid en de procedures

• De Code Connection Hulplijn

Wij doen het juiste voor ons bedrijf door het te melden. Welke weg je ook kiest, het systeem van 
middelen en ondersteuning is er om te helpen om uw bezorgdheid te uiten, maar we kunnen niet 
helpen totdat u zelf die eerste stap zet.

De Code Connection Hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U kunt vragen stellen, 
hulp zoeken en mogelijke overtredingen rapporteren. Het wordt beheerd door een onafhankelijke derde 
partij. Alle informatie die via de Code Connection Hulplijn wordt ontvangen is vertrouwelijk en wordt 
alleen gedeeld met die mensen die het moeten weten. Anonieme melding is mogelijk in een aantal 
landen, waaronder de Verenigde Staten. 

Het is uw verantwoordelijkheid om uw bezorgdheis te melden over twijfelachtige boekhouding, interne 
controle van de boekhouding en auditkwesties. Dergelijke meldingen zullen zo snel mogelijk aan het 
Auditcomité van de Raad van Bestuur worden doorgestuurd.

Wanneer een bezorgdheid wordt geuit, zal de Global Ethics & Compliance Group ervoor zorgen dat die 
snel, eerlijk en grondig wordt behandeld, en in overeenstemming met onze waarden en de wettelijke 
verplichtingen. Alle teamleden zijn verplicht om hun volledige medewerking te verlenen aan een 
onderzoek of audit van Oshkosh, om alle relevante kennis met onderzoekers te delen en potentieel 
bewijsmateriaal veilig te bewaren. Gebrek aan samenwerking of het verstoren van een onderzoek zijn 
aanleiding voor disciplinaire maatregelen. Nadat de feiten zijn vastgesteld, zal een beslissing worden 
genomen. Indien nodig zullen corrigerende maatregelen worden aanbevolen, samen met eventuele 
maatregelen die verdere incidenten kunnen voorkomen. 

U kunt de Code Connection Hulplijn bellen of direct een rapport indienen bij de Code Connection-
website www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh.

Oshkosh Corporation heeft zero tolerance voor represailles. Als u te goeder trouw uw bezorgdheid uit 
over een wettelijke of ethische overtreding, discriminatie, intimidatie of elk soort gedrag dat in strijd is met 
ons beleid of onze kernwaarden, kunt u erop vertrouwen dat uw bezorgdheid serieus zal worden genomen. 

Vergelding is een ernstig misdrijf dat zal worden aangepakt met disciplinaire maatregelen tot en met 
ontslag van de verantwoordelijken. Als u het gevoel heeft dat iemand wraak neemt tegen u, neem dan 
onmiddellijk contact op met Human Resources of de Global Ethics & Compliance Group.

Voor meer informatie, zie ons Antivergeldingsbeleid.
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03 waardering van teamleden
We zijn Eén Systeem, Eén Team, Eén Oshkosh: divers, toegewijd, en creatief 
en samen werken we volgens The Oshkosh Way. We zijn er ons van bewust dat 
onze missie van veilig en efficiënt verplaatsen van personen en materiaal op 
het werk, bij ons begint.

ONZE BETROKKENHEID NAAR TEAMLEDEN
We zijn vastbesloten om samen te werken als One Team, door het leveren van een rechtvaardig en effectief 
management en een veilige, gezonde werkplek met respect voor de waardigheid en de privacy van iedereen.
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TEAMLEDEN VEILIG,  
BEVEILIGD EN GEZOND HOUDEN

WAAROM HOUDEN WE TEAMLEDEN VEILIG, 
BEVEILIGD EN GEZOND
Teamleden houden elkaar en onze bezoekers veilig en gezond, 
waardoor we ons kunnen richten op het leveren van hoogwaardig, 
veilig operationeel materiaal aan klanten die iedere dag worden 
geconfronteerd met moeilijke en zelfs gevaarlijke omstandigheden. 
Ons materiaal beschermt hen terwijl zij zorgen voor onze 
gemeenschap en naties en deze beschermen. Hun veiligheid 
hangt van ons af. 

HOE HOUDEN WE TEAMLEDEN VEILIG, 
BEVEILIGD EN GEZOND
Ons doel is om letsel te voorkomen aan alle teamleden, 
leveranciers, klanten en bezoekers. Om dit doel te bereiken, 
nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid om proactief een 
veilige werkomgeving te creëren. Dit betekent dat we:

• gebruik maken van het Safety Management System (SMS) van 
Oshkosh en jaarlijks voorzien in de nodige financiële om de 
werkomstandigheden te ondersteunen die een ongevalvrije 
werkplek bevorderen

• samenwerken om een veilige werkstandaard te ontwerpen

• uitkijken voor elkaar en voorkomen dat teamleden werken onder 
onveilige omstandigheden of hier een eind aan maken

• alle procedures voor crisisbeheersing kennen, regelmatig 
oefenen en volgen, met inbegrip van plannen voor de aanpak 
van natuurrampen en milieu-incidenten

• alle veiligheidsrichtlijnen, beleidslijnen, wetten volgen en het 
Zero Tolerance-beleid voor drugs, alcohol, wapens en geweld 
op het werk handhaven

MEER HULPBRONNEN

• Hulpprogramma voor Medewerkers (EAP, Employee 
Assistance Program)

• Veiligheidsbeleid (Corporate Safety Policy)

• Beleid voor Alcohol- en Drugscontroles (Drug and Alcohol 
Testing Policy)

• Beleid ter Voorkoming van Geweld op de Werkplek 
(Workplace Violence Policy )

• Beleid voor een Wapenvrije Werkplek (Weapon-Free 
Workplace Policy)

• Handboek voor werknemers

• Evacuatieplan

 WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V: Ik ben een heftruckchauffeur. Mijn dokter heeft een aantal 

medicijnen voorgeschreven die slaperigheid kunnen 
veroorzaken. Aangezien het legaal is en ik mij niet slaperig 
voel, moet ik dit nog steeds melden?

A: Ja. Tegen de tijd dat u de effecten zult voelen, kan het 
misschien al te laat zijn. Medicijngebruik op het werk–zelfs al 
is het een geneesmiddel op voorschrift–kan effect hebben op 
uw beoordelingsvermogen en uw alertheid verminderen, 
wat  tot ongelukken kan leiden. Het is belangrijk om uw 
leidinggevende te informeren over de medicijnen, zodat u 
goed kunt geobserveerd en geëvalueerd worden om de 
veiligheid van iedereen te verzekeren.
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STIMULATIE VAN EEN  
RESPECTVOLLE WERKPLEK

WAAROM STIMULEREN WE EEN RESPECTVOLLE WERKPLEK
Aangezien we One Oshkosh zijn, zijn we ons bewust van de invloed 
die we hebben op andere teamleden. Woorden en handelingen die 
een offensieve, storende of vijandige werkomgeving creëren, 
schaden het vertrouwen en ontmoedigen open communicatie. 
Dit kan leiden tot ongevallen op de werkplek en het verhindert dat 
we onze klanten tevreden kunnen stellen. 

HOE STIMULEREN WE EEN RESPECTVOLLE WERKPLEK
Elk teamlid met respect behandelen is een kernwaarde waar we 
veel belang aan hechten. Dit betekent dat we:

• onze medewerkers, zakelijke partners en klanten met respect 
behandelen in woord en daad

• regelmatig communiceren over de verwachting dat iedereen met 
respect wordt behandeld

• geen enkele vorm van respectloos gedrag of ongewenst gedrag 
dat anderen onteert, kleineert of intimideert, tolereren

• opkomen voor het melden van respectloos gedrag en de 
verantwoordelijkheid hiervoor nemen, zelfs al zijn we niet het 
directe doelwit ervan

MEER HULPBRONNEN

• Preventie van Intimidatie en Rapporteringsbeleid

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  De leidinggevende van mijn teamlid maakt herhaaldelijk 

opmerkingen over hoe jong en gespierd hij is en wrijft vaak 
over zijn schouders of raakt hem onnodig aan. Maar toen ik 
hem ernaar vroeg, hield hij vol dat hij in orde is en dat het 
niet veel voorstelt. Wat moet ik nu doen?

A:  U zou dit moeten rapporteren. Zelfs als uw teamlid het 
best  vindt en er niet bij betrokken wilt worden, kan niet 
ontkend worden dat dit gedrag ongepast is en moet het 
worden gerapporteerd.
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HET BEVORDEREN VAN  
GELIJKE KANSEN

WAAROM BEVORDEREN WIJ GELIJKE KANSEN
Als iedereen een gelijke kans heeft om te slagen, bereiken we het 
meest voor onze klanten en aandeelhouders. Onze teamleden 
zijn tevredener en efficiënter. Innovatie en samenwerking floreren, 
en de werving verbetert naarmate onze reputatie als een 
geweldige plek om te werken groeit. 

HOE BEVORDEREN WIJ GELIJKE KANSEN
We recruteren en bevorderen op basis van verdienste. Wij verbieden 
elke tewerkstellingspraktijk die discriminerend werkt ten aanzien 
van teamleden of sollicitanten met betrekking tot compensatie, 
voorwaarden, bepalingen of bevoorrechte arbeidsvoorwaarden als 
gevolg van:

Ras–Huidskleur–Religie-Oorsprong–Geslacht–Leeftijd– 
Handicap–Veteranenstatus–Burgerlijke Staat–Nationaliteit–
Geloof– Seksuele Geaardheid–Andere beschermde categorieën, 
zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving

MEER HULPBRONNEN

• Beleid inzake gelijke kansen op de arbeidsmarkt
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HET OMARMEN VAN 
DIVERSITEIT EN INTEGRATIE

WAAROM OMARMEN WIJ DIVERSITEIT EN INTEGRATIE
Onze diversiteit brengt een hoger niveau van tevredenheid van de 
klant, aandeelhouder en medewerker. Het verhoogt onze 
vaardigheden en verbreedt ons perspectief. Het helpt om onze 
diverse klanten beter te begrijpen en het toont aan dat we 
aandacht hebben voor hun ervaringen als onderdeel van de 
Oshkosh-gemeenschap. Onze teamleden zijn datgene wat ons 
van onze concurrenten onderscheidt. We rekenen op onze brede 
waaier aan vaardigheden en levenservaringen om ons te helpen 
om ons te binden met onze klanten over de hele wereld en hen 
tevreden te stellen als One Oshkosh.

HOE OMARMEN WIJ DIVERSITEIT EN INTEGRATIE
Oshkosh ondersteunt actief diversiteit en integratie op alle 
niveaus in al onze vestigingen over de hele wereld. Dit betekent 
dat we:

• proberen om ons gediversifieerd klantenbestand en de 
gemeenschap waarin we werken te weerspiegelen

• een diverse en geïntegreerde werkomgeving creëren

• een werkomgeving die leren en samenwerking 
stimuleert, bevorderen

• verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat iedereen 
meetelt en dat de stem van iedereen wordt gehoord

• elkaar stimuleren om ons te uiten en ons voortdurend 
te verbeteren

MEER HULPBRONNEN

• Beleid inzake gelijke kansen op de arbeidsmarkt

• Beleid van Positieve Discriminatie
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BESCHERMING VAN GEGEVENS 
VAN TEAMLEDEN

WAAROM BESCHERMEN WIJ DE GEGEVENS 
VAN TEAMLEDEN
Oshkosh dient persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan 
en af en toe te delen om zaken te kunnen doen en zorg te dragen 
voor uitkeringen. We respecteren de privacy van onze teamleden 
en streven ernaar om de ongeoorloofde bekendmaking van 
persoonlijke gegevens van een teamlid te voorkomen. We zijn ons 
bewust van de enorme schade die een simpel lek kan veroorzaken. 
Door op te treden als de beschermers van de persoonlijke 
informatie van onze teamleden en deze met respect en 
verantwoordelijkheid te behandelen, verhogen we het vertrouwen 
en versterken we de banden die ons tot One Oshkosh maakt.

HOE BESCHERMEN WIJ DE INFORMATIE VAN TEAMLEDEN
Oshkosh voldoet aan zijn plicht om persoonlijke, medische en 
financiële gegevens van elk teamlid te beschermen door:

• het toepassen van strenge normen voor de bescherming van alle 
persoonlijke gegevens van teamleden en door alert te blijven 
voor de gevolgen van de beveiliging van alles wat we doen

• het verzamelen en opslaan van gegevens van teamleden 
slechts zo lang te doen als nodig is en deze enkel te delen op 
een ‘need-to-know’-basis voor legitieme zakelijke redenen

• het volgen van de procedures voor het hanteren van de 
persoonlijke identificatie informatie (PII)

• het volgen van alle toepasselijke procedueren inzake 
privacywetgeving en veiligheidsbeleid van Oshkosh

MEER HULPBRONNEN

• Beleid van Classificatie en Behandeling van Vertrouwelijke 
& Bevoorrechte Informatie

• Beleid inzake Acceptabel Beleid

• Beleid/Behandelingsprocedure van Persoonlijk 
Identificatie Informatie (PII) 

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Een van mijn voormalige teamleden belde me onlangs en 

vroeg naar het adres van een huidig teamlid, zodat hij haar 
een bedankbriefje zou kunnen sturen voor de hulp bij het 
vinden van een nieuwe baan. Ik weet dat ze vrienden waren 
toen hij hier werkte. Is het goed om hem het adres te geven?

A:  Nee, geef het adres niet. Niet alleen is dit strijdig met ons 
beleid, maar het is ook mogelijk onveilig. Het voormalige 
teamlid moet het adres direct van uw huidige teamlid krijgen.
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WAAROM GEBRUIKEN WE SOCIALE MEDIA OP EEN 
VERANTWOORDE MANIER 
Alles wat gedeeld wordt via sociale media wordt publieke informatie. 
Zelfs een bericht dat Oshkosh in een positief licht stelt, 
zou schadelijk kunnen zijn als het gevoelige informatie bevat.

Om ervoor te zorgen dat openbare informatie juist is, is het belangrijk 
dat bedrijfsgerelateerde berichten vooraf zijn goedgekeurd door het 
bedrijf vóórdat ze geplaatst worden. Door bedrijfsgerelateerde 
berichten over te laten aan het Oshkosh-communicatieteam, kunnen 
we potentiële fouten voorkomen en onze relatie met onze klanten, 
zakelijke partners en gemeenschappen versterken.

HOE GEBRUIKEN WE SOCIALE MEDIA OP EEN 
VERANTWOORDE MANIER
We hebben de mogelijkheid om duizenden of zelfs miljoenen mensen 
te bereiken met een enkel bericht op sociale media, dus we plaatsen 
deze op een verantwoorde manier. Dit betekent dat we:

• geen informatie over Oshkosh plaatsen, tenzij wij specifiek 
bevoegd zijn om dit te doen

• eerlijk zijn over onze identiteit als Oshkosh-teamlid en het 
duidelijk maken wanneer we persoonlijke opvattingen uiten

• geen vertrouwelijke informatie openbaar maken met betrekking 
tot Oshkosh, onze zakelijke partners of klanten, met inbegrip van 
handelsgeheimen, contractgegevens, nieuwe producten, 
uitbreidingsplannen, gepatenteerde processen en formules en 
vertrouwelijke overheidsinformatie

• geen materiaal plaatsen dat de naam Oshkosh gebruikt om 
producten of doelen goed te keuren

• erkennen dat hetgeen we online zeggen over onze medewerkers, 
klanten en leveranciers, Oshkosh zou kunnen beschadigen en 
ons vermogen om ons werk te doen

• onze activiteiten op sociale media niet laten interfereren met 
onze functieverantwoordelijkheden bij Oshkosh

MEER HULPBRONNEN

• Beleid inzake Sociale Media

• Beleid inzake Acceptabel Beleid

• Beleid aangaande Handel met Voorkennis

VERANTWOORDELIJK GEBRUIK  
VAN DE SOCIALE MEDIA

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Oshkosh heeft net een groot contract binnengehaald. Kan ik 

mijn felicitaties aanbieden via Twitter?

A:  Ja, zolang de informatie al openbaar is. 
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04 klanten tevreden stellen
We zijn gefocust op het dienen en tevreden stellen van onze klanten wanneer 
wij gespecialiseerde voertuigen en apparatuur van hoge kwaliteit ontwerpen, 
bouwen en leveren. Onze onverzettelijke toewijding aan kwaliteit versterkt onze 
reputatie en zorgt ervoor dat onze klanten terugkomen.

ONZE TOEWIJDING AAN KLANTEN
We leggen ons erop toe om veilige en superieure kwaliteitsproducten, diensten en technologieën te leveren 
tegen concurrerende prijzen en die te leveren zoals beloofd.
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VEILIGE, SUPERIEURE 
KWALITEITSPRODUCTEN LEVEREN

WAAROM LEVEREN WE VEILIGE, 
KWALITATIEF HOOGWAARDIGE PRODUCTEN
Onze klanten werken in moeilijke en veeleisende omstandigheden. 
Zij moeten in staat zijn om de prestaties en de betrouwbaarheid 
van onze producten volledig te vertrouwen. Wij leveren kwalitatief 
hoogwaardige producten We weten dat dit levens redt en onze 
klanten verwachten niets minder. 

HOE LEVEREN WE VEILIGE, 
KWALITATIEF HOOGWAARDIGE PRODUCTEN
Ieder van ons is verantwoordelijk voor het garanderen van 
kwalitatief hoogwaardige producten en voor de veiligheid ervan, 
ongeacht waar we werken bij Oshkosh. Dit betekent dat we:

• al onze producten ontwerpen voor een veilige exploitatie en 
de overheidsregulering en industrienormen naleven

• ons team inzake Productveiligheid de ontwerpen en 
productondersteuningsmaterialen laten beoordelen voordat 
een product wordt gelanceerd

• met klanten in het veld werken omachter hun exacte behoeften 
kome en te zien hoe onze producten presteren en om deze 
voortdurend te verbeteren

• gebruik maken van een Kwaliteitsbewakingssysteem 
(QMS,Quality Management System) dat een methode gebruikt 
van ‘voorkomen, beheersen en corrigeren’, om de 
klanttevredenheid te garanderen

• geavanceerde Planning Productkwaliteit toepassen, 
om proactief potentiële problemen te identificeren en deze aan 
te pakken voordat een product wordt gelanceerd

• de Beoordelingsraad Correctieve Maatregelen betrekken bij 
elk zakelijk segment om eventuele problemen te identificeren 
en systematisch aan te pakken
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EERLIJK EN OPRECHT CONCURREREN 
EN ZAKEN DOEN

WAAROM WE EERLIJK EN OPRECHT CONCURREREN 
EN ZAKEN DOEN
Sinds onze oprichting zijn we trouw aan onze ethische wortels. 
Wij geloven dat rechtvaardig en eerlijk zakendoen en concurreren 
goed zijn voor de markt en voor ons bedrijf. Onze klanten 
verwachten dat wij in al onze zakelijke transacties eerlijk en oprecht 
concurreren Door ervoor te zorgen dat ons ondernemingsgedrag 
eerlijk en oprecht is, bouwen we vertrouwen op en versterken we 
onze reputatie als een bedrijf dat zich kenmerkt door integriteit.

HOE WE EERLIJK EN OPRECHT CONCURREREN 
EN ZAKEN DOEN
Bij Oshkosh garanderen we eerlijke handel en eerlijke concurrentie 
door het volgende:

• altijd te streven naar wat juist is en onze afspraken nakomen 

• het vermijden van zelfs de schijn van ongepaste afspraken met 
concurrenten

• het niet bespreken of het maken van afspraken met concurrenten 
over één van de volgende zaken:

• Markten

• Gebieden

• Prijsbepalingen

• Contracten

• Offertes

• Productie

• Klanten

• Kosten

• Inventaris

• Capaciteit

• bepaalde leveranciers of klanten niet boycotten

• de productie of verkoop van producten niet te beperken om de 
prijzen op te drijven 

• nooit valse beweringen over de producten van een 
concurrent maken 

• nooit informatie over onze aanbiedingen en offertes met 
buitenstaanders delen of details over aanbiedingen van 
concurrenten accepteren van klanten of andere bronnen

• ervoor te zorgen dat al onze verkoop- en marketingpraktijken 
waarheidsgetrouw, oprecht en volledig onderbouwd zijn

• voldoen aan de wettelijke eisen bij het kiezen van contracten 
met onze leveranciers

• er in alle zakelijke transacties naar streven om het juiste te doen 

MEER HULPBRONNEN

• Handleiding Merk

• GPSC Handleiding

• Integriteit Aanbestedingsbeleid

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Toen ik dit jaar deelnam aan een paneldiscussie op 

WasteExpo , raakte ik in gesprek met de vrouw die naast me 
zat, een sales director bij een concurrent. Het gesprek kwam 
op inkoop, en de vrouw vertelde hoe moeilijk het is om samen 
te werken met de inkoper in een gemeente. Toen begon ze te 
praten over wat er zou gebeuren als niemand meer aan deze 
gemeente zou verkopen. Hoe had ik hierop moeten reageren?

A:  Distantieer uzelf onmiddellijk van het gesprek en meld uw 
bezorgdheid. Beurzen en vergaderingen van een 
handelsorganisatie zijn belangrijke manieren om bij te leren 
en op de hoogte te blijven in onze industrie.Interacties met 
concurrenten kunnen echter beladen zijn met het risico op 
schendingen van het mededingingsrecht. In deze situatie kan 
het gesprek worden gezien als een poging om een 
overeenkomst te sluiten om bedrijven uit een bepaalde markt 
uit te sluiten of om druk uit te oefenen op een bepaalde klant 
om ‘in de rij te lopen’.
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HET OP VERANTWOORDE WIJZE VERZAMELEN 
VAN INFORMATIE OVER DE CONCURRENTIE

WAAROM VERZAMELEN WE INFORMATIE OVER DE 
CONCURRENTIEOP EEN VERANTWOORDE MANIER
In onze dynamische en uitdagende wereldwijde markt, is het 
essentieel dat we een duidelijk idee hebben van wat onze 
concurrenten aanbieden en willen bereieken. Maar als die 
informatie niet beschikbaar is op een ethische manier en via 
openbare bronnen, zullen we het niet najagen. We concurreren 
daadkrachtig maar ook met integriteit, eerlijkheid en respect. 
Geen enkel concurrentievoordeel rechtvaardigt het overtreden 
van onze kernwaarden of de wet.

HOE WE INFORMATIE OVER DE CONCURRENTIE 
OP EEN VERANTWOORDE MANIER VERZAMELEN
We verzamelen informatie over de concurrentie op een 
verantwoorde wijze, ethisch en in overeenstemming met onze 
waarden door middel van:

• het zoeken naar informatie via openbare bronnen, zoals kranten, 
overzichten van de bedrijfstak, jaarverslagen, observaties van 
het openbaar domein en publiek toegankelijke internetsites

• nooit te betalen voor niet-openbare informatie of misleiding 
gebruiken om het te verkrijgen

• niet op zoek te gaan naar informatie over de concurrent via 
sollicitanten of teamleden die voor concurrenten hebben gewerkt

• de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van klanten en 
leveranciers te beschermen
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OVERHEDEN 
ADVISEREN

WAAROM WE ONS EROP TOELEGGEN OM OVERHEDEN 
TE ADVISEREN
We beschouwen het als een voorrecht om nauw samen te werken 
met de nationale, regionale en lokale overheden en hen te voorzien 
van hoogwaardige, geavanceerde en betrouwbare voertuigen en 
uitrusting. We vinden het belangrijk om de complexe regels te 
kennen van het werken met die overheden, en we zijn zeer 
beschermend tegenover geheime informatie. We realiseren ons 
dat de overheid adviseren eigenlijk betekent dat we de mensen 
van onze gemeenschap dienen en we nemen onze 
verantwoordelijkheid van degelijk burgerschap serieus.

HOE WE ONS EROP TOELEGGEN OM OVERHEDEN 
TE ADVISEREN
De betrokkenheid van Oshkosh bij het adviseren van regeringen 
betekent dat we:

• ons vertrouwd maken met de wetten, gewoonten en zakelijke 
praktijken van de overheden waarmee wij zaken doen

• voldoen aan de Federal Acquisition Regulation (FAR), Defense 
Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), 
International Traffic in Arms Regulations (ITAR) in de Verenigde 
Staten en andere regelgeving in de landen waar wij zaken doen

• ons bewust blijven van informatie die vertrouwelijk is of waarvoor 
andere speciale beperkingen gelden en contact opnemen met 
Juridische Adviseur Defensie en/of Veiligheid Defensie, 
indien nodig

• niet zoeken naar of verkrijgen van ‘informatie over een bod of 
voorstel van aannemer’ of ‘informatie over de selectie van 
aanbieders’ tijdens de aanbesteding, onder toepasselijkheid van 
de Amerikaanse Procurement Integrity Act

• voorkomen dat we ongeoorloofde informatie ontvangen 
over concurrenten

• ervoor zorgen dat alle voorstellen, offertes, facturen, 
testrapporten of andere certificeringen, communicatie en 
verklaringen aan klanten accuraat en waarheidsgetrouw zijn

• gebruik maken van de huidige, accurate en gecertificeerde 
kosten of prijsgegevens bij het indienen van voorstellen in het 
kader van de Wet van Waarheid in Onderhandelingen 
(TINA, Truth in Negotiations Act)

• alle regels volgen bij het aannemen of het werken met huidige of 
voormalige teamleden van de overheid 

MEER HULPBRONNEN

• GPSC Handleiding

• Integriteit Aanbestedingsbeleid

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Ik ken een getalenteerde ambtenaar die op het punt staat om 

met pensioen te gaan. Kan ik met haar praten om haar te 
overtuigen om voor ons komen werken?

 A:  Nog niet. Buiten andere regelgevingen, verbiedt de 
Amerikaanse wet ons om te spreken met werknemers van de 
overheid, gedurende een jaar na de laatste keer dat zij iets te 
maken hadden onze werkcontracten. Neem altijd contact op 
de Juridische Adviseur voordat u begint met een gesprek 
over werk met een huidige of voormalige werknemer van 
de overheid
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WERELDWIJD ZAKEN DOEN OP EEN 
VERANTWOORDE MANIER

WAAROM WIJ WERELDWIJD ZAKENDOEN OP 
EEN VERANTWOORDE MANIER
We nemen onze verantwoordelijkheid serieus om de wet- en 
regelgeving in de landen waar we actief zijn te kennen en er ons aan 
te houden. We beseffen dat het een voorrecht is dat onze producten 
en apparatuur over de hele wereld worden gebruikt en we nemen dat 
voorrecht serieus. Onze klanten zouden niets anders verwachten.

HOE WIJ WERELDWIJD ZAKENDOEN OP EEN 
VERANTWOORDE MANIER
Dit betekent dat we:

•  Nauwkeurig in- en uitgevoerde goederen classificeren en 
waarderen zodat we de juiste invoerrechten betalen 

 •  De huidige informatie bewaren over de sancties via onze Global 
Trade Compliance Group 

 •  De wereldwijde lijsten van individuele personen, groepen en 
organisaties die zijn aangewezen als terroristen, aanhangers 
van terrorisme, drugshandelaars of “eindgebruikers”, 
die  betrokken kunnen zijn bij gevaarlijke ontwikkeling van 
wapens in de gaten houden

 •  te allen tijde de anti-boycot wetten van de Verenigde Staten opvolgen 

  •  niet meedoen aan internationale boycotten die niet zijn 
gesanctioneerd door de Verenigde Staten. 

  •  waakzaam zijn op signalen van een anti-Israël boycot in 
kredietbrieven, contracten, aanvragen voor offertes, 
leveringsgegevens en andere documenten. 

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Een van onze klanten vertelde me dat ze geen producten zal 

aanvaarden met onderdelen die in een bepaald land zijn 
gemaakt. Hoe moet ik hierop reageren? 

A:  Vertel haar dat je niet kunt deelnemen aan die discussie. 
Zelfs als we niet deelnemen aan een boycot, kan het verzoek 
zelf vermeldenswaardig zijn. Meld het gesprek aan het Global 
Export Controls Shared Services Group voor advies over hoe 
verder te gaan.

Handelsregels kunnen zeer ingewikkeld zijn en veranderen 
voortdurend. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, 
kunt  u  contact opnemen met de Groep van Wereldwijde 
Gemeenschappelijke Diensten van Exportcontroles voordat 
u verder gaat.

MEER HULPBRONNEN

• ITAR/EAR Beleidslijnen en Procedures

• FAR

• Buitenlands Beleid inzake Bezoekers
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05 waarde creëren 
voor beleggers
We zijn gedreven om een superieur rendement voor onze aandeelhouders te 
produceren. Wij doen dit door voortdurend te innoveren, de kostenstructuur te 
optimaliseren en strategieën voor duurzame groei na te streven. Maar we 
creëren ook waarde door simpelweg de dingen The Oshkosh Way te doen. 
We  geven prioriteit aan onze kernwaarden en de gezondheid van onze 
onderneming op lange termijn, met het inzicht dat we allemaal de belangen, 
de activa en, uiteindelijk, de successen als One Oshkosh delen.

ONZE TOEWIJDING AAN BELEGGERS
We zijn toegewijd aan het nastreven van gezonde groei en winstdoelstellingen, het toepassen van 
voorzichtige en doeltreffende toewijzingsbeginselen van kapitaal en het behouden van het hoogste niveau 
van de financiële integriteit.
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HET VERMIJDEN VAN 
BELANGENCONFLICTEN

WAAROM VERMIJDEN WE BELANGENCONFLICTEN
We verwachten te worden beoordeeld op onze verdiensten en wij 
geven datzelfde respect aan onze leveranciers, zakelijke partners 
en aan elkaar. Als onze beoordeling in het gedrang komt door 
persoonlijke belangen en prioriteiten, kunnen we ons volledige 
potentieel niet bereiken als One Oshkosh. Wij zouden ook onze 
aandeelhouderswaarde en onze reputatie ondermijnen. 
Maar wanneer we handelen met integriteit, eerlijkheid en respect, 
weten we waar we staan en dat geldt ook voor onze aandeelhouders.

HOE VERMIJDEN WE BELANGENCONFLICTEN
We vermijden zelfs de schijn van belangenverstrengeling in alle 
gebieden van het bedrijfsleven als we:

• potentiële persoonlijke conflictenof die van onze collega’s 
melden aan de General Counsel of de Global Ethics 
& Compliance Group

• werkelijke of vermeende conflicten prompt aanpakken

• het openbaar maken, onszelf te verwijderen uit het 
beslissingsproces en hoe met de situatie om te gaan en elke 
beslissing die wordt genomen door de General Counsel of 
de Global Ethics & Compliance Group te ondersteunen

Persoonlijke belangen zoude, op een aantal gebieden in strijd 
kunnen zijn met die van de Onderneming, waaronder: 

FAMILIELEDEN EN VRIENDEN
We begrijpen dat de wens om onze naaste familieleden en 
vrienden te helpen, onze beoordeling zou kunnen vertroebelen, 
en we onthouden ons van zakelijke beslissingen wanneer zij er 
persoonlijk bij betrokken zijn.

• We plaatsen geen vrienden, romantische partners of 
familieleden daar waar zij direct aan ons moeten rapporteren.

• We zien af van het nemen van beslissingen met betrekking tot 
hun recrutering wanneer zij hierbij betrokken zijn.

• We maken het bekend wanneer zij werken bij onze leveranciers, 
aannemers, klanten of concurrenten.

PERSOONLIJKE OF FAMILIALE FINANCIËLE BELANGEN
We nemen beslissingen die niet worden beïnvloed door het 
vooruitzicht van financieel gewin voor onszelf of 
onze familieleden. 

• Wij bezitten geen substantieel belang in entiteiten die zaken 
doen met of concurreren tegen Oshkosh (neem contact op 
met de Global Ethics & Compliance Group voor een definitie 
van “substantieel”).

• Wij maken het bekend wanneer onze naaste familieleden een 
substantieel belang hebben in of in dienst zijn van een entiteit 
die zaken doet met of concurreert tegen Oshkosh.

ONDERNEMINGSKANSEN
We maken enkel gebruik van de kennis die we hebben opgedaan 
als teamlid van Oshkosh, evenals van de middelen van de 
onderneming en de activa, ten behoeve van Oshkosh. 

• We vermijden het om gebruik te maken van eigendom, 
informatie of positie van Oshkosh voor extern financieel gewin.

• We voorkomen dat externe activiteiten van invloed zijn op onze 
prestaties op het werk bij Oshkosh.

We weigeren om direct of indirect te concurreren met Oshkosh.

GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT
We maken duidelijk dat onze zakelijke beslissingen uitsluitend 
gebaseerd zijn op verdienste, niet op het onjuist geven of 
ontvangen van geschenken, entertainment of iets anders 
van waarde. 

We willen nooit de schijn wekken dat onze zakelijke beslissingen 
zijn beïnvloed door geschenken, entertainment, etentjes of 
gunsten. We verdienen het vertrouwen van klanten en zakelijke 
partners door hen met eerlijkheid, integriteit en respect te 
behandelen. Oshkosh verbiedt het aanbieden, streven naar of 
ontvangen van elke vorm van steekpenningen of smeergeld, 
of het nu gaat om openbare of particuliere entiteiten.

Om potentiële conflicten met betrekking tot het geven van 
geschenken en entertainment te vermijden, zullen we:
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• alleen redelijke maaltijden en entertainment als onderdeel 
van zakelijke besprekingen verstrekken en alleen als deze 
niet in strijd zijn met het beleid van de organisatie van 
de ontvanger 

• geen giften van meer dan de nominale waarde geven aan een 
entiteit waarmee wij zaken doen of proberen zaken te doen

• ons gezonde verstand gebruiken om er zeker van te zijn dat 
hetgeen we geven niet kan worden uitgelegd als een 
ongepaste poging om zakelijke beslissingen te beïnvloeden of 
om iemand ergens toe te verplichten

• naar behoren alle uitgaven voor maaltijden, entertainment en 
giften documenteren en vastleggen

• niets van waarde geven of aanbieden aan overheidspersoneel 
zonder dat dit vooraf is goedgekeurd door de 
Juridische Afdeling

Om potentiële conflicten met betrekking tot het ontvangen van 
geschenken en entertainment te vermijden, zullen we: 

• nooit geschenken accepteren die verder gaan dan de gewone 
zakelijke gunsten van nominale waarde en onze leveranciers 
altijd ontmoedigen om geschenken aan ons te geven

• maaltijden of entertainment alleen accepteren als ze van 
nominale waarde zijn met betrekking tot zakelijke 
besprekingen, en niet als ze zijn gegeven tijdens het nemen 
van beslissingen over inkoop of aanbesteding

• alle oneigenlijke aanbiedingen van leveranciers melden aan 
de Global Ethics & Compliance Group

• geen contanten of equivalent van contanten (bijv. 
cadeaubonnen, opgeslagen waardekaarten of cadeaubonnen) 
accepteren

Wetten en culturele normen over het geven van geschenken en 
entertainment verschillen. Raadpleeg de Global Ethics & 
Compliance Group als u vragen hebt, en geef alle oneigenlijke 
geschenken aan hen. 

Als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een feitelijk of 
potentieel belangenconflict, geef dit dan door aan de General 
Counsel of de Global Ethics & Compliance Group. Schriftelijke 
toestemming van de General Counsel of de vice-president van de 
Ethics & Compliance is vereist voor betrokkenheid bij eventuele 
belangen die in strijd kunnen zijn met die van de Onderneming. 

MEER HULPBRONNEN

• Beleid inzake belangenconflicten

• Beleid inzake geschenken en entertainment 

• Anti-omkopings en anti-corruptiebeleid

 WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Eén van onze leveranciers stuurde een geschenkmand met 

fruit naar het kantoor. Kan ik dle geschenkmand accepteren?

A:  Ja, maar je moet het op kantoor zetten zodat iedereen ervan 
kan genieten. 

‘NOMINALE’ WAARDE BETEKENT IETS DAT NIET 
OVERDADIG OF FREQUENT IS. IN HET ALGEMEEN 
KUNNEN WE GEEN RELATIEGESCHENKEN OF 
ENTERTAINMENT GEVEN OF ACCEPTEREN ALS HET 
EEN MARKTWAARDE HEEFT VAN US $ 100 OF MEER.
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HET AANLEGGEN, ONDERHOUDEN EN OPENBAAR MAKEN 
VAN ACCURATE DOSSIERS EN REKENINGEN

WAAROM ONDERHOUDEN WE ACCURATE DOSSIERS
We hebben juiste, volledige, toegankelijke zakelijke dossiers nodig 
om belangrijke beslissingen te nemen. Correct archiefbeheer 
verbetert de algehele efficiëntie en productiviteit, beschermt vitale 
informatie van de organisatie en zorgt dat de regelgeving wordt 
nageleefd. Het biedt ook transparantie voor beleggers en beschermt 
ons tegen rechtszaken, boetes en strafrechtelijke procedures. 

HOE ONDERHOUDEN WE ACCURATE DOSSIERS
Wij creëren, beschermen en vernietigen onze dossiers met 
eerlijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht. Dit betekent dat we:

• alle transacties nauwkeurig in onze boekhouding weergeven, 
met inbegrip van vouchers, rekeningen, facturen, onkostennota’s 
en loonadministratie

• alle activa, passiva, inkomsten en uitgaven tijdig registeren, 
volgens de voorschr i f ten, a lgemeen aanvaarde 
boekhoudprincipes en het bedrijfsbeleid

• gegevens veilig verwerken en opslaan, volgens ons beleid voor 
documentatiebeheer

• dossiers die betrekking kunnen hebben op een gerechtelijke 
procedure beschermen.

MEER HULPBRONNEN

• Handboek voor Documentatie- en Informatiebeheer 
(RIM, Records and Information Management)

• CAPP Handboek

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:   Ik weet dat ons beleid voor documentatiebeheer ons 

voorschrijft om bepaalde dossiers na een bepaalde periode te 
wissen, maar ik heb  al mijn dossiers bewaard voor het geval 
dat iemand ze ooit eens nodig heeft. Is dat goed? 

A:  Nee, u moet al het mogelijke doen om u te houden aan ons 
schema voor het bewaren van informatie. Het te lang bewaren 
van dossiers kan onze opslagsystemen overbelasten, met het 
risico dat gevoelige of vertrouwelijke informatie kan worden 
geopend en misbruikt. Door het bewaren van dossiers volgens 
schema, versterkt u ons programma voor documentatiebeheer 
en beschermt zo de onderneming. 
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ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN MEDIA, 
BELEGGERS EN ANALISTEN

<< CHECKLIST VERZOEK RISICOVOLLE INFORMATIE >>
Ongepaste verzoeken om inlichtingen kunnen op elk moment 
komen, vanuit verschillende bronnen. Pas op voor het 
beantwoorden van vragen over: 

• Productontwikkeling of leveringen

• Namen van klanten of andere informatie over klanten

• Leveranciers

• Werknemers

• Prijsberekeningen of kosten

• Doorlooptijden

• Kwaliteitsniveaus

• Algemene zakelijke trends

WAAROM COMMUNICEREN WIJ OP VERANTWOORDE 
WIJZE MET HET PUBLIEK
We moeten duidelijke, nauwkeurige en consistente informatie over 
Oshkosh aan beleggers en het publiek verstrekken. 
Tegelijkertijd  moeten we onze gevoelige of geheime informatie 
beschermen, evenals die van onze leveranciers en klanten. 
We kunnen voldoen aan deze verplichtingen als we ervoor zorgen 
dat externe vragen uitsluitend worden behandeld door collega’s 
met het gezag en de ervaring om deze vragen af te handelen. 

HOE COMMUNICEREN WIJ OP VERANTWOORDE WIJZE 
AAN HET PUBLIEK
We reageren op alle vragen met integriteit en goed burgerschap. 
Dit betekent dat we:

• beleefd, maar vastberaden zijn in het niet verstrekken van enige 
informatie over Oshkosh, onze partners en onze klanten, 
tenzij we specifiek bevoegd zijn om dit te doen

• vragen van de media doorverwijzen naar de bedrijfscommunicatie 
en vragen van analisten en beleggers naar Investeerdersrelaties 

• alle beleidslijnen van Oshkosh over de bescherming van 
vertrouwelijke informatie opvolgen

Voor meer informatie over het beantwoorden van vragen van de 
media, investeerders of andere externe bronnen, neemt u contact 
op met de Bedrijfscommunicatie of Investeerdersrelaties. 

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Eén van onze leveranciers vroeg me of we een goed gevoel 

hadden over onze kansen op het krijgen van het contract voor 
een groot order van mixers met lossen aan de achterkant. 
Ze  wil het graag weten, zodat ze kan beginnen met het 
opvoeren van de productie, wat ons ook zou helpen om op tijd 
te kunnen leveren. Wat moet ik zeggen?

A:  Ook al is dit een betrouwbare zakenpartner met een legitieme 
reden om de informatie te kennen, u kunt dit niet zelf delen. 
Geef zelfs geen aanwijzingen, laat staan tips, omdat u en de 
onderneming hierdoor het risico lopen van handel met 
voorkennis. Verwijs de leverancier naar haar 
inkoopvertegenwoordiger. Zij hebben de middelen om te 
bepalen of de partner deze informatie zou moeten kennen en 
wat de beste manier is om te reageren met behoud van een 
goede zakelijke relatie.



VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
EN EIGENDOMSINFORMATIE
We beschermen de vertrouwelijke en eigendomsinformatie van 
Oshkosh zorgvuldig, in het besef dat het van vitaal belang is 
voor onze groei, concurrentievoordeel en voor de waarde voor 
de aandeelhouders.

Onze eigendomsinformatie is een cruciaal bedrijfsmiddel. We zijn 
allemaal een steward en vertrouwde zakenpartner van dat 
eigendom. Wij eren dat vertrouwen door de gegevens van de 
Onderneming te beschermen op The Oshkosh Way.

Dit betekent dat we:

• vertrouwelijke informatie identificeren, deze veilig opslaan en 
deze beschermen tegen onbevoegde toegang

• alleen vertrouwelijke informatie delen als er een zakelijke 
need-to-know is, zelfs tussen teamleden

• snel reageren op nieuwe veiligheidseisen en bij alles wat we 
doen alert blijven op de gevolgen voor de beveiliging 

• informatie van Oshkosh blijven beschermen, zelfs als we 
vertrekken bij de Onderneming

• onszelf als eigenaar van gegevens ervoor verantwoordelijk 
houden om alle documenten (waaronder e-mails) naar 
behoren te classificeren, volgens deze richtlijnen:

• Onbeperkt–Ongeoorloofde openbaarmaking zou geen 
schade berokkenen aan de Onderneming. Iedereen buiten 
de Onderneming kan het zien.

• Beperkt–Ongeoorloofde openbaarmaking zou schade 
berokkenen aan de Onderneming. Als het nodig is voor de 
Onderneming en er is toestemming, kan dit worden gedeeld 
binnen de Onderneming, alsook met haar leveranciers en 
zakelijke partners.

• Zeer Beperkt–Ongeoorloofde openbaarmaking zou grote 
schade berokkenen aan de Onderneming. Als het nodig is 
voor de Onderneming en er is toestemming, kan dit worden 
gedeeld binnen een klein deel van het personeel van de 
Onderneming, en met zakelijke partners. 

MEER HULPBRONNEN

• Beleid van Classificatie en Behandeling van Vertrouwelijke 
& Bevoorrechte Informatie
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WAAROM BESCHERMEN WE DE ACTIVA VAN 
DE ONDERNEMING 
We helpen allemaal om de actıva te creëren waar Oshkosh elke 
dag op vertrouwd. Van gepatenteerde processen over 
geavanceerde apparatuur, tot de reputatie van Oshkosh, al deze 
activa komen ten goede van ons allemaal en de investeerders 
van de Onderneming. Ze hebben een directe invloed op ons 
vermogen om te slagen als individuen en als One Team. Daarom 
zijn wij elk verantwoordelijk voor de bescherming daarvan tegen 
beschadiging, verlies, diefstal en mishandeling. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid om deze eigendommen te behandelen alsof 
deze van onszelf waren—omdat ze dat in zekere zin ook zijn. 

HOE BESCHERMEN WE DE ACTIVA VAN 
DE ONDERNEMING
We beschermen alle activa en informatie van de Onderneming. 
Dit betekent dat we:

• de eigendommen van Oshkosh alleen gebruiken voor zakelijke 
doeleinden en het rapporteren als deze in gevaar zijn

• verlies, afval, vernieling, diefstal en misbruik van eigendommen 
van de Onderneming voorkomen

• eigendommen van onze leveranciers en klanten beschermen, 
alsmede ons eigen eigendom, faciliteiten en apparatuur

• openbaarmaking van vertrouwelijke informatie of 
bedrijfsgeheimen voorkomen

• zonder toestemming geen eigendommen van de Onderneming 
lenen, uitlenen, verkopen of vernietigen 

• kostenbewust zijn, altijd een balans vinden tussen kwaliteit 
en prijs bij de aankoop van materialen en diensten en slechts 
voor redelijke zakelijke uitgaven een vergoeding vragen 

• een Geheimhoudingsverklaring eisen en vertrouwelijke 
informatie op de juiste manier markeren wanneer het nodig is 
om deze te delen

MEER HULPBRONNEN

• CAPP Handboek

• TINA

‘EIGENDOMMEN’ KAN VERWIJZEN NAAR VEEL DINGEN. 
DEZE ZIJN:
• Informatieve eigendommen, zoals alle gegevens met 
betrekking tot de zaken van Oshkosh 

• Financiële eigendommen, zoals geld, financiële instrumenten, 
of alles wat kan worden omgezet in geld (inclusief tijd) 

• Materiële eigendommen die worden verstrekt aan teamleden 
om zaken te doen, zoals telefoons, gereedschappen, machines, 
gebouwen, voertuigen en kantoorbenodigdheden 

• Immateriële eigendommen, zoals ideeën, uitvindingen, 
auteursrechten, patenten, handelsgeheimen en onze reputatie 

HET AANLEGGEN, ONDERHOUDEN EN OPENBAAR 
MAKEN VAN ACCURATE DOSSIERS EN REKENINGEN

VERTROUWELIJK
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INTERNE CONTROLES
We volgen en vergemakkelijken alle interne controles van 
Oshkosh, in de wetenschap dat dit onze eigendommen 
beschermt en deze correct verwerkt.

Dit betekent dat we:

• interne controles wat onze eigendommen beschermt 
ontwerpen, gebruiken en onderhouden en zorgen voor een 
nauwkeurige financiële rapportering

• begrip hebben van en voldoen aan het beleid en de procedures 
van de Onderneming met betrekking tot de creatie en opslag 
van tijdige, volledige en nauwkeurige administratie

• volledig samenwerken met accountants en eventuele interne 
onderzoeken

• voldoen aan de Sarbanes-Oxley Wet, de Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA), en andere toepasselijke wet- en regelgeving

MEER HULPBRONNEN

• CAPP Handboek

• Handboek over Documentenbeheer

• Corporate Autorisatie en Notificatiematrix van de Transactie 
van de Onderneming

• Beleid van Classificatie en Behandeling van Vertrouwelijke 
& Bevoorrechte Informatie

• Beleid inzake Acceptabel Beleid

JUISTE GEBRUIK VAN INFORMATIE AND 
COMMUNICATIE SYSTEMEN
We gebruiken onze communicatie-apparatuur en systemen 
naar behoren, zodat onze activiteiten veilig, professioneel en 
niet schadelijk verlopen.

Dit betekent dat we:

• alle beveiligingsmaatregelen hanteren zoals vereist door het 
beleid van Oshkosh 

• informatie van de Onderneming beschermen tegen 
ongeoorloofd gebruik, verspreiding, wijziging of verwijdering

‘VERTROUWELIJKE INFORMATIE’ ZOU KUNNEN ZIJN:
• Niet-openbare financiële informatie of prognoses

• Marketingplannen

• Gepatenteerde processen, formules of productontwerpen

• Lopende patenten en handelsgeheimen

• Plannen voor onderzoek en ontwikkeling

• Salarisgegevens en personeelsinformatie

• Plannen over overname en afstoting

• Informatie over aanbesteding

• Prijsstrategieën

• Specifieke prijzen en kostengegevens

• Leverancierslijsten en informatie

• Klantenlijsten en informatie

• geen ongeautoriseerde software of applicaties gebruiken op 
apparatuur van de Onderneming

• professioneel en hoffelijk zijn op alle communicatiesystemen 
van Oshkosh, waarbij we content vermijden die obsceen, 
ongepast, kwetsend, lasterlijk, illegaal of onjuist is

• geen wachtwoorden of andere toegangscontroles delen of 
deze onjuist opslaan 

• persoonlijk gebruik van apparatuur en systemen van Oshkosh 
beperken, verzekeren dat het incidenteel is en geen invloed 
heeft op onze werkprestaties 

• begrijpen dat we geen recht hebben op privacy bij het gebruik 
van apparatuur of systemen van Oshkosh en beseffen dat 
deze op elk moment kunnen worden geïnspecteerd

MEER HULPBRONNEN

• Beleid inzake Sociale Media

• Beleid inzake Acceptabel Beleid

HANDEL MET VOORKENNIS
Wij gebruiken of delen geen interne informatie als het een 
risico of zelfs de schijn van illegale handel in effecten creëert.

Wij respecteren aandeelhouders en de integriteit van de 
financiële markten. Handel met voorkennis kan markten 
verstoren, reputaties beschadigen, boetes oproepen of kan 
zelfs resulteren in gevangenisstraf. Dus nemen we de 
verantwoorde l i j khe id voor  het  voorkomen van 
o n g e o o r l o o f d e   b e k e n d m a k i n g  v a n  i n t e r n e 
(of  materiaalgerelateerde, niet-openbare) informatie. 
Dit betekent dat we:

• alle wet- en regelgeving inzake handel met voorkennis naleven

• geen effecten kopen of verkopen of anderen een tip geven 
wanneer we toegang hebben tot interne informatie

• interne informatie enkel delen met geautoriseerde teamleden 
op een need-to-know-basis

• het publiek een kans geven om de interne informatie te 
overdenken zodra deze wordt vrijgegeven voordat we gaan 
handelen

MEER HULPBRONNEN

• Beleid aangaande Handel met Voorkennis

MATERIAAL, NIET-OPENBARE (‘INTERNE’) INFORMATIE
is informatie over enig bedrijf dat niet openbaar beschikbaar is 
gemaakt en dat een redelijke belegger dit belangrijk zou vinden 
wanneer er een beslissing wordt genomen over handelen in 
effecten. Dit kan het volgende omvatten: 

• Financiële resultaten en dividenden 

• Nieuw gunningen voor contracten

• Rechtszaken, schikkingen of hangende rechtsvorderingen

• Nieuwe producten of marketing initiatieven

• Veranderingen in het hoger management

• Verwachte fusies of overnames
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06 Samenwerken MET 
zakelijke partners
Wij streven naar een wederzijds nuttig samenwerkingsverband met onze 
leveranciers, aannemers en distributeurs. We gaan net een stukje verder om 
partners te vinden die onze kernwaarden van integriteit, eerlijkheid en 
burgerschap delen. We strijden actief tegen corruptie en weigeren om de andere 
kant op te kijken als het gaat om de bescherming van de goederen, rechten en 
de waardigheid van anderen.

ONZE BETROKKENHEID BIJ ZAKELIJKE PARTNERS
We houden ons aan eerlijke handel en wederzijds bevredigende zakelijke relaties gebaseerd op vertrouwen, 
transparantie en samenwerking.
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STERKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
OPBOUWEN

WAAROM WE STERKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
OPBOUWEN
Het bouwen van geavanceerde gespecialiseerde voertuigen en 
uitrusting omvat het kopen van grote aantallen onderdelen en 
subsystemen van leveranciers. Evenzeer is bij de verkoop van 
deze apparatuur aan overheden en andere klanten wereldwijd 
vaak hulp nodig van aannemers, consultants, dealers, 
onafhankelijke vertegenwoordigers, distributeurs en andere 
zakenpartners. We beschouwen deze derden als een deel van 
ons team als One Oshkosh. Daarom verwachten we dat ze zich 
allemaal houden aan The Oshkosh Way. We hebben hun 
producten en diensten nodig om te voldoen aan onze eigen hoge 
normen van veiligheid, waarde en integriteit. Onze klanten zijn 
hier afhankelijk van.

HOE WE STERKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
BOUWEN
Wij selecteren onze zakelijke partners door middel van een 
streng, maar eerlijk en competitief proces. Dit betekent dat we:

• Een aanbesteding baseren op heldere, specifieke  
prestatie-eisen en meetbare resultaten

• alle gekwalificeerde potentiële partners een gelijke kans 
geven om contracten te verdienen

• proberen om kwalitatief hoogwaardige en veilige producten in 
te kopen, die op tijd en binnen het budget geleverd

• kostenbewust zijn en controleren of we niet meer dan de 
marktwaarde betalen

• verwachten dat onze zakelijke partners op een eerlijke manier 
met ons omgaan, net zoals wij onszelf ertoe verplichten om op 
dezelfde manier met hen om te gaan

• voorzichtig handelen met derden, om zeker te zijn dat ze 
gekwalificeerd en gerenommeerd zijn

• relaties schriftelijk formeel bekrachtigen, zodat alle transacties 
transparant zijn

• voldoen aan de Amerikaanse Procurement Integrity Act, 
de FCPA en andere toepasselijke wetten

MEER HULPBRONNEN

• Gedragscode voor Leveranciers
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OMKOPING EN  
CORRUPTIE VOORKOMEN 

WAAROM VOORKOMEN WE OMKOPING EN CORRUPTIE
We verdienen het vertrouwen van klanten op lange termijn door te 
vertrouwen op onze teamleden en onze innovatieve, kwalitatief 
hoogwaardige producten. Wij laten ons niet betrekken in omkoping 
of andere corrupte praktijken, ongeacht waar wij actief zijn, of hoe 
anderen dingen misschien doen. We beschouwen dit niet alleen 
als een juridische, maar ook als een morele verplichting. Corruptie 
berooft onze gemeenschappen door het vernietigen van 
vertrouwen, het ondermijnen van de wet, het beschadigen van de 
mensenrechten en het verstoren van markten. Onze kernwaarden 
van eerlijkheid, integriteit en burgerschap dwingen ons om 
corruptie te bestrijden. Door onszelf verantwoordelijk te houden 
voor deze waarden, maken we onze ondernemingen en onze 
gemeenschappen sterker en duurzamer. 

HOE VOORKOMEN WE OMKOPING EN CORRUPTIE?
Oshkosh neemt stelling tegen corruptie en streeft ernaar om enkel 
zaken te doen op een ethische manier. Dit betekent dat we:

• niets van waarde aanbieden, beloven of vragen aan een 
ambtenaar of iemand anders om een oneigenlijk voordeel 
te behalen

• geen steekpenningen, smeergeld of ongepaste geschenken 
zullen accepteren 

• elke indicatie van een ongepaste betaling melden

• de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Britse Bribery Act 
en de wetten van de landen waar wij zaken doen, naleven

• zorgvuldig zijn om er zeker van te zijn dat onze vertegenwoordigers 
en agenten onze betrokkenheid bij de bestrijding van 
corruptie delen

• enkel derden inschakelen wanneer dat nodig is en alleen als ze 
de juiste ervaring hebben, werken tegen een redelijke vergoeding 
en zich houden aan onze kernwaarden

MEER HULPBRONNEN

• Anti-omkopings en anti-corruptiebeleid

• Beleid inzake geschenken en entertainment 

• Rode Vlaggen Corruptie

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  We willen een nieuw distributiecentrum in een opkomende 

markt openen, maar de vergunningen voor de bouw zijn 
opgehouden. Ik nam contact op met de lokale inspecteu, 
en  hij vertelde me dat de vergunningen kunnen worden 
versneld als ik hem een plezier deed. Wat moet ik nu doe?

A:  De inspecteur vraagt om wat neerkomt op omkoping. 
Een  gunst verlenen aan de lokale inspecteur om de 
vergunning te ontvangen is in strijd met ons beleid en de wet. 
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BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE 
INFORMATIE VAN DERDEN

WAAROM WIJ DE VERTROUWELIJKE GEGEVENS VAN 
DERDEN BESCHERMEN
Op sommige momenten moeten onze partners en klanten hun 
vertrouwelijke informatie met ons delen. Een leverancier moet 
misschien de plannen voor een nieuw onderdeel delen of een 
klant moet misschien geheime militaire informatie onthullen. 
Wanneer derden gevoelige gegevens aan ons toevertrouwen, 
zetten zij hun harde werk, onderzoek, hoop, activa en soms zelfs 
hun levens op het spel. We hebben de plicht om ons dat 
vertrouwen waardig te tonen, door het aanvaarden van de 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van die informatie.

HOE WIJ DE VERTROUWELIJKE GEGEVENS VAN 
DERDEN BESCHERMEN
Wij streven ernaar om vertrouwelijke informatie van anderen 
tegen misbruik te beschermen. Dit betekent dat we:

• geen vertrouwelijke informatie vragen, tenzij dit absoluut 
noodzakelijk is

• ervoor zorgen dat openbaarmakingen worden gedaan 
krachtens een geldige Geheimhoudingsverklaring

• ervoor zorgen dat de informatie duidelijk wordt gelabeld en dit 
niet delen met iemand binnen of buiten ons bedrijf zonder 
toestemming en een legitieme behoefte om de informatie 
te kennen

• gebruik maken van dezelfde veiligheidsmaatregelen die we 
hanteren bij onze eigen vertrouwelijke informatie, 
inclusief encryptie, wachtwoorden en toegangscontrole 

• geen vertrouwelijke informatie gebruiken die we niet horen te 
kennen—zelfs als het over een concurrent gaat

• vertrouwelijke informatie terugsturen als we het vermoeden 
hebben dat het per ongeluk werd gedeeld en we nemen contact 
op met de Juridische Afdeling 

MEER HULPBRONNEN

• Beleid van Classificatie en Behandeling van Vertrouwelijke 
& Bevoorrechte Informatie

• GPSC Handleiding
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DE INTELLECTUELE EIGENDOMMEN 
VAN DERDEN RESPECTEREN

WAAROM WE DE INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN 
DERDEN RESPECTEREN
Gezien de zakelijke waarde van onze eigen ideeën, processen en 
andere intellectuele eigendommen (en de inspanningen die we 
steken in het creëren en het beschermen ervan), moeten we evenveel 
respect hebben voor de intellectuele eigendommen van derden. 

HOE RESPECTEREN WE DE INTELLECTUELE 
EIGENDOMMEN VAN DERDEN
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden, 
met inbegrip van onze concurrenten. Dit betekent dat we:

• alle benodigde vergunningen en licentieovereenkomsten 
verkrijgen voor het gebruik van intellectueel eigendom en alle 
gebruiksvoorwaarden volgen

• handelsmerken, auteursrechten, logo’s, namen en ontwerpen in 
onze reclame- en marketingmaterialen goed gebruiken

• octrooirechten, handelsgeheimen en geoctrooieerde informatie 
van anderen respecteren, ook tijdens ons onderzoeks- en 
ontwikkelingsproces

• waakzaam blijven waar het het herkennen en melden betreft van 
vervalste producten, piraterij en andere delicten met betrekking 
tot intellectuele eigendomsrechten 

Neem contact op met de Juridische Afdeling of de Global 
Ethics & Compliance Group als u vragen heeft.

MEER HULPBRONNEN

• CAPP Handboek

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Ik werkte voor een concurrent van Oshkosh, en ik heb 

uitgebreide kennis van hun gepatenteerde elektronicasysteem. 
Kan ik deze informatie nu gebruiken?

A:  Als u het hebt over iets dat algemeen publiek bekend is en 
niet bescherm door het octrooisysteem, dan kunt u het 
gebruiken. Maar u kunt ook de intellectuele eigendomsrechten 
schenden, wat niet alleen onethisch is maar ook kan leiden 
tot civiele of strafrechtelijke vervolging. Raadpleeg de 
Juridische Afdeling voordat u verder gaat.



P. 37

MENSENRECHTEN RESPECTEREN  
EN BESCHERMEN

WAAROM RESPECTEREN EN BESCHERMEN WE 
DE MENSENRECHTEN
Omdat we over de hele wereld opereren, kunnen we de wereld ten 
goede veranderen. Door uitsluitend samen te werken met zakelijke 
partners die de mensenrechten respecteren, helpen wij teamleden 
met hoge ethische normen succesvol te blijven. Wij weigeren om 
deel te nemen aan kinderarbeid, dwangarbeid, slavernij, 
mensenhandel en onveilige werkomstandigheden. We houden 
onze kernwaarden in ere, verbeteren onze reputatie en laten zien 
wat we bedoelen als we zeggen dat we allemaal deel uitmaken van 
One Team, One Oshkosh.

HOE WE DE MENSENRECHTEN RESPECTEREN 
EN BESCHERMEN 
We zijn alert om de rechten van werknemers te beschermen in 
onze eigen faciliteiten, evenals die van werknemers van onze 
leveranciers en zakelijke partners. Dit betekent dat we:
• zorgvuldig zijn bij het zoeken naar leveranciers en zakenpartners 
die de mensenrechten niet schenden

• verwachten dat partners hoge ethische normen laten zien
• leveranciers opdragen geen conflictmineralen te kopen

Meld eventuele bezorgdheid dat een zakenpartner zich onethisch 
zou kunnen gedragen aan de Juridische Afdeling of de Global 
Ethics & Compliance Group, ongeacht of er sprake is van een 
dreigend gevaar voor de zaken of de reputatie van Oshkosh. 

MEER HULPBRONNEN

• Gedragscode voor Leveranciers

• Mensenrechten Beleid

• Conflictmineralen Beleid

WAARDEN IN DE PRAKTIJK
V:  Tijdens een bezoek aan een productiesite van één van onze 

leveranciers, zag ik een paar werknemers die minderjarig 
leken te zijn. Mijn gastheer verzekerde me dat ze ouder zijn 
dan ze eruit zien. Wat moet ik nu doe?

A:  U zou uw bezorgdheid moeten melden aan de Global Ethics 
& Compliance Group, zodat zij dit kunnen onderzoeken.
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07 bijdragen aan de 
gemeenschap
We zijn respectvolle buren en ondersteunende burgers. We zijnbetrokken 
partners die luisteren naar zorgen en zoeken naar bezorgdheid, duurzame 
oplossingen. Als wereldwijd bedrijf, zien we zowel de gelegenheid en nemen we 
de verantwoordelijkheid om echte positieve verandering in de wereld te brengen. 

ONZE TOEWIJDING AAN GEMEENSCHAP
We zijn toegewijd om verantwoordelijke buren te zijn en om goed burgerschap te demonstreren.
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HET MILIEU  
BESCHERMEN

WAAROM WE HET MILIEU BESCHERMEN 
Oshkosh is vastbesloten om de wereld te behandelen op het 
werk, op een manier die niet alleen veilig en efficiënt, maar ook 
verantwoord is. Wanneer we grondstoffen behouden, zijn we 
efficiënter en productiever op het werk en in onze 
gemeenschappen. Door middel van productinnovatie kunnen we 
echt een verschil maken. Wij kunnen helpen om een meer 
ecologisch bewuste wereld te vormen—waar we werken, waar 
we wonen en waar onze producten worden gebruikt.

HOE BESCHERMEN WE HET MILIEU
Wij bevorderen te allen tijde ecologische verantwoordelijkheid 
en toerekenbaarheid. Dit betekent dat we:

• onszelf vertrouwd maken met alle milieuwetten, het beleid en 
de procedures die gelden voor ons, en deze opvolgen

• voldoen aan de eisen van milieuvergunningen of 
deze overtreffen

• persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om de hoeveelheid 
afval en emissies te helpen verminderen

• zoeken naar mogelijkheden om energie te besparen in onze 
faciliteiten, processen en voertuigen

• gevaarlijke afvalstoffen veilig verwijderen 

• een Environmental Compliance Assessment Program 
(eCAP, Milieu nalevings- en beoordelingsprogramma) op onze 
faciliteiten inzetten

• onze machines, voertuigen en apparatuur reviseren om 
grondstoffen te besparen

• ieder milieu-incident of het risico van incidenten melden aan de 
Afdeling Milieuzaken

MEER HULPBRONNEN

• Milieubeschermingsbeleid

• Energiebeleid

• Veiligheidsbeleid (Corporate Safety Policy)

• Verslag Duurzaam Ondernemen

• Gedragscode voor Leveranciers
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WAAROM WE ONZE GEMEENSCHAP ONDERSTEUNEN 
Oshkosh is een wereldwijd bedrijf dat lokaal actief is. We stellen 
klanten over de hele wereld tevreden, vooral dankzij het talent dat 
we aantrekken en de steun die we ontvangen van de gemeenschap 
waarin we actief zijn. We nemen onze gemeenschap niet voor lief. 
We zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan hun groei en 
succes. Teruggeven en anderen te helpen hun volle potentieel te 
bereiken is een essentieel onderdeel van The Oshkosh Way. 

HOE WE ONZE GEMEENSCHAP ONDERSTEUNEN
We zoeken naar manieren om kansen te creëren voor anderen 
en bij te dragen aan een betere kwaliteit van het leven. 
Dit betekent dat we:

• vrijwilligerswerk, mentorschap, loopbaanontwikkeling en 
liefdadigheidswerk aanmoedigen

• middelen van de bedrijf delen als we voorafgaand toestemming 
hebben gekregen

• nagaan of het goede doel waarbij we betrokken zijn, legitiem is

• geen gunsten vragen of ontvangen in ruil voor caritatieve 
bijdragen of anderen onder druk zetten om bijdragen te leveren

ONZE GEMEENSCHAP 
ONDERSTEUNEN
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DEELNEMEN AAN HET  
POLITIEK PROCES

WAAROM WE OP EEN VERANTWOORDE MANIER 
DEELNEMEN AAN HET POLITIEK PROCES 
We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan het 
maatschappelijk en om mee te doen aan politieke campagnes. 
Maar we moeten onze persoonlijke politieke betrokkenheid wel 
duidelijk gescheiden houden van Oshkosh. Anders zouden onze 
activiteiten een negatieve weerspiegeling kunnen geven op 
Oshkosh. Dit zou kunnen worden opgevat als steun van de 
Onderneming of, erger nog, de schijn op wekken dat het illegale 
lobbyactiviteiten zijn. Aangezien Oshkosh elke dag rechtstreeks 
samenwerkt met overheden, moeten we nauwkeurig en 
waakzaam zijn over deelname in politiek op juridisch en ethisch 
vlak of anders lopen we het risico het vertrouwen te ondermijnen 
van onze klanten en gemeenschappen en stellen we onszelf 
bloot aan extra risico.

HOE WE OP EEN VERANTWOORDE MANIER 
DEELNEMEN AAN HET POLITIEK PROCES 
We nemen op een voorzichtige manier deel aan het politiek 
proces als particulieren en transparant als een onderneming. 
Dit betekent dat we:

• onze relatie met Oshkosh bekendmaken als we politieke actie 
ondernemen als individu en duidelijk maken dat de meningen 
die we uitspreken die van onszelf zijn

• deelnemen in de politiek alleen namens onszelf en op onze 
eigen kosten

• geen contact opnemen met wetgevers of werknemers van de 
overheid om de gunning van een opdracht aan Oshkosh 
te beïnvloeden

• de Executive Vice President of Overheid Operaties contacteren 
alvorens te spreken met enige wetgever over rekeningen die 
van invloed zijn op Oshkosh

• de naam van Oshkosh niet zonder toestemming gebruiken om 
een partij, kandidaat of doel te promoten 

• weten welke activiteiten kunnen worden beschouwd als 
lobbyen en voldoen aan alle rapportage en andere wettelijke 
vereisten wanneer we lobbyen als bevoegde teamleden 
van Oshkosh

• geen enkele politieke bijdrage maken namens Oshkosh 
zonder voorafgaande toestemming van de Juridische Afdeling

Oshkosh heeft een politiek actiecomité via hetwelk teamleden 
politieke doelen kunnen ondersteunen die een rechtstreekse 
invloed hebben op ons bedrijf, de producten of de industrie. 
Deelname aan de Commissie voor Politieke Actie van Oshkosh 
(OCEPAC,Corporation Employee Political Action Committee) is 
geheel vrijwillig en wordt nauwkeurig gereguleerd door de 
Federale Verkiezingscommissie. Deze paragraaf is geen 
uitnodiging voor donaties aan de OCEPAC.)

MEER HULPBRONNEN

• Beleid inzake Acceptabel Beleid
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OP DE JUISTE MANIER 
beslissingen nemen08

HOE BESLISSINGEN 
TE NEMEN OP DE 
JUISTE MANIER

Elke dag staan we voor veel keuzes. Sommige daarvan zijn makkelijk. Andere zijn 
complexer. Het is vaak een voordeel om een kader te hebben dat ons helpt om een 
stapje terug te doen en ervoor te zorgen dat u zaken doet op ‘The Oshkosh Way’.

BEANTWOORD DEZE 4 VRAGEN VOORDAT U HANDELT:
1. Is het legaal? 

2. Is het in overeenstemming met het beleid van onze Onderneming?

3.  Is het in overeenstemming met elk van onze kernwaarden: Eerlijkheid, Integriteit, Verantwoordelijkheid, 
Respect en Burgerschap?

4.  Zou u trots zijn als het op de voorpagina van de krant zou staan waar uw familie, vrienden en collega’s het 
kunnen lezen?

Als één van de antwoorden op deze vragen ‘Nee’ is, ga dan niet verder zonder het te bespreken met uw 
leidinggevende of de Global Ethics & Compliance Group. 
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09 handhaving van  
de OSHKOSH WAY
Wij belonen acties die The Oshkosh Way handhaven, omdat deze de cultuur 
gebaseerd op waarden die zo belangrijk voor ons is, weerspiegelen. 
Wanneer een onderzoek vaststelt dat er een schending heeft plaatsgevonden 
van The Oshkosh Way of een onderliggend beleid, zal een passende sanctie 
volgen. Die sanctie kan bestaan uit een groot aantal acties, waaronder ontslag, 
vergoeding van verlies of schade aan Oshkosh, of zelfs doorverwijzing voor 
strafrechtelijke vervolging. 





contact 

informatie

SOCIALE MEDIA

Ontworpen door Curran & Connors, Inc. / www.curran-connors.com

GLOBAL ETHICS AND COMPLIANCE
Bettye J. Hill
Vice President, Chief Ethics & Compliance Officer
bhill@oshkoshcorp.com

Amy Thiel
Directeur, Global Ethics & Compliance
athiel@oshkoshcorp.com

Chad Kleist
Global Communication en Training Manager
ckleist@oshkoshcorp.com

WEBSITE HULPLIJN
www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh

NUMMER HULPLIJN (V.S. & CANADA)
1-866-554-3844

WEBSITE OSHKOSH CORPORATION GLOBAL 
ETHICS AND COMPLIANCE 
http://www.oshkoshcorporation.com/about/
global~ethics~compliance.html

*Neem ook contact op met uw lokale Human Resources afdeling
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