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Gedragscode betreffende de samenwerking met externe 

partijen van de Stichting Voedingscentrum Nederland  

Het Voedingscentrum informeert consumenten over – en stimuleert hen tot een gezonde en meer 

duurzame voedselkeuze. Om deze missie uit te voeren, werkt het Voedingscentrum vaak samen met 

partners  zoals de overheid, scholen, universiteiten, collega kennisinstituten, zorgverleners en andere niet-

gouvernementele organisaties. Daarmee beoogt het Voedingscentrum het bereik en kwaliteit van haar 

activiteiten te vergroten en ook andere actoren in de samenleving te betrekken bij haar doelstellingen. In 

specifieke gevallen kan er met commerciële partijen samengewerkt worden, onder strikte voorwaarden.  

Het Voedingscentrum is zich ervan bewust dat in veel gevallen de primaire doelstelling van potentiële 

samenwerkingspartners niet dezelfde is als die van het Voedingscentrum. Zeker (maar niet alleen) daar 

waar het Voedingscentrum samenwerkt met commerciële partijen, is het een randvoorwaarde om te 

waarborgen dat een dergelijke samenwerking geen afbreuk doet aan de onafhankelijkheid en integriteit 

van het Voedingscentrum.  

Daarom hanteert het Voedingscentrum deze Code.  

Deel 1 van deze Code geeft de beginselen weer van het Voedingscentrum.  

Deel 2 bevat de regels en procedures die gelden voor onze eigen organisatie en mensen.  

Deel 3 omvat de eisen die wij stellen aan onze samenwerkingspartners.  

Deze Code is niet van toepassing op die partijen die wij betalen voor hun diensten. 

 

Deel 1 Waarborgen van integriteit: de beginselen 
 

Het Voedingscentrum stelt zijn eigen integriteit centraal. Integriteit houdt voor ons in betrouwbaarheid, 

onafhankelijkheid en transparantie.  

Betrouwbaarheid  

Betrouwbaarheid waarborgt het Voedingscentrum door alleen informatie en adviezen over voeding te 

geven die zijn gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde informatie waarover wetenschappelijke 

consensus bestaat. Alle adviezen van de Gezondheidsraad (zie www.gr.nl) vormen het uitgangspunt voor de 

voorlichting van het Voedingscentrum. 

Onafhankelijkheid  

Onafhankelijke informatievoorziening – het Voedingscentrum is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van 

de verstrekte informatie en voor het bewaken van de betrouwbaarheid daarvan. Dat betekent dat het 

Voedingscentrum geen informatie of onderzoeken van derden over voeding gebruikt in adviezen – dan wel 

medewerking verleent aan de verspreiding van die informatie – als deze niet voldoet aan de eisen van 

betrouwbaarheid zoals in deze code vermeld.  

Onafhankelijkheid en financiering – het Voedingscentrum wordt gefinancierd door subsidies van de 

Rijksoverheid en algemeen nut beogende fondsen. Het Voedingscentrum accepteert geen financiering van 

andere partijen. In zijn samenwerking met derden, worden de werkzaamheden die het Voedingscentrum in 

het kader van de samenwerking verricht, uit eigen middelen betaald.  

Onafhankelijke samenwerking – het Voedingscentrum werkt samen op niet-exclusieve en niet 

discriminatoire basis.. De keuze om al dan niet met een partij samen te werken wordt geheel door het 

Voedingscentrum zelf bepaald. Deze keuze wordt gemaakt aan de hand van de missie van het 

Voedingscentrum, de aard van het project, deze Code en de personele en financiële capaciteit van het 

Voedingscentrum. 
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Transparantie  

Het Voedingscentrum is transparant over al zijn activiteiten, waaronder ook de samenwerking die het 

aangaat met derden. Van iedere samenwerking met derden die het Voedingscentrum aangaat, worden 

derhalve, zodra de betreffende samenwerking wordt geïmplementeerd en dus zichtbaar wordt voor de 

consument, de belangrijkste elementen gepubliceerd op de website van het Voedingscentrum, waaronder 

in ieder geval:  

a. Het doel en de inhoud van de samenwerking;  

b. De betrokken partijen;  

c. De verplichtingen van het Voedingscentrum;  

 

Deel 2 Interne regels en procedures  

Dit deel bevat de regels en procedures die door het Voedingscentrum worden gehanteerd om de in Deel 1 

genoemde beginselen te waarborgen. Deze regels gelden voor alle organen en medewerkers van het 

Voedingscentrum.  

De totstandkoming van een samenwerking  

Een samenwerking kan tot stand komen op initiatief van een derde of op initiatief van het 

Voedingscentrum zelf. Indien een medewerker van het Voedingscentrum benaderd wordt door een derde 

met het oog op een potentiële samenwerking, maakt hij of zij daarvan direct melding aan een lid van het 

Management Team (de samenstelling van het Management Team is te vinden op 

www.voedingscentrum.nl). Alvorens zelf een derde te benaderen met het oog op een potentiële 

samenwerking, zal een medewerker van het Voedingscentrum dat vooraf voorleggen aan het 

verantwoordelijke MT-lid.  

Het besluit om aan de hand van een initiatief van een derde of een medewerker al dan niet in verder 

overleg te treden met een partij, wordt steeds genomen door het verantwoordelijke lid van het 

Management Team. Dit overleg wordt gemeld in het Management Team.  

Indien wordt besloten tot verder overleg, zal er eerst een toetsing plaatsvinden van de potentiële 

samenwerkingspartner aan de hand van de Partnercriteria die staan genoemd in Deel 3.  

Indien de potentiële samenwerkingspartner voldoet aan de Partnercriteria, zal er een projectvoorstel 

worden gemaakt. Het projectvoorstel omvat het doel en de aard van de samenwerking alsmede een 

inventarisatie van de belangen bij de samenwerking van het Voedingscentrum en van de potentiële 

samenwerkingspartner, waarbij mogelijke belangenconflicten in kaart worden gebracht. Het 

projectvoorstel zal worden getoetst aan de in Deel 3 genoemde Samenwerkingscriteria.  

Voor het aangaan van iedere samenwerking, is de goedkeuring door het Management Team van het 

Voedingscentrum vereist.  

Tijdens de samenwerking  

Bij samenwerkingsprojecten die langer duren dan een jaar, zal jaarlijks worden geëvalueerd of de 

samenwerkingspartner en het project voldoen aan de partner- en samenwerkingscriteria. De projectleider 

rapporteert regelmatig aan zijn leidinggevende en eens per kwartaal aan het Management Team. 

Integriteitsregels  

Medewerkers van het Voedingscentrum nemen geen giften of geschenken aan van (potentiële) 

samenwerkingspartners. Bovendien wordt ieder aanbod van een geschenk door een (potentiële) 

samenwerkingspartner met een waarde van meer dan €50,- onverwijld gemeld aan de leidinggevende.  

Geen medewerker van het Voedingscentrum zal enig direct of indirect financieel of zeggenschapsbelang 

hebben of nemen in, dan wel, anders dan in het kader van een samenwerkingsproject, werkzaam zijn voor 

een (potentiële) samenwerkingspartner.  
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Deel 3 Voorwaarden voor samenwerking  

Samenwerkingscriteria  

Iedere samenwerking tussen het Voedingscentrum en een derde zal moeten voldoen aan de volgende 

criteria:  

− De samenwerking draagt op een effectieve wijze bij aan de missie en doelstellingen van het 

Voedingscentrum;  

− De samenwerking is niet in strijd met enige lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;  

− Het Voedingscentrum behoudt volledig autonome zeggenschap ten aanzien van de informatie en 

adviezen die met betrekking tot de voordelen en/of risico’s op het gebied van gezondheid en 

duurzaamheid van voeding wordt gegeven;  

Partnercriteria  

Het Voedingscentrum is zich ervan bewust dat de belangen van potentiële samenwerkingspartners, met 

name wanneer die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, andere kunnen zijn dan de belangen van het 

Voedingscentrum. Het Voedingscentrum zal derhalve steeds moeten beoordelen of een samenwerking 

opportuun is, gezien de aard van de bedrijfsvoering en de reputatie van de potentiële 

samenwerkingspartner.  

Het Voedingscentrum werkt in ieder geval niet samen met:  

− Organisaties die actief zijn in de productie van tabaksartikelen en/of alcoholhoudende dranken;  

− Organisaties die in overwegende mate afhankelijk zijn van de verkoop van tabaksartikelen en/of 

alcoholhoudende dranken;  

− Organisaties die in overwegende mate gekenmerkt worden door de productie van levensmiddelen 

die niet bevorderlijk zijn voor een gezonde leefstijl.  

− Individuele voedingsmiddelenbedrijven 

Samenwerkingsovereenkomsten  

Samenwerkingsovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, waarbij de termijn niet langer zal 

zijn dan nodig om aan het project uitvoering te geven. Projecten die zich lenen voor langere termijn, zullen 

worden aangegaan op basis van steeds te verlengen vaste termijnen.  

Alle samenwerkingsovereenkomsten zullen schriftelijk worden vastgelegd. Een samenvatting van de 

samenwerking wordt op de website van het Voedingscentrum gepubliceerd. 

Iedere samenwerkingsovereenkomst zal voorzien in een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid voor het 

Voedingscentrum, waarbij een redelijke opzeggingstermijn in acht zal worden genomen. Het 

Voedingscentrum zal steeds gerechtigd zijn de samenwerkingsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen 

indien er sprake is van strijd met deze Code.  

Deze Code maakt steeds integraal onderdeel uit van iedere samenwerkingsovereenkomst.  

Overige bepalingen  

Een samenwerkingspartner zal geen giften of geschenken aanbieden aan het Voedingscentrum of zijn 

medewerkers.  

Evenmin zal een samenwerkingspartner enige belofte doen aan een medewerker met betrekking tot enige 

vorm van arbeidsrelatie of opdracht.  

De samenwerkingspartner zal geen handelingen verrichten of uitingen doen die schadelijk zijn voor de 

reputatie van het Voedingscentrum. 


