
GEDRAGSCODE VERENIGING SMARTHUB DEVELOPMENT 

Doelstelling 

Deze gedragscode geldt voor alle bedrijven, organisaties en medewerkers die deelnemen 

aan een of meer ontwikkelprogramma’s van Vereniging SmartHub Development. De code 

beschrijft de kernwaarden die richting geven aan het deelnemen van de programma’s, te 

weten: vertrouwen, integriteit en ontwikkelingsgerichte samenwerking. 

De gedragscode is het kader voor gedrag en reflectie voor alle betrokkenen, waarbij de focus 

ligt op de ontwikkeling van de medewerker. De code stelt de betrokken partijen in staat om 

zelfstandig en op een verantwoorde manier te handelen naar de gestelde waarden en 

normen en biedt ruimte om elkaar daarop aan te spreken. 

Ingangsdatum 

De gedragscode gaat in op het moment dat betrokken partijen zich verbinden aan een 

ontwikkelprogramma en wordt beëindigd na afronding van het ontwikkelprogramma.  

Voorwaarden 

De deelnemende partijen gaan deze gedragscode aan over de volgende onderwerpen: 

1. Belangenverstrengeling 

2. Vertrouwelijkheid en informatieveiligheid 

3. Verwerking persoonsgegevens 

4. Onderlinge tussentijdse werving 

5. Toestemming gebruik beeldmateriaal 

6. Overige voorwaarden 

7. Sanctie 

1 Belangenverstrengeling 

Alle betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat op geen enkele manier in de 

samenwerking in de ontwikkelprogramma’s sprake mag zijn van belangenverstrengeling. Er 

is sprake van belangenverstrengeling wanneer er een situatie is waarbij een of meerdere 

partijen meerdere belangen dienen. De belangen kunnen dusdanig invloed op elkaar 

uitoefenen dat de integriteit ten aanzien van elkaar in het geding komt. Wanneer er schijn is 

van belangenverstrengeling, of belangenverstrengeling zich lijkt voor te doen of voordoet, 

meldt de signalerende partij dit per direct bij de andere partij. Afhankelijk van de urgentie en 

de zwaarte van de belangenverstrengeling vindt uiterlijk binnen een week overleg plaats 

tussen betrokken partijen. 

2 Vertrouwelijkheid en informatieveiligheid 

De deelnemende partijen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de beveiliging 

van bedrijfsgevoelige informatie en voor de beveiliging van de dragers van deze informatie. 

Zij houden zich aan de wet- en regelgeving zoals deze juridisch is vastgelegd t.a.v. 



geheimhouding en informatieveiligheid. De plicht tot geheimhouding van bedrijfsgevoelige 

informatie loopt door, ook na afronding van een ontwikkelprogramma. 

3 Verwerking persoonsgegevens 

Tussen betrokken partijen zijn afspraken over de verwerking van persoonsgegevens, welke 

in lijn zijn met de AVG. Dit betekent dat alleen met toestemming van betrokkenen de 

noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld die nodig zijn voor de uitvoering van het 

ontwikkelprogramma en de te voeren administratie van Vereniging SmartHub Development. 

Gegevens worden na beëindiging van een ontwikkelprogramma verwijderd. Alleen in het 

geval de gegevens nodig zijn voor het verder optimaliseren van het ontwikkelprogramma of 

de activiteiten van de vereniging kunnen ze geanonimiseerd langer worden bewaard. 

4 Onderlinge tussentijdse werving 

De intentie van de bedrijfsoverstijgende samenwerking in de ontwikkelprogramma’s is om 

met en van elkaar te leren en elkaar te versterken in groei en ontwikkeling. Deelnemende 

partijen spreken dan ook af dat er tijdens de duur van een ontwikkelprogramma geen 

deelnemende medewerkers actief worden geworven. Voor deelnemende medewerkers 

geldt dat zij uit eigen beweging ten alle tijden vrij zijn een overstap naar een andere 

werkgever te maken. De medewerker committeert zich aan de afspraak dat deze overweging 

vroegtijdig, open en eerlijk met betrokken partijen wordt gecommuniceerd. Partijen zijn dan 

in de gelegenheid om hier zelfstandig met elkaar afspraken over te maken.  

5 Toestemming gebruik beeldmateriaal 

Met het ondertekenen van de gedragscode geven partijen toestemming om beeldmateriaal 

dat wordt gemaakt tijdens een ontwikkelprogramma voor on- en offline uitingen in te zetten 

uit naam van Vereniging. Voor al het beeldmateriaal geldt dat alleen deelnemers en niet 

vertrouwelijke gegevens zichtbaar mogen zijn. In geen enkel geval mag bedrijfsinformatie in 

welke vorm dan ook zichtbaar zijn. In geval van twijfel moet het beeldmateriaal voor 

verspreiding worden voorgelegd aan het betreffende bedrijf. Foto’s van deelnemers mogen 

worden gedeeld met trainers, facilitators, coaches ten behoeve van de uitvoering van de 

werkzaamheden van het ontwikkelprogramma. 

6 Overige voorwaarden 

Bij deelname aan een ontwikkelprogramma committeren partijen zich aan een actieve 

aanwezigheid en bijdrage, support en indien van toepassing betrokken begeleiding vanuit 

bedrijven te denken aan mentorschap en/of externe coaching. 

7 Sanctie 
Wanneer deelnemende bedrijven of deelnemers aan de Lerende Netwerken niet handelen 
overeenkomstig hetgeen is afgesproken in deze gedragscode zullen zij worden geschorst uit 
het ontwikkelprogramma. 
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