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The H&M Way

 – naleving van onze waarden en richtlijnen,  
iedere dag opnieuw

The H&M way

wijze waarop we omgaan met elkaar, onze klanten, 
onze leveranciers en andere stakeholders.

Tegen deze achtergrond is het van vitaal belang 
dat we – ongeacht onze rol binnen H&M – altijd 
onze waarden en richtlijnen naleven en dat we bij 
alles wat we doen goede H&M-rolmodellen zijn. 
Zakendoen volgens “the H&M way” betekent dat we 
ons ethisch, eerlijk en verantwoordelijk opstellen. 
We moedigen onze leveranciers en andere zakelijke 
partners aan om hetzelfde te doen. De inhoud van 
dit document is voor ons bij H&M niet nieuw. Maar 
omdat we allemaal ambassadeurs zijn voor H&M, wil 
ik het belang van onze waarden en richtlijnen nog 
eens extra onder de aandacht brengen. Ze vormen 
immers de basis voor onze manier van werken.  
Het is voor onze onderneming en ons succes op 
de lange termijn essentieel dat we deze iedere dag 
opnieuw in praktijk brengen. 

Karl-Johan Persson 
CEO H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M is gebouwd op een stevig 
fundament. Onze bedrijfsfilosofie 
“Mode en kwaliteit aan de beste prijs” 
is net zo duidelijk als onze waarden, die 

zijn gebaseerd op een fundamenteel respect voor 
ieder individu en een sterk geloof in onze mensen. 
Andere waarden die we delen zijn teamwork, 
eenvoud, ondernemersgeest, kostenbewustzijn, 
oprechtheid en openheid, evenals een voortdurend 
streven naar verbetering. Deze waarden geven  
“de H&M-spirit” weer en het zijn dezelfde waarden 
als degene op basis waarvan mijn grootvader  
Erling Persson H&M in 1947 oprichtte.

Vandaag de dag zijn we een onderneming die 
wereldwijd actief is, met vele duizenden H&M-
collega’s die miljoenen klanten van dienst zijn. 
Ons wereldwijde team telt vele verschillende 
nationaliteiten en we hebben allemaal een andere 
achtergrond. Maar wie we ook zijn: wat ons bindt 
zijn de H&M-spirit en de wens om onze klanten 
de best mogelijke fashiondeal te bieden – de beste 
combinatie van mode, kwaliteit en prijs. 

We zijn aanwezig in vele markten over de gehele 
wereld. We groeien snel en nemen dagelijks nieuwe 
collega’s aan. In deze tijd van sterke groei is ons 
succes meer dan ooit afhankelijk van onze mensen. 
In onze dagelijkse interactie met de wereld om ons 
heen worden we beoordeeld op ons gedrag en de 

Dit H&M-document heeft betrekking op alle merken binnen de H&M-groep, inclusief H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday en & Other Stories.
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We zijn een waardegedreven, klantgericht, creatief en verantwoordelijk 
modebedrijf. Voor ons zijn fashion, fun en actie essentieel. Wat ons 

onderscheidt, is “the H&M way”: onze cultuur, waarden en richtlijnen die 
een afspiegeling zijn van het hart en de ziel van H&M.

“The H&M way” bepaalt wie we zijn, wat we doen en hoe we het doen.  
Het biedt ons een kader waarin we onze prestaties voortdurend kunnen 
sturen, kunnen samenwerken en nieuwe talenten kunnen stimuleren in  

hun groei en ontwikkeling.

Onze bedrijfsfilosofie is mode en kwaliteit  
aan de beste prijs. Dat bieden we onze  

klanten op een duurzame manier - vandaag, 
morgen en in de toekomst.

WIE we zijn

Wat we DOEN
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De H&M-story
– een grenzeloze passie voor mode 

1947

De H&M-story begint als Erling Persson in Västerås, 
Zweden, de eerste Hennes-winkel opent en 
damesmode gaat verkopen.

DE JArEN 60

De eerste winkel buiten Zweden wordt geopend 
in Noorwegen. Als Erling Persson in 1968 de in 
jachtkleding gespecialiseerde winkel van Mauritz 
Widforss koopt, wordt de naam veranderd in Hennes 
& Mauritz. Bij de koop is een voorraad herenkleding 
inbegrepen. Dit vormt het startpunt voor de verkoop 
van heren- en kinderkleding.

DE JArEN 70

H&M wordt genoteerd aan de Stockholm Stock 
Exchange en opent een winkel in Londen, de eerste 
winkel buiten Scandinavië.

DE JArEN 80 EN 90

Met het betreden van nieuwe markten zoals 
Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Luxemburg, 
Finland en Frankrijk is H&M’s wereldwijde expansie 
in gang gezet.

HET BEgIN VAN 2000

De eerste winkels in de VS en Spanje gaan in 2000 
open. In de daaropvolgende jaren opent H&M winkels 
in andere Europese landen en ook in Azië.

2004

H&M gaat haar eerste designersamenwerking aan, 
met Karl Lagerfeld. Er volgen nog vele andere.  

De duizendste winkel die H&M opent, ligt in Frankrijk,  
in Boulogne-sur-Mer in de buurt van Lille.

2006

grote groei van de online verkoop van H&M.

2007–2008

De H&M-groep wordt uitgebreid met nieuwe merken.  
In 2007 wordt de wereldwijde stichting “H&M Conscious 
Foundation” opgericht. In hetzelfde jaar wordt COS 
gelanceerd als nieuw merk. In 2008 neemt H&M het 
modebedrijf Fabric Scandinavien AB over, en daarmee 
 de merken Weekday, Monki en Cheap Monday.

2010

De eerste Conscious-collectie – een collectie van 
duurzamere materialen - wordt gelanceerd.
H&M opent winkel nummer 2000, in Osaka, Japan.

2011

H&M introduceert het H&M Incentive Program, dat is 
gericht op alle medewerkers.

2013

Het nieuwe merk & Other Stories wordt gelanceerd en 
H&M start haar online verkoop in de VS. Winkel nummer 
3000, gelegen in Chengdu, China, wordt geopend.

DE TOEKOMST

Onze spannende reis gaat door met het betreden 
van nieuwe markten, het introduceren van nieuwe 
concepten en innovaties en een grenzeloze 
liefde voor mode. 

Het bieden van mode en kwaliteit aan de beste prijs is vanaf het moment dat onze oprichter Erling 
Persson in 1947 de eerste Hennes-winkel opende altijd de hoeksteen geweest van H&M.
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Onze waarden vormen de kern van “the H&M way”. Samen met ons beleid en onze richtlijnen geven deze waarden 
richting aan de wijze waarop we ons dagelijks werk doen. We noemen onze waarden “de H&M-spirit”.

Deze waarden creëren een werkomgeving waar de beslissingstrajecten kort zijn, waar iedereen samenwerkt en een hoog tempo aanhoudt en waar we allemaal kunnen vertrouwen 
op elkaars kennis en capaciteiten. Ieder voor zich zijn deze waarden misschien vanzelfsprekend. Maar samen vormen ze een cultuur die volgens ons uniek is en zich onderscheidt 

van die van veel andere bedrijven. Onze waarden, “de H&M-spirit”, zijn bedoeld als een leidraad, die ons kracht geeft en ondersteunt in ons dagelijks werk.

ONZE WAArDEN – de H&M-spirit

…bij alles wat we doen is duurzaamheid 
vanzelfsprekend

Wij geloven in mensen

Wij zijn één team

Voortdurende verbetering

Rechtuit en ruimdenkend

Ondernemersgeest

Houd het simpel

Kostenbewust
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Hoe we SAMENWErKEN

EEN WErKOMgEVINg WAAr 
IEDErEEN MEETELT
Onze mensen zijn ons succes. Wij streven naar 
een werkomgeving waar iedereen meetelt, een 
werkomgeving waar mensenrechten worden 
gerespecteerd en waar we elkaar met integriteit, 
respect, bescheidenheid en waardigheid tegemoet 
treden. We moedigen diversiteit en gelijkheid aan 
en tolereren geen enkele vorm van discriminatie of 
pesterij. We volgen in ieder land waar we actief zijn alle 
geldende wet- en regelgeving op het gebied van  
arbeid en personeel.

WE WErKEN IN TEAM EN gEVEN LEIDINg 
DOOr HET gOEDE VOOrBEELD TE gEVEN
Teamwork is bij H&M essentieel en maakt deel uit 
van onze cultuur. We laten ons altijd leiden door onze 
waarden en geven leiding door een voorbeeldfunctie te 
vervullen. Onze leiders moeten altijd rolmodellen zijn 
en bij alles wat ze doen het goede voorbeeld geven.  
Bij H&M draait leiderschap om inspireren, 
delegeren en motiveren.

JIJ grOEIT, WIJ grOEIEN
Door het bieden van een prettige, creatieve en 
dynamische werkomgeving groeien we gezamenlijk.  
We creëren fantastische carrièrekansen door middel 
van interne rekrutering en jobrotatie. Iedereen is een 
talent en maakt een verschil bij H&M.

gEZONDHEID EN VEILIgHEID OP HET WErK
We streven binnen alle onderdelen van ons bedrijf naar 
een prettige en duurzame werkomgeving. Dit betekent 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze gemeenschappelijke waarden energie en betrokkenheid genereren.  
Door het bieden van een prettige, creatieve en dynamische werkomgeving waar teamwork essentieel  

is, groeien we gezamenlijk. Iedereen die bij H&M werkt, is een ambassadeur voor ons bedrijf – alles wat  
we doen en zeggen, intern en extern, is van belang.
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Teamwork is essen-
tieel bij H&M en is een 
natuurlijk onderdeel 
van onze cultuur 

ook dat we ervoor zorgen dat jij als medewerker een 
veilige werkomgeving hebt. H&M neemt preventieve 
maatregelen om de veiligheid en goede gezondheid van 
onze medewerkers op de lange termijn te waarborgen. 
We moedigen onze medewerkers aan om ongelukken of 
onveilige werkomstandigheden bij hun 
manager te melden.

MAAK gEBrUIK VAN ONS OPENDEUrBELEID
Binnen de werkomgeving van H&M wordt open en 
eerlijke communicatie onder alle collega’s gewaardeerd 
en gerespecteerd. Een van onze kernwaarden is 
“rechtuit zijn”. Ons opendeurbeleid biedt alle collega’s 
de mogelijkheid om vrijuit alle werkgerelateerde 
kwesties direct met hun managers te bespreken.

WErKNEMErSrELATIES 
Wij streven ernaar om in alle opzichten een goede 
werkgever te zijn en willen een eerlijk partnerschap 
aangaan met onze medewerkers. We respecteren de 
rechten van onze medewerkers om naar eigen keuze 
organisaties op te richten of zich aan te sluiten bij 
organisaties. We geloven in constructieve relaties met 
onze medewerkers alsook met de ondernemingsraden 
of vakverbonden die hen vertegenwoordigen.

IN ALLES WAT WE DOEN STrEVEN WE 
NAAr DUUrZAAMHEID
Duurzaamheid is zakelijk gezien zinvol en 
geïntegreerd in alles wat we doen. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van iedereen die bij H&M werkt 
en ieders inspanningen maken een verschil.

WE gEDrAgEN ONS ETHISCH EN 
TOLErErEN gEEN ENKELE VOrM 
VAN COrrUPTIE
We hebben een goed functionerend ethisch kompas en 
tolereren geen enkele vorm van omkoping of corruptie. 
Dit brengen we duidelijk tot uitdrukking in ons anti-
corruptieprogramma en onze Code of Ethics.
 
WE rESPECTErEN PrIVACY EN 
BESCHErMEN VErTrOUWELIJKE 
INFOrMATIE EN EIgENDOM 
VAN HET BEDrIJF
Informatie over H&M is een kostbaar bezit en 
verschaft concurrentievoordeel. Het is daarom van 
vitaal belang dat we iedere vorm van vertrouwelijke 
informatie over het bedrijf beschermen. Dit omvat 
alles, van contracten tot prijsinformatie, van 
uitbreidingsplannen tot marketingplannen, van 
financiële informatie tot persoonlijke informatie. Het 
omvat de bescherming van gegevens van medewerkers 
en klanten en het respecteren van ieders privacy. 



8

The H&M Way

– H&M’s zakelijke richtlijnen*

Hoe we omgaan met 
EXTErNE rELATIES

Met onze klanten
WE STrEVEN ErNAAr OM ONZE KLANTEN 
ALTIJD MODE EN KWALITEIT AAN DE BESTE 
PrIJS TE BIEDEN 
Bij ons ligt de focus altijd op de klant, van het 
ontwerpproces tot en met de winkelervaring.  
Het begrijpen van en voorzien in de behoeften van 
onze klanten staat centraal in alles wat we doen. 
We bieden iedereen mode met grote aandacht voor 
kwaliteit. We willen dat onze klanten ervan overtuigd 
zijn dat ze bij H&M de best mogelijke deal krijgen.

DE KLANT IS ONZE VrIEND(IN) 
Iedere keer dat we contact hebben met een klant – in 
onze winkels of online – dragen we in belangrijke 
mate bij aan de wijze waarop de klant H&M ervaart. 
Het is voor ons vanzelfsprekend om altijd vriendelijk 
en beleefd te zijn tegen onze klanten. Als een klant 
om hulp vraagt, proberen we altijd de best mogelijke 
service te verlenen, ongeacht wat we aan het doen zijn.

WE BIEDEN MAATSCHAPPIJ- EN 
MILIEUBEWUSTE MODE WAArBIJ 
KWALITEITSgArANTIE CENTrAAL STAAT
We streven ernaar om producten te bieden die 

* Richtlijnen zijn overal binnen de H&M-groep van toepassing, maar moeten mogelijk worden aangepast aan lokale/nationale wet- en regelgeving. ** International Chamber of Commerce

Iedere dag hebben we vanuit verschillende situaties contact met de wereld om ons heen. 
Werken bij H&M betekent dat we allemaal iedere dag het H&M-merk vertegenwoordigen 

en dat doen we door onze waarden en richtlijnen in praktijk te brengen. Door in onze 
contacten met onze klanten, leveranciers, zakelijke partners en andere betrokkenen  

“the H&M way” te volgen, zorgen we ervoor dat de communicatie met onze stakeholders 
zich kenmerkt door openheid, objectiviteit, toegankelijkheid en sensitiviteit.

bewustzijn op het gebied van duurzaamheid.  
En dat geldt voor het gehele proces, van de gebruikte 
materialen tot en met de CO2-afdruk van het 
transport van de producten naar de winkels. We 
streven er voortdurend naar om voorop te lopen  
op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid  
is een belangrijk onderdeel van ons aanbod  
richting klanten.

HET UITDrAgEN VAN ONZE MAATSCHAPPIJ- 
EN MILIEUBEWUSTE BOODSCHAP
Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om met 
onze klanten te communiceren over alle maatschappij- 
en milieubewuste activiteiten die we ondernemen. 
Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel 
van alles wat we doen en we spelen allemaal een 
rol in de communicatie van onze maatschappij- en 
milieubewuste boodschap richting onze klanten.

ONZE MArKETINg IS EEN UITNODIgINg OM 
NAAr ONZE WINKELS TE KOMEN
Om onze klanten te bereiken, gebruiken we een 
mix van externe middelen die zich continu verder 
ontwikkelen. De belangrijkste middelen zijn onze 
winkels, en dan met name de etalages, en onze 
online shops. De marketing van H&M heeft een 
enorme impact. Het is voor ons van essentieel belang 
om een positief beeld over te brengen en samen te 
werken met modellen die onze mode op een goede  
en gezonde manier portretteren. De beelden die  
we gebruiken in onze advertising hebben niet tot 
doel om een specifiek ideaal over te brengen, maar 
juist om een verscheidenheid aan stijlen, attitudes  
en etnische achtergronden te communiceren.  
De campagnes zijn duidelijk en eenvoudig en hebben  
tot doel onze klanten te informeren over wat er nieuw 
is bij H&M. Al onze marketingactiviteiten maken 
deel uit van de winkelervaring en zijn erop gericht 
om klanten de weg te wijzen en te inspireren zodat ze 
zowel in onze winkels als online de juiste mode-items 
kunnen vinden. De marketingactiviteiten van H&M 
voldoen aan de ICC-richtlijnen voor reclame  
en adverteren**. 

zijn ontworpen, geproduceerd en vervoerd met 
respect voor mensenrechten en met zo min 
mogelijk negatieve impact op het milieu. Onze 
producten moeten duurzaam, gebruiksvriendelijk 
en professioneel vervaardigd zijn en een goede 
pasvorm hebben. Ze moeten bovendien veilig zijn 
en mogen geen schadelijke chemicaliën bevatten. 
Onze klanten zijn goed geïnformeerd en verwachten 
niet alleen het beste design en de beste kwaliteit 
van onze producten, maar ook een toegenomen 
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WE TOLErErEN gEEN COrrUPTIE EN 
HANDELEN ALTIJD MET INTEgrITEIT 
Eerlijkheid, integriteit, fair play en transparantie 
zijn essentieel in al onze relaties met leveranciers, 
stakeholders en partners. We tolereren geen enkele 
vorm van corruptie en onze medewerkers en onze 
leveranciers/zakelijke partners moeten akkoord 
gaan met een streng anti-corruptiereglement, 
onze Code of Ethics. Het is voor H&M van het 
allergrootste belang dat de doelstellingen van 
deze Code of Ethics worden gerealiseerd. Dit 
heeft betrekking op alle zakelijke activiteiten 
en transacties in alle landen waar wij en onze 
leveranciers/zakelijke partners actief zijn. H&M 
informeert, instrueert en traint zowel medewerkers 
als leveranciers/zakelijke partners om zeker te 
stellen dat zij de Code of Ethics naleven.

WE NEMEN OOK NOOIT gESCHENKEN AAN 
We accepteren geen enkele vorm van voordeel. 
Daaronder vallen ook geschenken, ongeacht hun 

omvang of waarde. Ons beleid is dus duidelijk, 
eenvoudig na te leven en biedt geen ruimte voor 
subjectieve beoordeling.

WE VOLgEN TE ALLEN TIJDE DE WET
We voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten en alle 
relevante internationale verdragen en zorgen ervoor dat 
al onze activiteiten verdedigbaar en ethisch zijn.

WE MOETEN BELANgENCONFLICTEN 
VErMIJDEN
Belangenconflicten kunnen ontstaan als de 
persoonlijke belangen van een individu in strijd zijn 
met of botsen met de belangen van H&M. Daarom 
moeten onze medewerkers iedere feitelijke of 
denkbare situatie vermijden die de integriteit kan 
aantasten. Het is heel belangrijk dat we streven naar 
een open klimaat en transparant gedrag en dat al onze 
collega’s voldoende vertrouwen hebben om iemand te 
informeren over belangenconflicten, in welke vorm 
dan ook. 

Met onze leveranciers en 
andere zakelijke partners
H&M heeft geen eigen fabrieken, maar koopt 
producten in bij leveranciers, voornamelijk in 
Azië en Europa. We werken nauw samen met onze 
leveranciers om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan 
de Code of Conduct en de Code of Ethics van H&M 
en onze strikte eisen ten aanzien van het gebruik  
van chemicaliën.

WIJ gELOVEN IN LANgETErMIJNrELATIES 
MET ONZE LEVErANCIErS
We zijn ervan overtuigd dat zakelijke relaties 
die goed worden beheerd het potentieel hebben 
om uit te groeien tot succesvolle strategische 
allianties, die zijn gebaseerd op gedeelde risico’s 
en gedeelde successen. We zijn ervan overtuigd dat 
zulke allianties uiteindelijk kunnen resulteren in 
duurzaam zakelijk succes. 
 
SAMEN STrEVEN WE NAAr DUUrZAAMHEID
H&M is er trots op dat we al onze zakelijke 
activiteiten uitvoeren op een manier die vanuit 
een economisch, een maatschappelijk en een 
milieuoogpunt duurzaam is. We verwachten van 
al onze leveranciers en zakelijke partners dat ze 
hetzelfde doen en we stimuleren onze partners in 
de gehele toeleveringsketen om hun activiteiten op 
duurzame wijze uit te voeren.

WE rESPECTErEN DE MENSENrECHTEN 
BINNEN ONZE gEHELE OrgANISATIE
We zetten ons in voor het respecteren van de 
mensenrechten binnen onze organisatie, onze 
toeleveringsketen en de gemeenschappen waar we 
actief zijn. We proberen iedere mogelijke vorm van 
negatieve invloed op de naleving 
van de mensenrechten te voorkomen en gebruiken 
onze invloed om de naleving van de mensenrechten 
te bevorderen. 
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Met onze andere 
stakeholders
H&M streeft naar hechte, open relaties met onze 
diverse stakeholders. Hiertoe behoort het verschaffen 
van transparante informatie die in de behoeften van de 
verschillende groepen stakeholders voorziet.

DIALOOg EN SAMENWErKINg MET 
ONZE STAKEHOLDErS
Door het jaar heen voert H&M regelmatig dialogen 
met de verschillende groepen stakeholders 
zoals leveranciers en hun medewerkers, 
de gemeenschappen om ons heen, NgO’s 
(niet-gouvernementele organisaties), IgO’s 
(intergouvernementele organisaties), beleidsmakers, 
branchegenoten en aandeelhouders. We doen dit op 
een dagelijkse basis, onder andere door middel van 
regelmatige bijeenkomsten, gerichte onderzoeken 
of door middel van onze actieve deelname aan 
initiatieven waarbij verschillende stakeholders 
betrokken zijn. We zoeken actief samenwerking 
met onze stakeholders om succesvoller te kunnen 
opereren, zowel zakelijk als op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

HOgE WINSTgEVENDHEID OP DE LANgE 
TErMIJN STELT ONS IN STAAT AAN ONZE 
VErANTWOOrDELIJKHEDEN TE VOLDOEN
Hoge winstgevendheid op de lange termijn is van 
essentieel belang voor H&M en ook voor onze 
aandeelhouders. Een hoog niveau van solvabiliteit 
garandeert stabiliteit en zekerheid op de lange 
termijn voor onze medewerkers. Winst en een sterke 
financiële positie maken het voor ons mogelijk om 
aan onze verantwoordelijkheden te voldoen.

COrrECTE, NEUTrALE EN 
TrANSPArANTE COMMUNICATIE
H&M is sinds 1974 genoteerd aan de Stockholm 
Stock Exchange en we voeren een open dialoog 
met de aandelenmarkt en de media. Onze 

communicatie is correct, neutraal en transparant 
en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 
We voldoen aan de voorschriften op het gebied 
van informatieverstrekking van de NASDAQ 
OMX Stockholm. We brengen jaarlijks een 
duurzaamheidsverslag uit. We hanteren de 
richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage en het 
Apparel and Footwear Sector Supplement (het 
supplement voor de kleding- en schoenenbranche) 
van het grI (global reporting Initiative) alsook 
de principes van de UN global Compact als 
uitgangspunt voor onze duurzaamheidsverslagen.

EErLIJKE CONCUrrENTIE
H&M staat voor eerlijke concurrentie en onze 
onderneming wordt bestuurd in een  
open marktklimaat.

HANDEL MET VOOrKENNIS
Medewerkers die voorkennis hebben over H&M 
dienen te handelen in overeenstemming met 
alle geldende regels ten aanzien van handel met 
voorkennis. Voorkennis is niet-publieke informatie 
die naar verwachting een significant effect heeft op 
de koers van de aandelen van H&M.

WE VOLDOEN ALTIJD AAN ONZE 
BELASTINgVErPLICHTINgEN 

H&M voldoet aan haar belastingverplichtingen en 
ons belastingbeleid is altijd een afspiegeling van 
onze onderneming. H&M betaalt haar belastingen op 
tijd. We verschaffen zonder vertraging alle relevante 
informatie die belastingautoriteiten nodig hebben 
om onze belastingverplichtingen correct te kunnen 
vaststellen. H&M’s interne transactiemodel is volledig 
in overeenstemming met de OESO-richtlijnen  
inzake Verrekenprijzen.

POLITIEK
H&M geeft geen directe financiële bijdragen aan 
individuele politici of politieke partijen.

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – EEN 
POSITIEF VErSCHIL
Naast H&M’s inspanningen voor duurzame 
veranderingen in de waardeketen, richt de H&M 
Conscious Foundation zich op het tot stand brengen 
van een positieve verandering in het dagelijkse leven 
van mensen en gemeenschappen in landen waar H&M 
actief is. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met 
uiteenlopende organisaties, zowel wereldwijd als lokaal. 
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We weten dat onze medewerkers de sleutel zijn tot 
ons succes. Om onze waardering tot uitdrukking 
te brengen heeft H&M in 2011 HIP – het H&M 
Incentive Program – in het leven geroepen, dat 
gericht is op het honoreren van de dagelijkse 
inzet en de langetermijnbetrokkenheid van onze 
medewerkers. Het programma is gestart met een 
aanzienlijke donatie van de familie Stefan Persson.

Vanaf het moment dat medewerkers vijf jaar bij 
H&M in dienst zijn, gaan zij delen in de winstgroei 
die de H&M group realiseert. Hoe langer je bij ons 
werkt, hoe meer je ontvangt. Zo simpel is het, en 
het werkt op dezelfde manier voor iedereen binnen 
de H&M-groep, in alle landen, ongeacht je functie, 
salaris of arbeidscontract.

Onze medewerkers ontvangen betalingen vanuit 
HIP vanaf het moment dat zij 62 worden. Vanaf 
2021 kunnen medewerkers er echter voor kiezen om 
hun eerste betaling te ontvangen zodra ze tien jaar 
bij de H&M-groep in dienst zijn.

Meer informatie over HIP inclusief voorspellingen 
van geschatte uitbetalingen is te vinden op hm.com 
of H&M Inside.

Vanwege lokale wetgeving kunnen de voorwaarden en regels in sommige landen afwijken. 

– voor iedereen bij H&M
HIP – H&M Incentive Program
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The H&M Way

Code of Ethics 

Mensenrechtenbeleid

Beleid t.a.v. discriminatie en gelijkheid

Diversiteitsbeleid

Beleid t.a.v. pesten

Securitybeleid

Klachtenprocedure

Drugs- en alcoholbeleid

Klokkenluidersbeleid

Code of Conduct 

Duurzaamheidsbeleid

Productbeleid

Inkoopbeleid

Financieel beleid

Belastingbeleid

Communicatiebeleid

Reclamebeleid

Aangezien we ons beleid en onze richtlijnen voortdurend 
aanpassen en actualiseren, kunnen sommige van de hierboven 
genoemde documenten in de loop der tijd qua inhoud 
of titel wijzigen. 

richtlijnen en beleid gelden overal binnen de groep.  
Vanwege lokale/nationale wet- en regelgeving kunnen 
aanpassingen echter noodzakelijk zijn.

Aan dit document liggen onder 
andere de volgende reglementen en 
beleidsdocumenten ten grondslag:


