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Introductie
Je kunt deze infographic gebruiken als voorbereiding voor
het melden van een misstand - van het identificeren van
een probleem en het voeren van een gesprek tot wat je
kunt verwachten als je de Aegon Speak Up Helpline belt of
als je melding wordt onderzocht. Je kunt eenvoudig door
de verschillende stadia van het Speak Up-proces bladeren.
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onwettig,

wet- en regelgeving,
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onethisch, of

onze gedragscode,

onze financiële positie en reputatie, of
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Spreek je uit op de manier waarop jij je comfortabel voelt
Je uitspreken betekent dat je een melding kunt doen op de manier waarop jij je het meest comfortabel voelt. Het zou idealiter deel moeten
uitmaken van het reguliere werkoverleg en zou moeten beginnen met een gesprek met je directe manager, HR, Compliance, Risk of
Internal Audit. Als dit niet mogelijk is, kun je veilig en vertrouwelijk of anoniem een melding doen via Aegon Speak Up.
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De Aegon Speak Up-hulplijn bellen

Een vertrouwelijke toegangscode

Om met iemand van buiten het bedrijf te spreken, kun je bellen naar een speciale

en wachtwoord worden aange-

gratis hulplijn en telefonisch een melding maken bij een getrainde Compliance-

maakt wanneer je je melding

medewerker. Ga naar www.aegon.com/speakup voor de telefoonnummers.

indient. Je kunt ze gebruiken om
de status van je melding of

Online een melding doen

vraag te controleren, berichten te

Als je liever niet live met een medewerker wilt spreken, kun je gebruik maken van

bekijken of te communiceren met

een online melding. Je kunt informatie in een online formulier typen en de tijd

de lokale Speak Up-coördinator.

nemen om na te denken over wat je hebt geschreven en de tekst bekijken
voordat je deze indient. www.aegon.com/speakup/report.
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Persoonlijke melding bij volmacht
Wanneer je je zorgen rechtstreeks met een Vertrouwenspersoon, een HR-vertegenwoordiger of de lokale of Group Compliance Officer deelt, kunnen zij namens jou een
melding doen.
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Voorlopige beoordeling

Nadat je een melding hebt gemaakt,

De Speak Up-coördinator zal een

ontvang je

voorlopige beoordeling uitvoeren om

binnen 48 uur een bevestigingse-mail
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te achterhalen:

dat je melding is ontvangen, en

welke kwesties door de melding

meer informatie over wat je kunt

aan de orde worden gesteld, om zo

verwachten tijdens het gehele proces

de juiste reactie te bepalen
of er een risico is dat je identiteit
bekend wordt tijdens een onderzoek
of er een risico is op mogelijke
represailles voor jou of andere
personen in verband met je melding.

Afhankelijk van de uitkomst kan
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worden bepaald of er aanvullende
maatregelen voor ondersteuning
en/of bescherming nodig zijn.
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Wat kun je verwachten?
Indien er voldoende redenen
zijn om door te gaan, zal de
Speak Up-coördinator:
een formeel onderzoek instellen of

Als de feiten vaststaan, zal
de hoofdonderzoeker een
schriftelijk verslag opstellen
met daarin:

laten instellen, een onafhankelijk

de onderzochte kwesties,

onderzoek instellen, of

het verzamelde bewijsmateriaal,

de zaak doorverwijzen naar de

de bevindingen,

bevoegde autoriteit voor verder

of er bezorgdheid was over, of

onderzoek.

bewijzen waren voor schadelijke

Indien wordt geconcludeerd dat de
gemelde misstand (gedeeltelijk)
onderbouwd is, zal het lokale
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management beslissen over
passende corrigerende en/of
disciplinaire maatregelen om
een einde aan een misstand te
maken en deze in de toekomst
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te voorkomen.

maatregelen tegen jou of andere
personen die bij het onderzoek
betrokken waren.
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Wat gebeurt er dan?
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Je ontvangt regelmatig updates over wat er naar aanleiding
van je melding wordt gedaan.
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Na afloop van het onderzoek zullen wij je informeren over
de uitkomst en welke managementactie is ondernomen of
voorgesteld met betrekking tot je melding.
Een melding doen
Soms kan de noodzaak van geheimhouding ons echter beletten
om je specifieke details van het onderzoek te geven.
Je uitspreken kan emoties oproepen. Het kan moeilijk en
ontmoedigend zijn. Bijstand in de vorm van een vertrouwenspersoon of een coach is beschikbaar. Neem voor meer
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informatie hierover contact op met HR.
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Bereid je voor met de Speak Up Toolkit
We raden je aan de Aegon Speak Up Toolkit op www.aegon-
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Handige links
Scan de QR code om de app te downloaden.

speakup.com te gebruiken als je voornemens bent een melding
te doen. De Toolkit is zowel een website als een app – welke je
kunt downloaden op je persoonlijke of zakelijke telefoon,
tablet of ander apparaat en geeft je veel inzicht in Aegon
Speak Up. Het biedt ondersteuning en begeleidt jou bij elke
stap van je Speak Up Journey, waarbij rekening gehouden
wordt met jouw emoties, zodat je de juiste begeleiding en

Aegon Code of Conduct
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Aegon.com/speakup
Speak Up Policy
Speak Up Service
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informatie krijgt.

Waarom Speak Up belangrijk is
Als je iets ervaart wat niet goed voelt, is het belangrijk dat we
erover horen. Een probleem waarvan we niet weten, kunnen we
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niet aanpakken. En door je uit te spreken, kun je ervoor zorgen
dat een probleem niet groter wordt. In ruil daarvoor, belooft
Aegon te luisteren, te handelen en jou te beschermen.
Nadat ik heb
gesproken

