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Gedragscode Competition Support B.V. en Federation Support B.V. – november 2022  
 

Toepasselijkheid 

Deze gedragscode is bedoeld voor en van toepassing op iedereen die werkt voor Competition 

Support B.V., Federation Support B.V. of een van hun onderaannemers.  

 

Basisprincipes voor gedrag in en namens het bureau  

Ons bedrijf houdt zich bezig met public affairs en strategische advisering van klanten. Vanuit die 

hoedanigheid onderhouden onze adviseurs ook contacten met relevante vertegenwoordigers in de 

landelijke politiek die de dossiers van onze klanten onder handen hebben. Deze omgang met zowel 

klant als politiek vertegenwoordigers vraagt extra aandacht en zorgvuldigheid van onze adviseurs. 

Daarvoor hanteren wij de volgende basisprincipes:  

- Houd je aan wet- en regelgeving! Medewerkers en partners van ons bureau houden ons 

altijd – zowel binnen als en buiten uitoefening van de functie – aan de wet- en regelgeving, 

regels en reglementen die gelden voor ons als persoon en de omgeving waarin wij ons 

bewegen. Dat geldt in het bijzonder voor regelgeving op het vlak van anti-witwasregelgeving 

en WWFT, anti-corruptie, mededinging en de gedragsregels voor oud-bewindspersonen die 

bijv. twee jaar na hun vertrek geen contact mogen onderhouden met hun voormalige 

departement(en). Binnen de context van het mededingingsrecht geldt in het bijzonder, dat je 

je scherp bent op het niet delen van concurrentiegevoelige informatie tussen klanten die 

onderling met elkaar concurreren maar die je wel allebei tegen komt in je werkveld – 

bijvoorbeeld binnen een samenwerkingsverband of branchevereniging. Vergewis je ook dat 

opdrachtgevers kwalificeren aan alle wettelijke eisen en dienovereenkomstig gefinancierd 

worden. Dat betekent bv. dat je geen klanten bedient of zelfs maar offreert, als zij 

kwalificeren als terroristische organisaties of daardoor gefinancierd worden, of als 

organisaties op sanctielijsten.  

 

- Vertrouwelijke informatie is geheim! Bedrijfsvertrouwelijke informatie mag vanzelfsprekend 

niet gedeeld worden met andere partijen of personen die daar niets mee van doen hebben. 

Maar ook informatie die niet kwalificeert als bedrijfsinformatie maar wel naar haar aard, 

oorsprong of op andere gronden logischerwijze vertrouwelijk is (verkregen) dient niet met 

derden te worden gedeeld die daar niets mee van doen hebben. Tot derden behoort in elk 

geval een ieder buiten de betreffende klant, buiten de betreffende politiek woordvoerder en 

diens medewerkers en je collega’s op kantoor die niet rechtstreeks bij de dossiers in kwestie 

betrokken zijn. Bij twijfel over of je informatie wel of niet met specifieke personen kunt 

delen, wend je je eerst tot de directie. Contacten en contracten met politiek 

vertegenwoordigers, opdrachtgevers, leveranciers, concurrenten en andere relaties houden 

we geheim. Onze arbeidsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten voorzien ook 

in stevige geheimhoudingsbepalingen welke van toepassing zijn op de werkzaamheden die je 

verricht.  

 

- Ga voorzichtig om met informatiedragers! Gevoelige dossiers worden weggeborgen. Omdat 

gevoelige informatie ook op laptops opgeslagen is, houd je deze altijd bij je of in het vizier. 

Laptops worden ’s avonds mee naar huis genomen en blijven dus niet achter op kantoor of 
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elders. Wanneer je wegloopt van je werkplek, zet je de schermbeveiliging aan.  

 

- Wees helder en volledig! Communiceer helder naar iedereen met wie je werkt. Maak ruimte 

voor de werkelijke dialoog. Informeer de klant altijd volledig over wat je doet, welke stappen 

je wilt zetten of gezet hebt en welke resultaten je boekt; ook als die tegenvallen of niet de 

beoogde doelen haalt. Zorg omgekeerd dat je politiek vertegenwoordigers ook altijd volledig 

informeert, citeer niet selectief en zorg dat je de juiste hoeveelheid informatie verstrekt; 

gedoseerd maar altijd volledig en zonder addertjes onder het gras. Borg ook je kennis en 

vaardigheden, onder meer van relevante wet- en regeving en dossierkennis; houd deze op 

peil. Verzeker dat je de details van de opdrachtgever, diens activiteiten en diens belangen 

nauwkeurig op het netvlies hebt. Ingeval daarover vragen gesteld worden waar je geen direct 

antwoord op hebt, ga dan eerst terug naar je leidinggevende en zo nodig daarna naar de 

klant om het juiste antwoord te halen en communiceer die details pas daarna naar de 

politiek vertegenwoordiger. Zo weet je zeker, dat je altijd een juist en volledig beeld creëert. 

Vergewis je ook dat informatie correct en volledig is voordat je het verstuurt en dat deze ook 

correct en volledig gepercipieerd wordt door de ontvanger. 

 

- Respecteer en verbind je met je omgeving! Wij respecteren de gebruiken, regels en codes 

van politici, ambtenaren, andere belanghebbenden en het publiek. Voor zowel de interne als 

de externe omgang met personen geldt: werk samen, luister goed, wees betrokken op de 

personen met wie je werkt, neem initiatief en geef feedback. Pest, roddel, discrimineer of 

intimideer niet; laat iedereen in zijn of haar waarde en respecteer elkaars mening met 

respect voor elkaar. Respecteer mensenrechten. Geeft het goede voorbeeld en spreek 

anderen aan als zij dat niet doen. Wees zuinig met materialen en grondstoffen en respecteer 

bedrijfseigendommen en het milieu. Een veilige werkomgeving staat bij dit alles centraal en 

dat is de taak van de werkgever. Ervaar je onveiligheid of schending van de in dit document 

opgenomen basisprincipes? Meld je bij je eigen leidinggevende of de directie. Een anonieme 

en prudente behandeling is daarbij gegarandeerd.  

 

- Kom je afspraken na! Belofte maakt schuld, zo simpel is het. Dus volg afspraken op; tijdig, 

volledig en accuraat. Zo verzeker je betrouwbaar gedrag. Lukt het nakomen van een belofte 

toch een keer niet? Communiceer dat dan tijdig en sein ook je leidinggevende in.  

 

- Wees integer en betrouwbaar! Een zuiver moreel kompas en integer handelen is de basis 

voor elke werknemer van ons bureau. Betrouwbaar gedrag is essentieel om de relaties met 

opdrachtgevers én politiek vertegenwoordigers te bewaren en te onderhouden. Wees je 

bewust van de plek die je vervult als spin in een gevoelig web en de fijnzinnige driehoek 

tussen public affairs adviseur, politiek vertegenwoordiger en klant. Wees je daarom ook 

bewust van de vertrouwelijke informatie waarover je de beschikking krijgt, de 

vertrouwensrol die je vervult richting zowel de klant als de politiek vertegenwoordiger en 

dus, van de essentiële waarde om je rolinvulling integer uit te voeren.  

 

- Beperk je rol tot je eigen domein! Blijf weg van mogelijk gevoelige kwesties binnen politieke 

verhoudingen, bijvoorbeeld binnen politieke fracties; je bent toeschouwer van het spel, maar 

geen speler op het veld. Mijd ook de roddelcultuur die helaas soms heerst in Politiek Den 

Haag en voorkom dat je daar zelf onderwerp van wordt. Kortom: beperk je gedrag en rol tot 
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het eigen, zakelijke domein en blijf weg bij andere domeinen. Dat geldt ook voor internet, 

sociale kanalen en sociale afspraken.  

 

- Mijd conflicterende situaties en belangenverstrengeling! Conflicterende opdrachten 

worden niet aanvaard (tenzij met voorafgaande toestemming van de klant); mijd ook 

gesprekken die conflicterend dreigen te worden of situaties waarin belangenverstrengeling 

dreigt. Meld ieder mogelijke of dreigende conflicterende situatie of potentiële 

belangenverstrengeling direct of zo snel als mogelijk bij je leidinggevende en zet geen 

verdere stappen tot dat opgehelderd is of de situatie daadwerkelijk een risico veroorzaakt. 

Spreek niet met derden over zaken die vertrouwelijk (zouden kunnen) zijn. 

 

- Wees transparant! Leg aan de politiek vertegenwoordiger altijd uit wie je opdrachtgever is 

en namens wie je spreekt. Doe dat niet alleen mondeling maar ook in mailberichten en 

andere vormen van communicatie. Vergewis je er van dat de politiek vertegenwoordiger 

begrijpt wie je opdrachtgever is.  

 

- Mijd corruptie of ander ongewenst verbindend gedrag! Omkoping is onacceptabel. 

Uiteraard geef je geen geldbedragen of andere zaken van waarde zoals reizen of geschenken 

aan de mensen met wie je werkt, en in het bijzonder aan politiek vertegenwoordigers. 

Datzelfde geldt voor tickets en uitnodigingen voor bijeenkomsten of evenementen; hierop 

kan uitsluitend in overleg met je leidinggevende een uitzondering gemaakt worden. 

Uiteraard accepteer je evenmin geld of andere financiële cadeaus, andersoortige 

geschenken, reizen, producten, tickets, uitnodigingen etc. van de opdrachtgever, van politiek 

vertegenwoordigers of derden; in welke vorm dan ook en van welke waarde dan ook. 

Uitzonderingen hierop kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen en met voorafgaande 

instemming van je leidinggevende worden gemaakt. Krijg je toch een geschenk, dan meld je 

dit altijd aan je leidinggevende.  

 

- Sponsor niet! Wij sponsoren geen politieke vertegenwoordigers of hun teamleden, noch 

politieke partijen (anders dan een regulier partijlidmaatschap). Omgekeerd accepteren we 

ook geen sponsoring door politiek vertegenwoordigers, opdrachtgevers of andere derden. 

Ingeval je denkt dat dit toch kan, controleer je dat eerst bij je leidinggevende of de directie.  

 

- Houd het zakelijk! Zeker in een informele omgeving als politiek Den Haag is het essentieel 

om je te realiseren dat contacten met collega’s, opdrachtgevers, leveranciers, concurrenten, 

politiek vertegenwoordigers en hun medewerkers en ieder ander die je in de zakelijke 

omgeving tegenkomt, ook zakelijk gehouden moeten worden. Niet alleen in je woorden en 

daden, maar ook in je gedrag. Voorkom dus ongepast gedrag; voorkom onmatig 

alcoholgebruik; betaal je maaltijden en consumpties zelf; etc. etc..  

 

- Handel in het belang van de klant! Bevorder het begrip van dat belang bij de politiek 

vertegenwoordigers. Realiseer je echter, dat dit belang soms niet strookt met de politiek 

vertegenwoordiger en doelen dus niet haalbaar blijken. Stuur dan bij, in overleg met je 

leidinggevende en informeer de klant. Maak nooit ruzie met een politiek vertegenwoordiger, 

ook als je je doelen niet haalt; politiek vertegenwoordigers zijn per definitie autonoom en die 

rol hoort ook gerespecteerd te worden. Ook als dat het belang van de klant niet dient.  
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Tot slot: realiseer je dat als je deze basisprincipes niet volgt, de deur naar de klant én de politiek niet 

alleen voor jou gesloten wordt maar ook voor je klant én je collega’s. Dat doet schade aan de positie, 

reputatie en imago van de klant, van ons bureau en van jouzelf en dat moet te allen tijde voorkomen 

worden. Bovendien kan het ook verderstrekkende gevolgen hebben, zoals beschreven in de arbeids- 

of samenwerkingsovereenkomst.  

 
 
 
Hoe te handelen ingeval van twijfel? 
 
Natuurlijk kun je in een gedragscode als deze 
niet alle details en mogelijke situaties 
beschrijven. Daarom reiken we je de 
bijgevoegde beslisboom aan voor 
zelfbeoordeling.  
 
Kom je er niet uit, heb je twijfels of is één van 
de antwoorden “nee”? Wend je dan tot je 
leidinggevende of de directie.  
 

      

 
 

 


