
 

 

 

 

De Gedragscode  

van TD SYNNEX 
Onze gedeelde principes 

  



 

Een bericht van onze CEO 

Op 1 september 2021 fuseerden SYNNEX en Tech Data tot TD SYNNEX, een van de grootste 

distributeurs van technologie ter wereld. We leveren overtuigende technologische oplossingen aan 

een dynamische wereldwijde marktplaats. We zijn gericht op het succes van onze partners, 

aandeelhouders en elkaar. We houden ons aan de hoogste normen en leveren elke dag 

uitmuntendheid. 

Als CEO ben ik zo trots op onze mensen en ons enorme potentieel als wereldwijd team. Onze twee 

voormalige bedrijven vullen elkaar goed aan, waardoor we kunnen profiteren van een brede pool 

van talent, hulpmiddelen, klanten, locaties, leveranciers en oplossingen. Het belangrijkste is 

misschien wel dat we profiteren van de combinatie van twee geweldige culturen, die beiden net zo 

toegewijd zijn om op de juiste manier zaken te doen. 

We zullen ons beleid en onze procedures de komende maanden zorgvuldig harmoniseren om een naadloze ervaring voor klanten en 

collega's te garanderen. We willen er zeker van zijn dat we de beste gebruiken van beide voormalige bedrijven volgen en  we weten 

dat dit samenwerking en tijd vereist. In de tussentijd leiden onze kernprincipes ons als één enkel, verenigd team. 

In dit document worden de kernprincipes beschreven die te vinden zijn in onze oude gedragscodes die de basis zullen vormen van 

een volledig uniforme gedragscode die momenteel in ontwikkeling is. Deze principes zijn van toepassing op al onze collega's, 

aannemers, bestuursleden en channel partners  

Als deze principes niet worden nageleefd, zullen we snel actie ondernemen om het probleem aan te pakken en te corrigeren. 

Daarom vragen we elk lid van onze gemeenschap om zich uit te spreken wanneer ze iets zien dat niet juist is, met behulp van een 

van de hieronder aangegeven opties om melding te doen. Vergeet niet dat we geen enkele vorm van represailles tolereren. We 

willen dat u zich uitspreekt als u zich zorgen maakt en we zullen u beschermen als u dat doet. 

Bij TD SYNNEX stellen wij onze wereldwijde partners in staat om met technologie geweldige resultaten te 

bereiken. Vertrouwen is de reden waarom wij gedijen en het is aan ons allen om dat vertrouwen bij elke 

interactie te blijven opbouwen.  

Bedankt voor uw ethisch leiderschap. Ik kijk uit naar alles wat we samen zullen bereiken.  

Melding doen  

Bedenkingen 

Bij TD SYNNEX spreken wij ons uit wanneer wij wangedrag of onwettig gedrag zien. We weten dat vroegtijdig melden 
van een issue een slechte situatie kan stoppen voordat het nog erger wordt. Daarom gebruiken wij open communicatie 

om de risico's voor het bedrijf, onze medewerkers, onze partners en onszelf te beperken. En als ons gevraagd wordt 
aan een onderzoek mee te werken, zijn wij altijd open en eerlijk.  
 

Als u zich zorgen maakt over een overtreding van deze principes of van andere beleidslijnen, doe hier dan zo snel 
mogelijk melding van. U kunt praten met uw manager, uw leiderschapsteam, HR, de afdeling Legal of de afdeling Ethics 
& Compliance. U kunt een melding ook indienen bij het Auditcomité van onze Raad van Bestuur of via de Ethics Line-

website of hotline. Indien gewenst kunt u zelfs anoniem een melding doen. Als u anoniem een melding doet, zorg er 
dan voor dat u regelmatig de Ethics Line-website of hotline bezoekt om meer informatie te leveren indien nodig.  

 

 

U bent altijd beschermd tegen represailles wanneer u te goeder trouw spreekt.  Er is een nultolerantie voor represailles 

bij TD SYNNEX. Als u gelooft dat u het slachtoffer bent van represailles moet u hier onmiddellijk melding van doen. Elke 

vorm van represailles is reden voor disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag.  

  

https://ir.synnex.com/governance/default.aspx#section=whistleblower
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/71328/index.html


 

Onze principes 

Wij leiden met integriteit 

Leiders hebben een speciale verantwoordelijkheid bij TD SYNNEX. Leiders zijn een 

belangrijk hulpmiddel voor onze collega's om melding te doen van bedenkingen en ze 

moeten een omgeving bevorderen waarin iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken, 

zonder angst voor represailles. Onze leiders moeten zorgvuldig luisteren naar alle aan hen 

gemelde bedenkingen en onmiddellijk melding doen van beschuldigingen van wangedrag of 

overtredingen van onze Code aan onze afdelingen Legal of Ethics & Compliance voor een 

oplossing. 

We Volgen de Relevante Beleidslijnen en Wetten 
We volgen de wet overal waar we zaken doen, inclusief toepasselijke normen en voorschriften voor 

de ontwikkeling van onze producten en diensten, import- en exportvoorschriften, privacy- en 

beschermingsvereisten voor gegevens, mededingings- en concurrentiewetten en andere juridische 

vereisten. 

Naast deze wettelijke vereisten volgen we de lokale en wereldwijde beleidslijnen die door ons 

bedrijf zijn ingesteld om compliance te garanderen. Als de lokale wetgeving strenger is dan dit 

beleid, volgen we de lokale wetgeving. Als een lokale zakelijke praktijk in strijd is met ons beleid, 

volgen we ons beleid. Bij twijfel over de vraag of een activiteit ongepast is, vragen we richtlijnen. 

Deze verplichtingen zijn voor iedereen van toepassing en eventuele uitzonderingen moeten door de 

Raad van Bestuur worden goedgekeurd. 

Wij bieden een veilige, respectvolle en inclusieve werkplek 
We streven ernaar om een favoriete werkgever te zijn waar collega's zich goed voelen. We hebben 

lokale beleidslijnen en hulpmiddelen om de veiligheid van collega's op de werkplek te garanderen 

en we moedigen collega's aan om zich uit te spreken als ze zich zorgen maken. We tolereren geen 

intimidatie, pesten of discriminatie in welke vorm dan ook.  

We waarderen diversiteit en we geven prioriteit aan inclusie in ons werk. We cultiveren een 

betrouwbare, inclusieve omgeving waar alle mensen welkom zijn. We nemen proactieve stappen 

om ervoor te zorgen dat onze collega's en zakenpartners zich op hun gemak, gewaardeerd en 

bevoegd voelen.  

We Hechten Waarde Aan Fundamentele Mensenrechten 
We houden ons aan de arbeidswetgeving in alle landen waarin we actief zijn, inclusief 

minimumloon, overuren en regels voor maximaal aantal arbeidsuren. Wij zijn van mening dat een 

baan vrij moet worden gekozen en wij verbieden mensenhandel, gedwongen, gebonden of 

onvrijwillige arbeid. We tolereren geen uitbuiting van kinderen of kinderarbeid.   



 

We respecteren de vrijheid van een individu. Onze collega's kunnen vrij omgaan met wie ze maar 

willen. We kunnen, indien gewenst, vakbonden vormen om collectief te onderhandelen en ideeën 

of bedenkingen te delen met het management. We tolereren geen discriminatie, intimidatie of 

represailles tegen iemand die zijn recht op lidmaatschap van een vakbond uitoefent.  

Wij respecteren onze Aandeelhouders en Hulpmiddelen 
Als beursgenoteerd bedrijf zijn we toegewijd aan onze aandeelhouders om onze zaken efficiënt en 

ethisch uit te voeren. We verwachten van onze collega's dat ze wetten volgen die handel met 

voorkennis verbieden. We staan diefstal of verspilling van bedrijfsmiddelen niet toe. We nemen 

geen kansen weg van ons bedrijf die ontdekt worden door ons werk bij TD SYNNEX. We misbruiken 

onze positie niet voor persoonlijk gewin en we concurreren op geen enkele manier met ons bedrijf.  

We houden concurrerende informatie vertrouwelijk 
In ons werk bij TD SYNNEX hebben we soms toegang tot vertrouwelijke informatie. Deze informatie 

kan worden gebruikt voor handel met voorkennis of om vrije en eerlijke concurrentie op de markt 

te verminderen als we niet voorzichtig zijn. Wanneer wij vertrouwelijke informatie tegenkomen, 

nemen wij maatregelen om die vertrouwelijk te houden. We bespreken dit niet waar het kan 

worden afgeluisterd, we laten dit niet onbeheerd achter en we plaatsen nooit vertrouwelijke 

informatie op social media of externe sites. We delen nooit vertrouwelijke informatie met iemand 

buiten TD SYNNEX, tenzij geautoriseerd door de relevante partijen of wettelijk vereist.  

Wij melden en beheren potentiële belangenconflicten 
Wij moeten open en transparant zijn over alles wat ons ervan zou kunnen weerhouden beslissingen 

te nemen in het beste belang van TD SYNNEX. Zelfs als we niet handelen bij een potentieel conflict, 

kan de loutere perceptie van een belangenconflict gevaarlijk zijn als het niet openbaar wordt 

gemaakt en op de juiste manier wordt beheerd. 

Daarom maken we proactief alle financiële belangen, externe relaties en externe kansen bekend 

die onze besluitvorming op het werk kunnen beïnvloeden. Persoonlijke relaties met collega's 

moeten ook worden bekendgemaakt als een van beide personen een voorkeursbehandeling kan 

geven of ontvangen met betrekking tot de carrière van de ander.  Gebruik onze interactieve 

Belangenconflictmodule om het bekendmakingsformulier te creëren en te versturen wanneer 

nodig. 

Terwijl wij voor TD SYNNEX werken, mogen wij nooit voor een concurrent, klant of leverancier 

werken. 

We zijn eerlijk en oprecht in elke interactie 
We concurreren eerlijk en zetten ons in om te allen tijde eerlijk en nauwkeurig te zijn. Wij zorgen 

ervoor dat onze financiële publicaties volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk zijn. We 

veranderen of geven nooit een financieel dossier verkeerd weer, houden nooit transacties buiten 

de boeken en gebruiken nooit valse transacties om wangedrag te verbergen. We slagen door 

https://techdata-legal.bryter.io/s/bNBjB3EmSp2mWlzp1tHmqA/conflict-of-interest


 

geweldige service en eerlijke voorwaarden aan te bieden, en we zullen nooit informatie verbergen 

of verkeerd voorstellen om onze zakenpartners te manipuleren. 

We tolereren geen omkoping of corruptie  
Anti-omkopingswetten, zoals de U.S. Foreign Corrupt Practices Act en The UK Bribery Act, zijn 

overal waar wij zaken doen van toepassing. Wij volgen deze wetten door nooit steekpenningen te 

geven of te ontvangen, ongeacht de plaatselijke wet of gewoonte. We mogen ook geen derde partij 

inhuren om iets te doen dat we zelf niet ethisch of legaal kunnen doen. 

Deze verbintenis beïnvloedt de manier waarop wij als organisatie giften kunnen geven en 

ontvangen. We mogen geen waardevolle geschenken of entertainment geven of ontvangen die 

kunnen worden opgevat als steekpenningen of een schijnbaar belangenconflict kunnen creëren. 

Zelfs geschenken met een lagere waarde kunnen problematisch zijn als ze zonder de juiste 

beoordeling en goedkeuring aan een overheidsfunctionaris worden gegeven. Een klein geschenk 

kan ook een probleem zijn als het op het verkeerde moment wordt gegeven, zoals tijdens een 

concurrerend biedproces. We mogen nooit geschenken, reizen, maaltijden of evenementen geven 

of ontvangen waar een zakelijke gunst tegenover staat of kan staan. 

Omdat zakelijke geschenken en entertainment ingewikkeld kunnen zijn, hebben we specifieke 

beleidslijnen en procedures om te helpen in onze voormalige bedrijven en lokale kantoren. We 

werken aan een verenigd Geschenken- en Entertainmentbeleid voor heel TD SYNNEX. In de 

tussentijd blijven we ons beleid volgen en de vereiste goedkeuringen verkrijgen wanneer dat nodig 

is. 

Wij respecteren persoonlijke privacy 
We waarderen de privacy van onze collega's en zakenpartners door passende maatregelen te nemen bij 

het verzamelen, opslaan, gebruiken of delen van persoonlijke gegevens. We verzamelen niet meer 

gegevens dan nodig is om ons zakelijke doel te bereiken en we verwijderen persoonlijke gegevens op 

verantwoorde wijze wanneer ze niet langer nodig zijn. We volgen ons IT-beleid en onze IT-vereisten om 

ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen, en we zorgen ervoor dat 

persoonsgegevens alleen worden gedeeld met geautoriseerde partijen met behulp van veilige 

methoden. We volgen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming overal waar we zaken 

doen en gebruiken persoonlijke gegevens met de nodige toestemming. 

Wij maken cyberbeveiliging een prioriteit 
We weten dat onze zakenpartners naar ons kijken om hun IT-systemen en -middelen te beveiligen. 

Daarom volgen we best practices op het gebied van cyberbeveiliging en internationale normen. We 

gebruiken de allerbeste technologie en processen om ons bedrijf en onze zakelijke partners te 

beschermen. Collega's worden regelmatig getraind om ons beleid en onze beste gebruiken met 

betrekking tot privacy, cyberbeveiliging en aanvaardbaar gebruik van IT te volgen. We hebben 

strikte IT-normen om vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te bereiken. 

We ontwerpen onze IT-systemen om veilig gebruik van die informatie te bieden en we breiden deze 

best practices uit naar onze ondersteunende partners. We gebruiken alleen goedgekeurde TD 



 

SYNNEX-systemen bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten en we gebruiken nooit 

bedrijfsapparaten of -netwerken voor illegale of onethische handelingen.  

Hoewel wij onze organisatorische en technische maatregelen voortdurend verbeteren om 

opkomende bedreigingen proactief voor te zijn, vertrouwen wij ook op het veiligheidsbewustzijn 

van elke medewerker om bedreigingen te voorkomen en ons bedrijf te beschermen. We zijn extra 

voorzichtig bij het verzenden of ontvangen van e-mails om veelvoorkomende bedreigingen die 

kunnen leiden tot gegevensinbreuk te voorkomen en op te sporen. Als we een phishing-e-mail, een 

mogelijke inbreuk op gegevens of een cyberdreiging vermoeden, moeten we ons Cyber Defense 

Center onmiddellijk waarschuwen, die op de juiste manier zal reageren. 

Wij omarmen vrije en eerlijke concurrentie 
We volgen mededingings- en concurrentiewetten overal waar we zakendoen en we komen nooit 

gebruiken overeen die de vrije concurrentie kunnen verminderen of de consument kunnen 

schaden. Dat betekent dat we nooit markten, klanten, gebieden of prijzen met onze concurrenten 

bespreken of ons gezamenlijk gedragen tegenover een klant of leverancier. Volgens hetzelfde 

principe zullen we het indirect delen van concurrentie-informatie, zoals klantenlijsten, prijzen, 

marges of biedingen, tussen concurrenten niet faciliteren of toestaan. We gebruiken onze relaties 

in de markt nooit om de prijzen kunstmatig te handhaven of te verhogen, en we oefenen 

autonomie uit bij het bepalen van onze eigen wederverkoopprijzen.  

Als we ooit worden gevraagd om deel te nemen aan een praktijk die zou kunnen leiden tot 

verminderde concurrentie of samenwerking tussen concurrenten, moeten we hiervan onmiddellijk 

melden doen bij de afdeling Legal voor ondersteuning. Als we ooit vertrouwelijke informatie van 

een concurrent ontvangen, zelfs per ongeluk, verwijderen we de informatie, leggen we aan de 

afzender uit dat we dergelijke informatie in de toekomst niet meer kunnen ontvangen en 

waarschuwen we de afdeling Legal onmiddellijk voor verdere actie.  

Wij houden onszelf verantwoordelijk voor deze principes 
Het niet naleven van de geest en de letter van onze principes en beleidslijnen kan schadelijk zijn 

voor ons bedrijf. Ieder van ons moet deze principes volgen en ons beleid naleven. Als u dit niet 

doet, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen, mogelijk inclusief ontslag. In gepaste 

omstandigheden kunnen we juridische stappen overwegen of zaken doorverwijzen naar openbare 

wetshandhavingsinstanties voor mogelijke vervolging. 

 

 

 

 

 

 

Ons beleid is geen vervanging voor het ethische oordeel van de leden van onze 

gemeenschap. We stoppen wanneer iets niet goed lijkt en vragen ons leiderschapsteam, 

HR, de afdeling Legal of afdeling Ethics & Compliance om richtlijnen. Door op de juiste 

manier zaken te doen, bouwen we bij elke interactie het vertrouwen van onze channel 

partners op. 


