6. Professionele gedragscode
In deze code (vastgesteld door het bestuur op 4 maart 2010) leggen de natuur en milieufederaties
vast welke algemene omgangvormen en gedragsregels zij onderling hanteren. We gaan er daarbij
vanuit dat een aantal duidelijk spelregels mede de basis vormen voor een inspirerende en vruchtbare
samenwerking. Deze code dient het belang van een effectieve, efficiënte en transparante
samenwerking.
Waar in deze code wordt gesproken over medewerkers van natuur en milieufederaties wordt ook
gedoeld op gedetacheerde, ingeleende en ingehuurde medewerkers, alsmede op medewerkers die,
bezoldigd of onbezoldigd, op structurele basis werkzaamheden voor afzonderlijke natuur en
milieufederaties of het samenwerkingsverband verrichten.
In deze code staat aangegeven hoe we omgaan met;
1. Provinciegrensoverschrijdende activiteiten
2. Nevenactiviteiten, integriteit, belangenverstrengeling en geheimhouding
3. Intellectueel eigendom
4. Professioneel gedrag
5. Fondsenwerving en acquisitie
6.1 Provinciegrensoverschrijdende activiteiten
• Federaties zullen geen activiteiten in andere provincies verrichten zonder voorafgaand overleg
met de betrokken natuur en milieufederatie. Wij melden elkaar vroegtijdig wanneer wij buiten de
eigen regio activiteiten willen (gaan) ontwikkelen, samenwerkingsverbanden (waaronder joint
ventures) aangaan en/of in de publiciteit treden. Wij brengen elkaar ook tijdig op de hoogte van
provinciale activiteiten die in strategisch opzicht het belang van andere provincies duidelijk raken,
zijn daarop aanspreekbaar en treden met elkaar in overleg als daar verschil in opvattingen over
bestaan.
• Mocht het overleg tussen de betrokken natuur en milieufederaties over provincieoverschrijdende
activiteiten niet tot overeenstemming leiden, dan leggen de betrokken directeuren de kwestie,
voorafgaand aan de activiteit, voor aan het dagelijks bestuur voor een bindend advies. Het
dagelijks bestuur zal na aanmelding van de kwestie en het horen van de betrokkenen een bindend
advies verstrekken aan de betrokkenen. Indien het een kwestie is waarbij de milieufederatie van
een dagelijks bestuur lid betrokken is, dan zal dit dagelijks bestuur lid niet meedoen aan het
opstellen van het advies.
• Het bestuur wordt gevraagd het besluit van het dagelijks bestuur op hoofdlijnen te toetsen op
zorgvuldigheid, zowel wat betreft de procedure als wat betreft de inhoud.
• Het dagelijks bestuur brengt eenmaal per jaar rapport uit aan het bestuur over kwesties die zich
hebben voorgedaan en de verstrekte adviezen.
6.2 Nevenactiviteiten, integriteit, belangenverstrengeling en geheimhouding
• Alle natuur en milieufederaties beschikken over een overzicht van relevante
nevenwerkzaamheden, zowel bezoldigd als onbezoldigd, van haar medewerkers. Elke federatie
heeft daartoe een meldingsplicht in de rechtspositieregeling opgenomen. Relevante
nevenwerkzaamheden van leden van het AB, de raad van toezicht en medewerkers die
werkzaamheden voor NMF’s verrichten (of werkzaam zijn voor), zowel bezoldigd als onbezoldigd,
dienen gemeld worden aan het dagelijks bestuur van de NMF’s.
• Nevenwerkzaamheden mogen nimmer in strijd zijn met de belangen en doelstellingen van de
natuur en milieufederatie, collega federaties of de NMF’s. De afzonderlijke natuur en
milieufederaties dragen zorg voor het waarborgen daarvan voor de eigen medewerkers. Het
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dagelijks bestuur waarborgt dit voor de medewerkers van de NMF’s, de leden van het bestuur en
de raad van toezicht.
Indien zich naar het oordeel van het dagelijks bestuur een situatie aandient waarin mogelijk
sprake is van een tegenstrijdig belang zal deze situatie, indien het een lid van bestuur, raad van
toezicht of NMF-medewerker betreft, direct door het dagelijks bestuur met betrokkene, of, indien
het een medewerker van een federatie betreft met de directie van de betreffende natuur en
milieufederatie worden besproken. In overleg met betrokkene of de betreffende directie zal door
het dagelijks bestuur van de NMF’s een passende maatregel worden genomen.
De samenwerkende partijen houden zich te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving.
Indien de werkzaamheden in de ogen van een van de samenwerkende partijen mogelijk
conflicteren met wet- en regelgeving treedt de betreffende partij in overleg met het dagelijks
bestuur van de NMF’s.
Het is de samenwerkende partijen niet toegestaan, direct of indirect, in het openbaar uitlatingen te
doen en/of handelingen te verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de goede naam
en/of reputatie van de NMF’s of één van haar participanten, dan wel bijzonderheden openbaar te
maken waarvan men weet of had kunnen weten, dat die bekendmaking het
samenwerkingsverband of één van haar participanten schade oplevert of op kan leveren.

6.3 Intellectuele eigendom
• Alle rechten van het intellectuele eigendom van zaken die via de samenwerking tot stand zijn
gekomen, komen volledig toe aan het samenwerkingsverband van de NMF’s. Daarin zijn
begrepen auteursrechten, zowel naar Nederlands als naar buitenlands recht, op al hetgeen
binnen het samenwerkingsverband zelfstandig of in samenwerking met anderen ontstaat.
Individueel gebruik van enig binnen het samenwerkingsverband ontstaan intellectueel eigendom is
toegestaan nadat het dagelijks bestuur van de NMF’s aan partij(en) daartoe toestemming heeft
verleend.
• Projectideeën/concepten/producten e.d. van een natuur en milieufederatie mogen alleen en
uitsluitend met voorafgaande toestemming gebruikt worden. De eigenaar kan dit (gemotiveerd)
weigeren of hieraan voorwaarden verbinden.
• Binnen de NMF’s is het uitgangspunt ‘gebruik om niet’, met daarbij de volgende varianten:
o Bij uitwisseling tussen provincies op regionaal niveau volgens ruilhandel (concepten
ontwikkeld in de ene provincie benutten in een andere).
o Bij opschaling naar landelijk niveau kijken of de ‘geestelijk vader’, indien gewenst, een rol
kan hierbij krijgen kan krijgen om kwaliteit te kunnen waarborgen en om financiën
(betaalde uren) terug te kunnen laten vloeien.
6.4 Professioneel gedrag
• Natuur en milieufederaties waarborgen dat haar medewerkers een op samenwerking gebaseerde
attitude hanteren en vermijden iedere vorm van concurrentie met andere federaties
• Afspraken die natuur en milieufederaties met de samenwerkingspartners in NMF-verband maken,
worden stipt nagekomen. Gebeurt dat niet, dan neemt de directie van de betrokken federatie tijdig
contact op met de betreffende projectleiding dan wel het stafbureau of dagelijks bestuur van de
NMF’s. Hieronder valt ook het voldoen aan afspraken op het vlak van de inzet, de
beschikbaarheid en de kwaliteit van de te leveren prestaties, het deelnemen aan vergaderingen
e.d.
6.5 Fondsenwerving, verantwoording en acquisitie
• De samenwerkende partijen verplichten zich tot openheid en transparantie jegens elkaar met
betrekking tot het werven van fondsen. Bij het werven dienen vergelijkingen met andere natuur en
milieufederaties achterwege te blijven.
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Medewerkers van de samenwerkende partijen acquireren uitsluitend opdrachten voor de eigen
federatie of voor (ad hoc) samenwerkingsverbanden tussen natuur en milieufederaties, dan wel de
NMF’s. De afzonderlijke federaties waarborgen naleving van deze afspraak bij de eigen
medewerkers.
Indien en voor zover er binnen de NMF’s acquisitieafspraken gemaakt zijn over een regionale
verdeling of een indeling naar projecten, beleids- of uitvoeringsprogramma’s verplichten de
samenwerkende partijen zich er toe deze afspraken te respecteren. Datzelfde geldt ook voor
onderlinge samenwerking tussen 2 of meer federaties buiten NMF-verband om.

Ik heb kennis genomen van de Gedragscode professioneel gedrag en zal mij daaraan houden. Deze
regelingen zijn mij bij de start van mijn werkzaamheden uitgereikt dan wel vooraf toegezonden,

----------------------------------------(werknemer)

__________ te _____________
(datum)
(plaats)
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