Gedragscode

Onze normen en waarden

De Basis van Ons Succes

Uitgave 4.2

Ons Bedrijf
Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD.
George Merck benadrukte dit belangrijke uitgangspunt in 1950, toen hij zei: “We proberen nooit te
vergeten dat geneesmiddelen voor mensen zijn.” Terwijl we blijven werken aan innovatie in onze
laboratoria, en streven naar een duurzaam, positief rendement op onze investering, is er één ding
dat we niet zullen veranderen, en dat is onze inzet voor een standvastige ethiek en integriteit.
Hoewel we vele talen spreken en vele culturen vertegenwoordigen, zijn we verenigd in onze
gedrevenheid om op een eerlijke en integere manier een doorbraak te leveren met onze medicijnen.
Onze normen en waarden maken ons MSD. Zij zijn de basis van ons succes.

“Wij proberen nooit te
vergeten dat medicatie
voor de mensen is. Het is
niet voor de winst. De winst
volgt, en als we dat goed
onthouden, zal die ook
nooit uitblijven.”
— George W. Merck, (1950)
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Wat we doen is belangrijk
Ons doel
We gebruiken de kracht van geavanceerde wetenschap om levens over de hele wereld te redden en te
verbeteren.

“ Geleid door ons doel om
wereldwijd levens te redden
en te verbeteren, zijn
onze waarden en normen
van fundamenteel belang
voor ons succes. Onze
gedragscode en onze cultuur
bepalen hoe we ons laten
zien, hoe we beslissingen
nemen en wat onze waarden
als bedrijf en als een
gemeenschap zijn.”
— Rob Davis
CEO and President
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Hoe we het doen is belangrijk
We zetten ons in voor het belang
van onze stakeholders – het
brede spectrum van mensen en
gemeenschappen van wie de levens
worden beïnvloed door wat wij doen.
Onze patiënten en klanten

Onze aandeelhouders

Elke dag beïnvloeden onze producten levens. Wij zien
dit als een privilege en werken onvermoeibaar door
aan het vaststellen van de behoeften van onze klanten
en patiënten. Elke dag zetten we onze bronnen in
om tegemoet te komen aan die behoeften en aan het
verdienen van hun vertrouwen.

Onze aandeelhouders vertrouwen hun zuurverdiende geld
aan ons toe. In ruil verwachten ze goede bedrijfsvoering,
eerlijke, nauwkeurige en tijdige informatie over prestaties
en heldere openbaring in alle openbare verslagen en
communicaties.

Onze medewerkers
Onze innovatie drijft op de kennis, verbeelding en
competenties van onze medewerkers. Als medewerkers
streven we naar het creëren van een werkomgeving
die vertrouwen, integratie en respect ademt, zodat
baanbrekend denken en uitvindingen vrij baan krijgen.

Onze leveranciers en distributeurs
Zonder vertrouwen is een zakelijke verhouding alleen
zo sterk als de laatste transactie. Wij waarderen onze
leveranciers en benaderen ze altijd oprecht, rechtvaardig
en met respect. In ruil verwachten wij van hen om normen
en waarden te hanteren die in lijn staan met de onze.

Onze gemeenschappen en samenleving
Onze gemeenschappen zijn onze buren, en zij vertrouwen
erop dat wij goede bedrijfsburgers zijn. We ondersteunen
met trots een scala aan sociale, gezondheids- en
milieuvriendelijke programma’s. Wij houden ons aan alle
wetten, regels en regelgeving die van toepassing zijn op
ons werk.
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Onze normen en waarden maken ons één
Zij vormen de kern van ons karakter als bedrijf.
Zij maken van ons een bedrijf dat het vertrouwen waard is.
Zij leiden onze beslissingen en acties.

Patiënten voorop

Ethiek en integriteit

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het
leveren van producten en diensten van hoge
kwaliteit. Wij streven ernaar om de gezondheid
en het welzijn van mensen en dieren wereldwijd
te verbeteren en om onze medicatie en vaccins
toegankelijker te maken. Al onze handelingen
moeten worden afgemeten aan onze
verantwoordelijkheid aan diegenen
die onze producten gebruiken of
nodig hebben.

Wij handhaven de hoogste normen in ethiek en
integriteit. Wij hebben verantwoordelijkheden
ten opzichte van onze klanten, concurrenten,
leveranciers, aandeelhouders en de
gemeenschappen die wij wereldwijd van dienst zijn.
In het volbrengen van die verantwoordelijkheden
houden we ons aan de professionele en ethische
richtlijnen. Onze interacties met alle
onderdelen van de maatschappij moeten
transparant zijn en deze hoge
normen weergeven.
WAARDEN

Ons beleid is wat ons leidt

Respect voor mensen

Ze leiden ons over het
principiële pad naar het zijn
van een vertrouwenswaardig
bedrijf

Ons vermogen om te slagen is
afhankelijk van de integriteit, kennis,
verbeeldingskracht, vaardigheid,
diversiteit, veiligheid en de samenwerking
van onze medewerkers. Met dit doel voor
ogen spannen wij ons in om een omgeving te
scheppen van wederzijds respect, betrokkenheid
en verantwoordelijkheid. Wij belonen toewijding
en prestatie en beantwoorden de behoeften van
onze medewerkers en hun familie.

Innovatie en
wetenschappelijke
excellentie

Wij zijn toegewijd aan het hoogste
niveau van wetenschappelijke excellentie en
innovatie. Ons onderzoek wordt gestuurd door de
toewijding aan het verbeteren van de gezondheid
en de kwaliteit van leven. Wij streven ernaar de
belangrijkste behoeften van patiënten en klanten
te identificeren en eraan te voldoen middels
continue innovatie.

Onze normen en waarden zijn fundamenteel voor ons succes.
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Onze beleidslijnen
Onze beleidslijnen zijn gedragsnormen voor de
omgang met onze stakeholders. Wij gebruiken
deze beleidslijnen als leidraad voor de
beslissingen die we iedere dag nemen.

07 Antitrust en eerlijke concurrentie

01 Veiligheid voor de patiënt

08 Beleid wereldwijde handel

Wij streven ernaar om te verzekeren dat klanten en
patiënten kunnen vertrouwen op de veiligheid en
effectiviteit van onze producten.

02 Kwaliteit van het product
Onze producten zijn er wanneer mensen ze nodig hebben,
in kwaliteit waar ze op kunnen vertrouwen.

03 Onderzoek
Ons onderzoek wordt gestuurd door onze toewijding aan
het beschermen van menselijke en dierlijke gezondheid
en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

04 Klantgerichte marketing- en zakelijke praktijken
Wij leveren nauwkeurige, evenwichtige informatie over
onze producten, en ondernemen geen activiteiten die
onze klanten onheus bevoorrechten of beïnvloeden.

05 Voorkomen van omkoperij en corruptie
Wij beloven, bieden, betalen verzoeken of accepteren
niets van waarde om onheus beslissingen of acties te
beïnvloeden met betrekking tot onze zaken.

06 Inkoop en relatie met leveranciers
Wij erkennen dat onze leveranciers een belangrijke rol
spelen in ons algehele succes, en gaan relaties aan met
diegene die de beste algehele waarde bieden, en die onze
toewijding aan kwaliteit, prijs, levering, dienstverlening,
diversiteit, reputatie en ethische zakelijke praktijken delen.

Wij concurreren op een agressieve, maar rechtvaardige
manier om open markten en klantkeuze te bevorderen,
op basis van de verdiensten van onze producten
en diensten en van onze reputatie als eerlijke en
rechtvaardige zakenpartner.

Wij handelen verantwoordelijk om producten en diensten
over de grenzen te brengen, in overeenstemming met de
plaatselijke en internationale handelswetgeving die voor
onze operaties gelden.

09 Financiële integriteit
Als verantwoordelijke huisbewaarders geloven wij dat
financiële transparantie en integriteit onmisbaar is voor
het veiligstellen van onze middelen, garanderen van
onze missie en toekomstige succes en bevorderen van
vertrouwen van onze stakeholders.

10 Belangenverstrengeling
Wij erkennen en openbaren situaties die ons zakelijke
oordeel zouden kunnen aantasten of die onze zaken
onnodig zouden kunnen beïnvloeden, en waar nodig
implementeren we controles om het risico
te minimaliseren.

11 Handel met voorkennis
Wij ondernemen geen acties die het
investeerdersvertrouwen ondermijnen, zoals het delen
van voorkennis van MSD en zijn zakenpartners, of het delen
van ‘tips’ die op oneerlijke wijze investeringsbeslissingen
zouden kunnen beïnvloeden.

12 Openbaren van informatie over MSD
Wij zetten ons in om open te zijn en om gepaste
transparantie te bieden over onze werkwijze, zodat we het
vertrouwen van onze stakeholders behouden.

13 Informatie management en bescherming
Wij bewaken hoge ethische waarden en passen die toe in
de juiste samenhang, bescherming, en het juiste gebruik
en management van de informatie die eigendom is van
ons Bedrijf, evenals informatie die ons is toevertrouwd
door anderen.

14 Respect voor gezondheid en veiligheid
van het milieu
Wij zetten ons in voor een veilige en gezonde
werkomgeving voor onze medewerkers, voor het
minimaliseren van de impact van onze operaties op het
milieu, en voor samenwerkingen met leveranciers die onze
inzet voor veiligheid en rentmeesterschap ondersteunen.

15 Melding van, en reactie op wangedrag
Wij zorgen ervoor dat het Bedrijf potentieel wangedrag
kan aanpakken en zijn reputatie kan waarborgen door te
spreken als we iets ongepasts zien of vermenen, en zullen
geen vergelding tolereren tegen iemand die zijn/haar
zorgen uit heeft gesproken of informatie heeft gegeven
in verband met een onderzoek.

16 Beheer van gereglementeerde stoffen
Wij steunen het gebruik van gereglementeerde stoffen voor
gepaste medische, wetenschappelijke en commerciële
doelen, en onderhouden tegelijkertijd een gesloten
verdelingssysteem dat gepaste controles mogelijk maakt
in verband met aanschaf, productie, transport, opslag,
gebruik, distributie en verwijdering.

17 Global Human Resources
Wij bevorderen een cultuur van wederzijds respect,
waardigheid en integriteit, waarbij we zeer getalenteerde,
betrokken en gediversifieerde medewerkers aantrekken
en ontwikkelen, die de middelen geven om uitstekende
prestaties te leveren.

18 Zorg voor dieren en gebruik
Wij behandelen dieren in onze zorg op menswaardige
manier en gebruiken ze alleen in onderzoek wanneer
er geen wetenschappelijk waardig alternatief is.

19 Liefdadige bijdragen en vrijwilligerswerk
Wij zijn voorstanders van positieve verandering in
het verbeteren van wereldwijde gezondheidszorg, en
promoten onderwijs, pakken belangrijke sociale kwesties
aan via liefdadige bijdragen en ondersteuning van
vrijwilligerswerk door medewerkers.
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Beslissingen gebaseerd op normen
Onze normen en waarden en onze beleidslijnen pakken vele algemene situaties op
de werkvloer aan. Maar zij kunnen niet alle mogelijke omstandigheden aanpakken,
en ze zijn geen vervanging van het gezonde verstand.

Wanneer je geconfronteerd wordt met
een uitdaging, kunnen deze vragen je
helpen te besluiten wat je moet doen.

Vraag jezelf...
Kan mijn gedrag of besluit iemand of
iets schaden?
Zou mijn gedrag het vertrouwen van
klanten, patiënten, aandeelhouders of
andere stakeholders kunnen schaden?
Ben ik bereid om verantwoordelijkheid te
dragen voor deze beslissing of actie als
het in de media zou verschijnen?
Weet ik zeker dat mijn voorgenomen
actie overeenstemt met de letter en
geest van de beleidslijnen van ons
bedrijf en met de toepasselijke
wet- en regelgeving?

Melding doen
Bescherm de reputatie die wij hebben verdiend
als een bedrijf dat met integriteit handelt en
rapporteer elk gedrag dat onze reputatie in
gevaar zou kunnen brengen.
Als u wangedrag, of onethische of illegale
activiteiten opmerkt of vermoedt, spreek dan
met uw manager, een andere bedrijfsinstantie
(bijv. Compliance, de juridische afdeling of
Human Resources) of, waar wettelijk toegestaan,
doe melding op msdethics.com om uw vragen
of zorgen op een vertrouwelijke manier te
bespreken zonder angst voor represailles.
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Wat we doen is belangrijk
Levens redden en verbeteren

Hoe we het doen is belangrijk
Standvastige ethiek en integriteit
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