
Right to Speak 
0800 0235200 of wpp.ethicspoint.com of wppmobile.ethicspoint.com 

 

Bij WPP doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen weet hoe een 
probleem kan worden gemeld en zich hiermee ook op zijn of haar gemak voelt.  

 

Daarom stellen we een gratis, vertrouwelijke hulplijn - Right to Speak - ter 

beschikking aan werknemers, freelancers, consultants, leveranciers en andere 
derden om zorgen over bedrijfspraktijken of gedrag te melden bij WPP of onze 

werkmaatschappijen.  

 
Het is een onafhankelijk geëxploiteerde service die de anonimiteit beschermt 

van iedereen die niet geïdentificeerd wil worden. 

 
 

Hoe meld ik problemen via Right to Speak? 

Het gebruik van de Right to Speak-lijn is vrijwillig en volledig vertrouwelijk. De 

service is 24 uur per dag beschikbaar op: 0800 0235200 of wpp.ethicspoint.com 
of wppmobile.ethicspoint.com. 

 

Scan de QR-code hieronder voor gemakkelijke mobiele toegang: 

 
 

De Right to Speak-lijn wordt beheerd door NAVEX Global EthicsPoint, een derde, 
niet aan WPP verbonden partij die de hulplijn mondiaal en in veel verschillende 

talen beheert.  

 

Indien u er de voorkeur aan geeft uw problemen online te melden, gebruikt u 
deze link: wpp.ethicspoint.com 

 

WPP tolereert geen represailles tegen wie dan ook die 
problemen meldt. Wij doen ons best om mensen een omgeving te bieden 

waarin ze vrij zijn om op vertrouwelijke basis voorvallen te melden zonder bang 

te hoeven zijn voor represailles. 
 

 

Let op:  

http://wpp.ethicspoint.com/


• indien u ervoor kiest telefonisch een voorval te melden, is het belangrijk 

om te weten dat het gesprek niet wordt opgenomen.  

• Terwijl u de melding doet, wordt u de mogelijkheid geboden om 

desgewenst anoniem te blijven.  

 
Wat gebeurt er nadat ik een voorval of probleem heb gemeld?  

• Nadat een melding is gemaakt, wordt deze versleuteld door NAVEX 

Global en veilig gedeeld met de Group Chief Counsel en General Counsel 

Corporate Risk van WPP voor beoordeling en onderzoek via de functie 

Business Integrity van WPP. 
  

• Als u via de gewenste methode naar het NAVEX Global EthicsPoint-

platform gaat, kunt u daar op elk moment nieuwe informatie aan uw 

melding toevoegen. Ook kunt u  de status van uw melding via het 

platform NAVEX Global EthicsPoint controleren. 
 

 

De gedragscode van WPP vindt u hier: 
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/  

 

 
 
 

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

