
Gedragscode (‘Code of Conduct’) van 
The Learning Network (TLN) 
 
Voor alle medewerkers en andere belanghebbenden van The Learning Network, 
 
Het is belangrijk om op een juiste wijze in verbinding te staan met mensen binnen én buiten de 
organisatie. TLN verwacht van haar medewerkers dat zij verantwoord handelen en respect hebben 
voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van anderen. Een integere en professionele 
werkhouding, waarbij wordt voldaan aan wetten en regels, is daarbij vanzelfsprekend.  
 
Code of Conduct 
Om dit alles te waarborgen hebben wij een Gedragscode opgesteld voor onze medewerkers met 
herkenbare thema’s om toe te passen bij hun dagelijkse activiteiten. Dit doen wij niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor onze klanten, partners en andere stakeholders, van wie wij eenzelfde moraal 
verwachten.  
 
Moreel kompas 
Hoewel de Gedragscode voor veel gebieden een houvast biedt, zullen er situaties zijn die niet 
beschreven worden. Gebruik in die gevallen je eigen morele kompas. Zo streven wij continu naar een 
groeiend vertrouwen van onze omgeving. 
 
Barent Momma 
CEO The Learning Network 
 
 

1. MISSIE & KERNWAARDEN 
Wij willen leerlingen helpen te ontdekken hoe je met plezier kan leren. Samen 
werken wij aan het bereiken van deze mooie ambitie. We bieden onze klanten 
pragmatische en betrouwbare oplossingen die vernieuwend, uitnodigend en 
richtinggevend zijn.  
 
Deze vijf kernwaarden passen wij toe in ons dagelijks werk. Als medewerker van 
TLN zijn wij: 

- Pragmatisch: we zoeken naar werkbare oplossingen 
- Betrouwbaar: we zijn eerlijk en doen wat we zeggen 
- Vernieuwend: we leren door te proberen en samen te ontwikkelen 
- Uitnodigend: we nodigen anderen uit om mee te denken en vragen actief feedback 
- Richtinggevend: we nemen verantwoordelijkheid en initiatief binnen ons eigen vakgebied 

 
Deze missie en kernwaarden zetten TLN met recht in het hart van het onderwijs. 
 
 



2. PERSONEELSBELEID  
Medewerkers maken het verschil. Zeker in een dynamische omgeving. Wij werken 
samen aan een ‘great place to work’. Een plek waar mensen graag willen werken, 
gelijke kansen krijgen, inspiratie ontvangen en kunnen groeien.  
 
Om continue ontwikkeling te stimuleren hebben wij onbeperkt toegang tot een e-
learning platform. Ook bieden we een Talent- en Management Development-
programma en workshops vanuit de TLN Academy.  
We leren van elkaar door het geven van eerlijke en open feedback. Wij staan voor een veilige en 
prettige werkomgeving, die vrij is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en 
pesten.  
 
 

3. ARBO- EN VEILIGHEIDSBELEID 
Om een goed en gezond werkklimaat te creëren werken wij met een Arbo- en 
veiligheidsbeleid. We hebben een Preventiemedewerker en er vindt periodiek 
een Risico Inventarisatie en Evaluatie plaats op al onze locaties.  
Wij zijn ons bewust van de risico’s van ons werk. Dat geldt ook voor alle 
tijdelijke medewerkers in de zomerperiode. Per leeftijdsjaar bepalen wij welke 
arbeid en locatie.  
Wij rekenen erop dat iedereen zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften die 
gelden op onze locaties. Gevaarlijke situaties melden we bij de leidinggevende 
of Preventiemedewerker.  
 
 

4. VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE 
In ons dagelijks werk hebben we te maken met vertrouwelijke informatie. Over 
TLN, maar ook van klanten, leveranciers of partners. Tijdens en na ons 
dienstverband gaan we zorgvuldig om met de informatie, kennis en gegevens 
die wij hebben gekregen. Wij zorgen dat deze informatie geheim blijft en dat 
onbevoegden hiertoe geen toegang hebben.  
Zowel op onze werkplek, als thuis of op andere locaties volgen wij 
beveiligingsinstructies die wij krijgen van TLN. Indien afspraken zijn gemaakt 
om de vertrouwelijkheid te borgen, mogen wij vertrouwelijke informatie aan 
een ander buiten TLN geven. Bij twijfel raadplegen wij de Compliance Officer.    
 
 

5. OMKOPING EN CORRUPTIE  
Wij willen op een transparante en (financieel) integere wijze omgaan met 
onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Wij tolereren 
daarom geen omkoping en corruptie. Wij zullen geen betalingen, of ander 
voordeel vragen of accepteren, die ons eigen gedrag of het gedrag van 
anderen kunnen of lijken te beïnvloeden. Wij houden hierbij altijd de 
ethische standaarden in de gaten.  
Omdat wij actief zijn in de publieke omgeving van het onderwijs, zijn wij 
extra waakzaam en vermijden wij alle schijn van onofficiële of ongepaste 
betalingen (door of namens TLN). Vermoedens over het betalen of 
ontvangen van steekpenningen melden wij aan de Compliance Officer. TLN 
onderneemt hiertegen actie.  
 
 
 



6. SCHENKINGEN, GIFTEN EN DONATIES 
Schenkingen of giften die wij ontvangen of aanbieden, met een economische 
waarde van meer dan € 50,-, melden we bij onze leidinggevende. Alleen met 
toestemming van de directeur HR wordt de schenking of gift aangenomen of 
verstrekt. De afdeling HR houdt een register bij van de schenkingen en giften.  
Indien wij een gift willen doen aan een goed doel, dan checken wij eerst goed 
de achtergrond van het goede doel en de bestemming van de gift. Politieke 
donaties zijn niet toegestaan zonder dat de directie en commissarissen (de 
Board) hier goedkeuring aan hebben gegeven.  
 

7. FRAUDEPREVENTIE EN VERANTWOORD HANDELEN 
Wij hebben regels en procedures opgesteld om gevallen van fraude of andere 
misstanden te voorkomen. Wij zullen geen gedrag accepteren dat kan leiden tot materiële, 
strafrechtelijke, civiele vervolging of (financiële) schade of dat nadeel kan toebrengen aan TLN of 
haar partners.  
Dit houdt in dat wij eerbied hebben voor de eigendommen van TLN en van anderen, oppassen voor 
belangenverstrengeling, geen documenten vervalsen, opzettelijk relevante informatie aanpassen of 
weglaten met de bedoeling een onjuist beeld te schetsen, of een illegaal voordeel te behalen.  
Situaties die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van anderen 
of een gevaar zijn voor het milieu, moeten wij voorkomen. TLN wil voorkomen dat haar 
bedrijfsactiviteiten door klanten en andere handelspartners worden misbruikt voor het witwassen 
van gelden en voor het financieren van criminele activiteiten en terrorisme. Als wij een 
samenwerking aangaan met een nieuwe handelspartner doen wij daarom een passend onderzoek 
naar diens achtergrond volgens de richtlijnen van de Compliance Officer. 
 
 

8. MELDINGS- EN KLOKKENLUIDERSREGELING 
Als medewerkers fraude of misstanden constateren of vermoeden, dan melden zij dit bij de 
Compliance Officer. De Compliance Officer start in overleg met de directie van TLN een 
onderzoeksprocedure en indien noodzakelijk maatregelen. Op verzoek waarborgen wij de 
anonimiteit van de medewerker.  
TLN heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld (Bureau Konfidi). Hier kan de medewerker 
terecht kan voor een melding over misstanden op de werkvloer. Deze medewerker kan 
rechtsbescherming krijgen. Na het doorlopen van de interne meldingsprocedure van TLN, kunnen 
medewerkers volgens de Wet huis voor klokkenluiders een melding doen bij het nationale Huis voor 
Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl). 
 
 

9. EERLIJKE CONCURRENTIE 
Wij hechten veel waarde aan een goed werkende, concurrerende markt. We willen 
niet betrokken zijn bij handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de 
(inter)nationale regels van het mededingingsrecht. Wij zijn ons bewust van de 
marktpositie van TLN en zullen deze niet misbruiken. Wij willen overtreding van de 
mededingingsregels voorkomen en streven naar het hoog houden van de goede 
reputatie van TLN.  
Daarom hanteren wij duidelijke regels voor het verkrijgen en uitwisselen van 
gevoelige bedrijfsvertrouwelijke informatie, het gebruiken van indirect verkregen 
gevoelige informatie over een concurrent. Zo hebben wij alleen contact met 
andere marktpartijen indien noodzakelijk en een toegestaan doel heeft. Hierover 
zorgen wij voor een goede verslaglegging. Het spreekt voor zich dat wij geen 
afspraken maken met anderen, die de concurrentie kunnen beperken. Overtreding 
van de mededingingsregels kan leiden tot hoge boetes en strafrechtelijke vervolging. Niet alleen voor 



TLN maar ook voor de betrokken personen. Twijfels over een situatie waarbij niet aan de spelregels 
wordt gedaan, melden we aan de Compliance Officer.  
 

10. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Wij gaan altijd verantwoord om met de persoonsgegevens van onze (vaak 
minderjarige) klanten, leveranciers, partners en medewerkers. Wij houden 
ons hierbij aan alle geldende privacyregels en leveren onze bijdrage aan de 
totstandkoming van het Privacy Convenant in de onderwijssector. Wij 
verzamelen niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van 
onze diensten. Daarbij zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet voor andere 
doelen worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt.  
Wij beschermen de persoonsgegevens door het toepassen van professionele 
beveiligingsmaatregelen en nemen de standaarden die in de educatieve 
markt zijn afgesproken, als uitgangspunt. Zo dragen wij bij aan het vergroten 
van de veiligheid van het gebruik van persoonsgegevens van scholieren en 
studenten.  
Overtreding van de privacyregels kan leiden tot hoge boetes en 
(imago)schade. TLN heeft een Privacy Officer aangesteld die continu werkt 
aan bewustwording en het aanspreek- en meldingspunt is voor medewerkers en klanten.  
 

11. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
We stimuleren elkaar om eigen initiatieven te ontwikkelen. Daarnaast 
hebben medewerkers eigen verantwoordelijkheidsgebieden en taken. 
We hebben een interne autorisatieprocedure waarin de 
verantwoordelijkheden staan. Ook regels wie welke contracten mag 
afsluiten en facturen mag accorderen en betalen is hier opgenomen.  
Alleen aangewezen medewerkers mogen TLN rechtsgeldig extern 
vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmacht. Volmachten 
worden verstrekt door de directie.  
 
 

12. DUURZAAMHEIDSBELEID 
Wij nemen verantwoordelijkheid voor de invloed die onze bedrijfsprocessen 
hebben op het milieu. Er zijn beleids-, bouwkundige, en installatiemaatregelen 
getroffen op het gebied van energiereductie, recycling van grondstoffen en 
elektrisch rijden om de organisatie te verduurzamen.  
Wij werken continu aan verduurzaming van onze activiteiten. Zo hebben we 
geïnvesteerd in 1480 zonnepanelen. Hiermee wordt de elektra voor de locatie 
in Kampen voor zo’n 40% duurzaam opgewekt.  
 

13. TLN IN DE MAATSCHAPPIJ 
Wij dragen graag ons steentje bij aan de maatschappij. Bij inzet van personeel 
hebben wij ook oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden 
op verschillende plekken passende arbeid. Om deze trajecten succesvol te laten 
verlopen, werken we samen met gespecialiseerde partners.  
Ook doen we ieder jaar mee met een sportief evenement waarbij een inzameling 
voor een goed doel centraal staat zoals Alpe d’HuZes en de Roparun. Ook stellen 
wij onze logistieke omgevingen jaarlijks beschikbaar aan Edukans Schoenmaatjes 
en andere maatschappelijke initiatieven.  
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Verder lezen? De gedragsregels en richtlijnen, die onder deze Code of Conduct liggen en de 
contactpersonen vind je op Voodle onder de tegel ‘Compliance’, of kun je opvragen via 
compliance@thelearningnetwork.nl. 
 


