CODE OF CONDUCT
MEDEWERKERS
KOMPAS VOOR PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL HANDELEN

NYENRODE. A REWARD
FOR LIFE
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NYENRODE BUSINESS
UNIVERSITEIT
Nyenrode wil tot de top Europese Business
Schools behoren in partnership met andere
topinstellingen en het bedrijfsleven. Ze wil
daartoe haar identiteit en missie verder
uitbouwen: “Nyenrode Business Universiteit
serves society by shaping students, managers
and professionals. We develop responsible
leaders, entrepreneurs and organizations
through action-oriented education and research”.
In onze missie staan drie kernwaarden centraal: leadership,
entrepreneurship & stewardship. Nyenrode kan deze kernwaarden alleen realiseren indien we hieraan in al ons doen en
laten invulling geven. Als ons dat lukt, maken we de Nyenrode
Experience onvergetelijk en is Nyenrode nog meer “the place
to be” voor het bedrijfsleven en degenen die persoonlijke en
professionele ontwikkeling zoeken.
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HOE GAAN WE
DIT DOEN?

Door voor het bedrijfsleven waardevolle
onderzoeken op te leveren, door kennis toe
te voegen voor de business-wereld, door
waardevolle kennis te ontsluiten en toegankelijk en betekenisvol te maken voor onze
studenten/deelnemers.
Door samen op te trekken met onze (potentiële) deelnemers, klanten, studenten. Door
te luisteren naar hun dromen, ambities,
behoefte en onzekerheden. Door hen uit te
dagen grenzen te verleggen, door hen te
stimuleren hun ‘comfort zone’ te verlaten
en zich naar een hoger niveau te brengen.
Door op persoonlijke en professionele wijze
gestalte te geven aan onze rollen. Iedereen
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draagt bij aan onze identiteit op zijn of haar

heden en andere vormen van ondersteuning

eigen manier. Alleen samen en met elkaar

bij professionele en persoonlijke groei.

kunnen we een top-universiteit worden.
Door een leer- en werkklimaat te bieden dat

VOOR WIE IS DEZE CODE
BEDOELD?

studenten, deelnemers, klanten en mede-

Deze code is bedoeld voor iedereen die als

werkers stimuleert om het beste uit zichzelf

werknemer op basis van een arbeidsovereen-

te halen. Door Nyenrode (fysiek en virtueel)

komst naar burgerlijk recht in dienst is. Voor

de plaats te maken waar je je thuis voelt,

zover het deze Code of Conduct betreft worden

veilig bent en gestimuleerd wordt. Waar je

gelijkgesteld met een werknemer zij die voor

vrienden voor het leven maakt, waar je je

de werkgever werken op basis van een uit-

kunt concentreren op je studie en als

zendovereenkomst, detacheringovereenkomst,

medewerker op je werk.

als stagiair of vrijwilliger (bv. werkzaam in
peer-to-peer coaching) of anderszins bij

Doordat Nyenrode als goed werkgever alle

werkgever werkzaam zijn.

medewerkers stimuleert om zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld opleidingsmogelijk-
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HOE GEDRAGEN WIJ ONS
PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK?
Deze gedragscode is een van de handvatten voor iedere medewerker om te bepalen wat professioneel en persoonlijk handelen
betekent, hoe wij met elkaar aan onze kernwaarden leadership,
entrepreneurship & stewardship invulling willen geven.
Deze Code of Conduct bespreekt belang-

Is de Code of Conduct een opsomming

rijke onderwerpen (bv. examens, relaties

van regels? Deels, maar dat is een klein

met studenten/collegae, kleding, ge-

deel van het verhaal. Regels geven slechts

schenken, aannemen van reizen) en geeft

ondergrenzen aan. Een professionele

voorbeelden van gewenst en ongewenst

en persoonlijke werkwijze is niet alleen

gedrag. De Code of Conduct is er om

nodig voor onze klanten maar staat ook

elkaar te kunnen helpen de Nyenrode

centraal bij goed werkgeverschap en

Experience bijzonder te laten zijn voor

goed werknemerschap. Dat alles komt

onze studenten, klanten en deelnemers

niet tot stand door het simpelweg

maar het is er ook voor onszelf. Deze

naleven van de regels. Het komt er op aan

Code of Conduct is nooit af. We willen

dat we in staat zijn om op zorgvuldige

hem steeds beter maken, met duidelijke

wijze te oordelen en te handelen volgens

voorbeelden van gewenst gedrag en wat

onze kernwaarden en de waarden en

ons in de weg staat om onze partners en

normen van goed werknemerschap.

studenten nog beter van dienst te zijn.

Gebruik deze Code of Conduct dan ook
als kompas. Als toetssteen. De richting
staat

vermeld

in

bovengenoemde

uitgangspunten; in hieronder genoemde
richtlijnen vind je voor een aantal
onderwerpen de grenzen (wat echt niet
kan) of een nadere invulling.
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DE VOLGENDE
ACTIES WORDEN
VERWACHT:
• Bij twijfel: maak zaken bespreekbaar, zodat je dilemma’s met anderen deelt en samen op zoek kunt
gaan naar de juiste handelwijze.
• Zorg dat minimaal eens per jaar in
het teamoverleg de Code of Conduct onderwerp van gesprek is.
• Z
 ie je (ernstige) overtredingen van
een waarde of een norm spreek
dan betrokkene aan of neem
contact op met je leidinggevende
of een vertrouwenspersoon.
• H
 eb je suggesties voor deze Code
of Conduct; meld dat dan via
hrm@nyenrode.nl.

CODE OF CONDUCT

DE BELANGRIJKSTE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR MEDEWERKERS
VERANTWOORDELIJKHEID

werkt of te maken krijgt (studenten,

VOOR EIGEN HANDELEN

collega’s, klanten en zakelijke relaties)

Je neemt verantwoordelijkheid voor je

met respect. Je treedt vriendelijk en

eigen handelen en kunt keuzes die je in

correct op in je contacten. Je discrimi-

je werk maakt verantwoorden. Je bent

neert niet en verleent geen voorkeurs-

aanspreekbaar op wat je doet en zegt.

behandelingen. Tevens ben je je bewust

Je bent je ervan bewust dat collega’s en

van de afhankelijkheidsrelatie tussen

leidinggevenden je werkwijze en woorden

jouzelf

anders kunnen ervaren dan je bedoelt.

Kortom, behandel anderen zoals je zelf

en

een

student/deelnemer.

wilt worden behandeld!

NYENRODE
VERTEGENWOORDIGEN

PROFESSIONALITEIT

Je beseft dat je in je functie deel uitmaakt

Je voert je werk op een professionele

van de Nyenrode-gemeenschap en daar

manier uit. Situaties waarin je niet

mee ook de organisatie vertegenwoor-

volgens je professionele normen kunt

digt. Bij je doen en laten laat je je leiden

werken, stel je intern aan de orde. Bij de

door het belang van Nyenrode en het

uitvoering van werkzaamheden zorg

belang van een goede taakuitoefening

je ervoor dat je ondersteuning zoekt

door

(onderzoek,

wanneer je zelf onvoldoende deskundig

onderwijs/opleiding en maatschappelijke

bent. Je informeert collega’s en je

dienstverlening). Je beseft ook dat

leidinggevende waar nodig voor een

buitenstaanders meestal geen onder-

goede gang van zaken.

scheid maken tussen ‘gedrag tijdens

Als docent bereid je je goed voor op

werktijd’ en ‘gedrag in privétijd’. Ook

jouw colleges. Studenten en deelnemers

buiten werktijd ben je een ambassadeur

hebben recht op heldere communicatie in

van Nyenrode.

de collegezaal, tijdige beoordeling en een

de

universiteit

gefundeerde toelichting op hun cijfers.

OMGANG EN REKENING HOUDEN

Tentamens dienen zorgvuldig te worden

MET ANDEREN

opgezet en, evenals geschreven opdrach-

Je behandelt degenen met wie je samen

ten, onpartijdig te worden beoordeeld.
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VOORSCHRIFTEN

omgeving), met je werktijd en met de

Je houdt je aan de (wettelijke) voor-

werktijd van anderen.

schriften, instructies en algemeen aan-

VOORZIENINGEN EN

vaarde gedragsregels.

PERSONEELSREGELINGEN
VERANTWOORD OMGAAN

Je maakt als een ‘goed huisvader’ of

MET BEDRIJFSMIDDELEN

‘goed huismoeder’ gebruik van de

Je gaat verantwoord om met middelen

middelen die Nyenrode beschikbaar

van de universiteit (geld, goederen,

stelt.

WAT DOEN WE WEL…

WAT DOEN WE NIET…

• 
Zorgen dat je privégebruik van

• Eigendommen van Nyenrode mee

e-mail, internet, (mobiele)telefoon,

naar huis nemen. Het lenen van

kopieerapparaat en andere voor-

eigendommen van Nyenrode voor

zieningen op het werk beperkt

privégebruik is alleen mogelijk

blijft en je niet hindert in je

met toestemming van je leidinggevende.

dagelijkse werkzaamheden.
• Werken volgens de ‘regels voor informatieveiligheid binnen Nyenrode’, te vinden op intranet (zie ook
de brochure Computergebruik, verkrijgbaar bij de ICT-servicedesk).

• P
 rivégebruik Nyenrode-apparatuur
verborgen houden.
• P rivébestellingen via Nyenrode
doen.
• Ongefrankeerde privépost via het

• Eerlijk gebruik maken van regelingen en faciliteiten voor medewerkers, zoals reiskostenvergoeding
en onkostenregelingen.
• 
Alleen kosten declareren die je
daadwerkelijk hebt gemaakt.
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Servicepoint verzenden.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

PUBLICITEIT

Je houdt je aan afspraken. En als dat niet

Indien je door journalisten wordt benaderd

lukt geef je dat tijdig aan en zoek je naar een

of contact wenst met de pers, neem eerst

oplossing.

contact op met de afdeling Marketing &
Communicatie. Zo kunnen we de reputatie

ZORGVULDIG OMGAAN MET KENNIS

van Nyenrode waarborgen en een optimale

EN GEVOELIGE INFORMATIE

voorbereiding op het perscontact mogelijk

Kennis en informatie waarover je uit hoofde

maken.

van je functie beschikt, gebruik je alleen
voor het doel waarvoor deze zijn vergaard

NEVENFUNCTIES

of verkregen. Vertrouwelijke gegevens en

Je streeft ernaar dat activiteiten die je

gesprekken worden niet met anderen ge-

uitvoert naast je werk bij Nyenrode geen

deeld en niet gevoerd op een plek waar de

negatieve gevolgen hebben voor Nyenrode

informatie door anderen kan worden ge-

en/of je functioneren bij Nyenrode. Neven-

hoord.

functies meld je altijd vooraf bij je leiding-

Je gaat altijd zorgvuldig om met persoonlij-

gevende en HR. Verdere informatie is te

ke gegevens van collega’s, studenten, deel-

vinden in de regeling nevenactiveiten. Doel

nemers en alumni, maar ook met andere

is belangenverstrengeling te voorkomen.

informatie die, als ze in handen van buiten-

Onderstaand de belangrijkste uitgangspun-

staanders komen, de belangen of reputatie

ten voor nevenactiviteiten (zie voor nadere

van Nyenrode of haar gemeenschap kunnen

uitwerking en detaillering de regeling

schaden.

nevenactiviteiten).
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UITGANGSPUNTEN

• Goed werkgeverschap: Nyenrode wil

NEVENACTIVITEITEN

als universiteit midden in de maatschappij staan. Medewerkers worden

•T
 ransparantie:

van

dan ook gestimuleerd om volop deel

Nyenrode medewerkers zijn goed

standpunten

te nemen aan de maatschappij. Neven-

gefundeerd en gebaseerd op gedegen

functies kunnen hieraan invulling geven.

academische kennis. Ze hoeven echter

Daarnaast wil Nyenrode medewerkers

niet altijd objectief te zijn. Het moet

ontplooiing en ontwikkeling bieden;

voor stakeholders altijd onomstotelijk

ook hier kunnen nevenfuncties een

vaststaan of een standpunt wordt

goede rol spelen. Omwille van goed

ingenomen door een persoon die

werkgeverschap staat Nyenrode positief

alleen bij Nyenrode een dienstver-

tegenover nevenfuncties van mede-

band heeft, of dat er mogelijk nog

werkers, zolang zij het functioneren

andere invalshoeken zijn die wellicht

in dienstverband met Nyenrode be-

gekleurd zouden kunnen zijn door

vorderen en niet in de weg staan.

nevenfuncties van de medewerker.
Vanuit het oogpunt van transparantie

• B eschermen en versterken van het

moet altijd een compleet inzicht in de

Nyenrode merk: Nyenrode opereert

nevenfuncties van Nyenrode mede-

met haar kernactiviteiten op een

werkers bestaan. Het aangeven van

concurrerende markt. Nyenrode is in

nevenfuncties is de verantwoordelijk-

de markt een sterk merk, dat geasso-

heid van de werknemer.

cieerd wordt met hoge kwaliteit.
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De kracht van het merk staat of valt met de

tingen scheppen. Bij het accepteren van

kwaliteit van de medewerkers. Neven-

geschenken moet je je afvragen of het iets

activiteiten van medewerkers zullen in de

voor jou persoonlijk is, voor de afdeling of

markt geassocieerd worden met het merk,

voor Nyenrode als geheel.

en mogen dus de kracht van het merk niet

Persoonlijke attenties van geringe waarde

schaden. Het merk kan direct geschaad

vormen geen probleem, maar geschenken

worden indien medewerkers van Nyenrode

die naar jouw idee meer dan € 50 waard zijn

onvoldoende kwaliteit leveren, of indirect

accepteer je niet, tenzij je dit van tevoren

beschadigd worden wanneer medewerkers

met je leidinggevende hebt besproken. Je

van

meldt het ook aan je leidinggevende als jou

Nyenrode

concurrerende

merken

versterken.

verdachte geschenken zijn aangeboden,
ook al heb je deze niet geaccepteerd.

•
Het financieel belang van Nyenrode:
Nyenrode is een private universiteit die

UITNODIGINGEN VOOR REIZEN,

opereert op een concurrerende markt.

CONGRESSEN, EXTERNE

Continuïteit op langere termijn is het

EVENEMENTEN EN DINERS

gezamenlijk belang van Nyenrode en alle

Je gaat op een zorgvuldige wijze om met

medewerkers. Om onze doelen te kunnen

uitnodigingen voor reizen, congressen, ex-

bereiken moet Nyenrode haar kernactivi-

terne evenementen en diners. Je bespreekt

teiten winstgevend kunnen uitvoeren. Van

alle uitnodigingen met je leidinggevende,

iedere medewerker van Nyenrode wordt

inclusief tijd en kosten. Samen bepaal je of

daarom een substantiële bijdrage aan

de uitnodiging relevant is voor Nyenrode.

de opbrengsten van Nyenrode verwacht.

En als je gaat, dan stel je jezelf op als

Medewerkers die voor eigen gewin

ambassadeur van Nyenrode. Blijkt een

kernactiviteiten van Nyenrode als eigen

uitnodiging achteraf meer of iets anders te

nevenactiviteit uitvoeren, schaden de

hebben omvat dan ingeschat, dan stel je je

commerciële belangen van Nyenrode.

leidinggevende hiervan op de hoogte.
Vliegreizen kunnen alleen vergoed worden

GESCHENKEN, GIFTEN EN

als ze (tijdig) geboekt worden via het secre-

AANBIEDINGEN

tariaat van het College van Bestuur volgens

Je bent terughoudend in het accepteren

de regels zoals vermeld in het protocol

van giften, geschenken of aanbiedingen.

Vliegreizen.

Immers, het accepteren hiervan kan je
onafhankelijkheid beïnvloeden of verplich-
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BELANGEN VAN FAMILIELEDEN,

KORTOM…

VRIENDEN EN EX-COLLEGA’S IN

• Je licht je leidinggevende in over aan-

RELATIE TOT NYENRODE

vragen en offertes van of aan vrien-

Je bent alert op situaties in je werk waarin je

den, familieleden of bedrijven waarin

met privérelaties te maken krijgt en je zorgt

familieleden of vrienden werkzaam

ervoor dat deze contacten geen negatieve

zijn en motiveert je keuzes.

gevolgen hebben voor je functioneren bij

• Je bent terughoudend met het geven

Nyenrode en/of voor Nyenrode als geheel.

van adviezen aan bekenden in de

Je houdt werk en privé gescheiden en zorgt

privésfeer.

ervoor dat van belangenverstrengeling geen

• 
Je let bij het inhuren van bekenden

sprake kan zijn. Zodra privé en zakelijk

(bijvoorbeeld ex-collega’s) goed op

elkaar raken, bespreek je dit openlijk met je

het volgen van de juiste procedure van

leidinggevende.

inhuur en aanbesteding.
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INTEGRITEIT IN DE

BARBEZOEK EN ALCOHOLGEBRUIK

WETENSCHAPSBEOEFENING

Nyenrode kent een drietal bars die op het

Als je bij Nyenrode bent belast met het be-

landgoed zijn gevestigd: de Plesmanbar, de

oefenen van wetenschap (en het publiceren

Zolderbar en de Kelderbar. Het kan zijn dat

over de resultaten van wetenschappelijk

je als medewerker van Nyenrode één van

onderzoek), ben je je ervan bewust dat dit

deze bars bezoekt in het kader van je

specifieke eisen stelt aan je zorgvuldigheid

functie. Houd bij deze barbezoeken te allen

en integriteit. Je houdt je aan de daarvoor

tijde in het oog dat je daar bent, of gezien

binnen de universiteit geldende richtlijnen.

wordt, als vertegenwoordiger van Nyenrode

Als je bewijzen of vermoedens hebt van

en dat dat een verantwoordelijkheid en een

wetenschappelijk wangedrag bij Nyenrode

voorbeeldrol met zich meebrengt richting

(bijvoorbeeld vervalsing, plagiaat of het

alle aanwezige barbezoekers. Dit geldt ui-

schenden van de privacy), maak je hiervan

teraard ook bij bezoek aan horecagelegen-

melding via de regeling Vertrouwensperso-

heden elders in binnen- of buitenland.

nen Wetenschappelijke Integriteit.
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SPECIAAL VOOR ALUMNI
Alumni van Nyenrode die als medewerker aan Nyenrode verbonden zijn, wordt geadviseerd
om zeer terughoudend te zijn in hun bezoeken aan de Kelderbar en zich daar te gedragen op
een wijze die de rol (bv. docent/coach/recruiter) waardig is, ook als zij bij bijvoorbeeld een
homecoming van hun eigen jaar aanwezig zijn. Ook als een medewerker buiten Nyenrode
met een groep een activiteit/borrel/diner heeft, zal hij zich in deze rol waardig gedragen.
Alumni zullen gedurende de periode waarin zij als medewerker aan Nyenrode verbonden
zijn, geen bijdrage leveren aan de introductie van de NCV, loopweken of inauguraties van
disputen, jaarclubs, vriendengroepen en commissies van de NCV. Ook vragen we je geen rol
te nemen als oud-barcollegie, poppematen/-mientjes en oud-lid van de RCN.

KLEDING

RELATIES MET COLLEGA’S

Onder studenten en deelnemers van Nyenrode

Je bepaalt natuurlijk zelf met wie van je

geldt dat zij ten minste volgens de term

collega’s je ook in je vrije tijd collegiaal of

‘smart casual’ gekleed gaan. Dit voorschrift

vriendschappelijk omgaat. Het is wel van

geldt ook voor alle medewerkers van Nyenrode.

belang dat deze privérelatie het professio-

Met smart casual wordt nette vrijetijds-

neel functioneren niet beïnvloedt of kan

kleding bedoeld.

beïnvloeden. We vragen je om over dit soort
situaties open te zijn. Met openheid voor-

Indien een evenement plaatsvindt waarvoor

kom je veel mogelijke problemen. Je direct

studenten het voorschrift ‘business attire’

leidinggevende is degene met wie je de

krijgen, sluit de medewerker van Nyenrode

situatie bespreekt. Is er sprake van een

zich daarbij aan en past zijn/haar kleding

relatie met een ondergeschikte, directe

aan naar een pak voor de heren en een

collega uit het team of leidinggevende dan

broek of rok met een jasje of jurk voor de

is het verplicht de relatie te melden.

dames. Ook als je als medewerker van

RELATIES MET STUDENTEN

Nyenrode deelneemt aan officiële evenementen van Nyenrode zoals de opening van

OF DEELNEMERS

het academisch jaar, oraties, promoties

Het kan zich voordoen dat je verliefd wordt

etc., pas je je aan aan de dresscode die voor

op of een nauwe betrokkenheid voelt bij

dit soort evenementen geldt. Meestal is dat

een student of deelnemer. Echter, ook hier

in deze gevallen ook ‘business attire’.

geldt dat je Nyenrode vertegenwoordigt;
dat maakt een relatie tussen medewerker

16

Nyenrode en student of deelnemer een
precair onderwerp. Relaties tussen studenten/
deelnemers en medewerkers van Nyenrode
zijn in principe onwenselijk.
Indien je direct betrokken bent bij het programma dat de student of deelnemer volgt en
er dus sprake is van een gezagsverhouding,
dient de relatie onmiddellijk te worden
gemeld bij de direct leidinggevende en betreffende programmadirecteur. Die relatie
kan immers invloed hebben op beslissingen
die je neemt omtrent de beoordeling van de
prestaties van de betreffende student. Of je
kunt hierbij de schijn tegen hebben doordat
bij anderen de indruk kan ontstaan dat je objectiviteit onder druk staat. Ook hier geldt
een meldingsplicht, waarbij je ofwel gebruik
maakt van de regeling Vertrouwenspersonen,
ofwel direct in contact treedt met de
programmadirecteur van het betreffende
programma. Na melding zal de gezagsverhouding (tussen docent/coach enerzijds en
student anderzijds) beëindigd/ gewijzigd
worden.
Mocht er een relatie ontstaan met een student
of deelnemer van een programma waarbij je
niet direct betrokken bent, dan blijft een gedegen vorm van terughoudendheid noodzakelijk.

Je

blijft

vertegenwoordiger

van

Nyenrode. Met openheid voorkom je mogelijke problemen. Je direct leidinggevende is
degene met wie je de situatie bespreekt,
waarna jullie samen met de betreffende programmadirecteur werken aan een oplossing.
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PLAATS VAN ONDERWIJS

GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Onderwijs en begeleiding vinden plaats in

Het ‘merk’ Nyenrode ‘maken’ we met elkaar.

geschikte (onderwijs-)ruimtes op of buiten

Elke medewerker is een ambassadeur voor

Nyenrode. Bijles of scriptiebegeleiding

het merk en de reputatie van Nyenrode: een

vindt niet plaats in huisvesting van studen-

medewerker is dus een medemerker. De

ten, in een van de drie bars en evenmin

mogelijkheden van social media hiervoor

thuis bij de docent/coach.

zijn eindeloos. Tegelijkertijd brengt dit ook
verantwoordelijkheid met zich mee en is al-

VOORBEELDFUNCTIE

les wat je als privépersoon schrijft mogelijk

LEIDINGGEVENDEN

van invloed op je persoonlijke professionele

Leidinggevenden geven het goede voorbeeld

reputatie en daarmee op die van Nyenrode.

en laten in woord en daad zien dat zij de

Wees dus alert bij gebruik van sociale media

kernwaarden Leadership, Entrepreneurship

en vergeet niet dat je als medewerker altijd

en Stewardship onderschrijven en bijdragen

(ook) ambassadeur van Nyenrode bent.

aan de missie van Nyenrode: Serving society
by shaping responsible leaders.
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WENKEN VOOR GEBRUIK SOCIALE MEDIA:
• j e bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je publiceert op sociale media;
• vergelijk je aanwezigheid op social media met het aanwezig zijn op een feestje waar
je collega’s, je vrienden, je baas en je klanten ook zijn. Houd er rekening mee dat wat
je privé deelt ook door zakelijke relaties gezien kan worden;
• let op wat je zegt: op internet is alles (wereldwijd) zeer langdurig terug te vinden;
• bij social media gaat het om de interactie en de dialoog. Gebruik het niet alleen om
te zenden;
• 
probeer te helpen door zelf te antwoorden of iemand door te verwijzen naar het
juiste loket;
• ga verstandig om met je privacy (en dus die van Nyenrode);
• participeer en discussieer gerust mee op sociale media over de laatste ontwikkelingen
op jouw vakgebied;
• wat vanuit Nyenrode wordt gedeeld mag zonder overleg gedeeld worden.
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TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
VERTROUWENSPERSOON IN HET
KADER VAN KLACHTAFHANDELING
TOT DE TAKEN VAN DE VERTROUWENSPERSOON WORDEN GEREKEND:
• het fungeren als aanspreekpunt voor

• het ondersteunen en begeleiden van

de medewerker /student die naar zijn

de medewerker of student die is

mening is geconfronteerd met onge-

geconfronteerd

wenste omgangsvormen;

omgangvormen bij het indienen van

met

ongewenste

• het samen met de klager nagaan van de

een klacht bij de Commissie van

mogelijkheden om een einde te maken

Onderzoek, alsmede bij het horen

aan de klacht;

door de Commissie van Onderzoek.

• het bemiddelen tussen klager en beklaagde;

• de vertrouwenspersonen overleggen
jaarlijks een anoniem overzicht m.b.t.

• h
 et opvangen, begeleiden en van advies

de aard en omvang van de door hen

dienen van de klager, alsmede het

behandelende klachten aan het CvB.

zonodig doorverwijzen naar een pro-

In die verslaglegging kunnen de

fessionele hulpverlenende instantie;

vertrouwenspersonen aanbevelingen

• h
 et door middel van het inschakelen van

doen in meer algemene zin, gericht op

een deskundige of bemiddelaar c.q.

het voorkómen van alle vormen van

mediator trachten tot een oplossing

ongewenst gedrag;

te komen en ongewenste omgangs-

• het verlenen van nazorg aan de mede-

vormen te stoppen; onder voorwaarde

werker die is geconfronteerd met

van goedkeuring van de opdracht (via
HR of CvB naar gelang de omvang van
de opdracht);

ongewenste omgangsvormen;
• 
de vertrouwenspersoon verricht in
principe geen handelingen ten behoeve

• 
het adviseren c.q. behulpzaam zijn
van de klager over eventueel verder te
nemen stappen;
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van de klager dan met instemming van
betrokkene.

TAAK VAN DE VERTROUWENSPERSOON WETENSCHAPPELIJKE
INTEGRITEIT
De vertrouwenspersoon:
• f ungeert als aanspreekpunt voor vragen
en klachten over wetenschappelijke
integriteit;
• probeert indien hij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de klacht
anderszins in der minne op te lossen;
• wijst de klager de weg naar het indienen
van een klacht bij de commissie.
Informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen
is te vinden op Intranet.

DE CODE OF CONDUCT
EN GERELATEERDE DOCUMENTEN
Deze Code of Conduct bouwt voort op en hangt samen met artikelen
in de CAO van Universiteit Nyenrode B.V. en uitgangspunten zoals
genoemd in het General Statute.
GERELATEERDE

VRAGEN?

DOCUMENTEN ZIJN:

Heb je vragen over de interpretatie van

• de Code of Conduct voor studenten;

bepaalde passages in dit stuk, dan kun

• de regeling Ongewenst gedrag, waarin

je terecht bij je leidinggevende of HR.

geregeld is hoe (formele) klachten

Aanvullingen op of suggesties over dit

m.b.t. ongewenst gedrag worden in-

stuk kun je aan HR doorgeven.

gediend en afgehandeld. Ook wordt
daarin de rol van vertrouwensperso-

BRON

nen nader toegelicht;

Dankbaar is gebruik gemaakt van de tekst

• de regeling nevenactiviteiten, waarin

van de Gedragscode Integriteit van het

specifieke uitgangspunten en richtlijnen

Academisch Medisch Centrum, Dienst

staan voor werkzaamheden anders

Justitiële Inrichtingen en Heijmans N.V.

dan voor Nyenrode;
• de regeling Wetenschappelijke integriteit; waarin specifieke richtlijnen staan
m.b.t. de wijze waarop onderzoek
wordt verricht;
•
richtlijnen Social Media (Guidelines
Social Media);
• protocol vliegreizen;
•
de huisregels 2014 (huisregels zoals
opgesteld door Hospitality & Services).
Al deze regelingen zijn op intranet terug
te vinden.
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VOOR VRAGEN OF MEER INFORMATIE:
HRM@NYENRODE.NL
+31 (0)346 291 521

NYENRODE.NL

