RICHTLIJN POLITIEKE ACTIVITEITEN
1. Algemeen
Ordina wil onafhankelijk zijn in haar zakelijke bedrijfsvoering. Ordina is daarom, anders dan in de context van
voornoemde zakelijke bedrijfsvoering, niet betrokken bij politieke partijen of andere organisaties die zich inzetten
om de belangen van politieke partijen te bevorderen. Ordina verleent ook geen steun – financieel of anderszins –
aan politieke partijen.
Jouw persoonlijke politieke voorkeur is een privé aangelegenheid; eventuele betrokkenheid bij politieke activiteiten
vindt op persoonlijke titel plaats. Het is wel zaak om persoonlijke politieke belangen en professionele belangen
gescheiden te houden. Deze richtlijn is bedoeld om daarbij te helpen.

2. Politieke activiteiten
•

Uiteraard staat het je vrij persoonlijke steun te verlenen aan politieke partijen.
Als je dat doet laat dan duidelijk uitkomen dat dit op persoonlijke titel gebeurt. Vermijd de indruk dat je Ordina
vertegenwoordigt. Maak bij die activiteiten bijvoorbeeld geen gebruik van je Ordina e-mail account of van
middelen die met Ordina geassocieerd kunnen worden.
Voorbeeld: je bent actief lid van een politieke partij. Deze politieke partij wil een ICT training gaan verzorgen
voor een groep politici van verschillende signatuur. Jouw politieke partij vraagt je medewerking te verlenen
aan de ICT training.
Vraag: Mag je die medewerking verlenen?
Antwoord: Ja. Het gaat hier om jouw persoonlijke inzet voor de politieke partij. Het is wel belangrijk dat voor
de deelnemers aan de ICT training duidelijk is dat jij op persoonlijke titel medewerking verleent. Als aan de
orde komt dat je voor Ordina werkt, vertel je erbij dat je de training op persoonlijke titel geeft.
NB: je mag bij de training geen Ordina materialen of faciliteiten gebruiken, want dan ontstaat de indruk dat
Ordina bij de training betrokken is.

•

Vanuit je functie bij Ordina – dus in je hoedanigheid van Ordina medewerker - is het je niet toegestaan politieke
partijen te ondersteunen of deel te nemen aan politieke activiteiten.
Het ligt genuanceerder als politieke organisaties evenementen organiseren met een zakelijk doel over een
onderwerp dat betrekking heeft op het vakgebied van Ordina. In dat geval heb je toestemming nodig van je
leidinggevende om in je hoedanigheid van Ordina medewerker deel te nemen.
Voorbeeld: Het wetenschappelijk bureau van een landelijke politieke partij organiseert een symposium over
de automatisering in de zorgsector. Jij krijgt een uitnodiging om op dit symposium een korte presentatie te
geven over Quli.
Vraag: Kan jouw leidinggevende toestemming geven voor het houden van die presentatie?
Antwoord: Het symposium wordt weliswaar georganiseerd door het wetenschappelijk bureau van een
politieke partij, maar het betreft een zakelijk onderwerp op het vakgebied van Ordina. Er blijkt niet van een
politiek doel van het symposium. Als er geen andere belemmeringen zijn kan je leidinggevende toestemming
geven.
Blijf bij dit soort gelegenheden wel altijd voorzichtig met wat je zegt: beperk je tot uitlatingen over het
vakgebied en doe geen politieke uitspraken.

•
•

.
Onthoud je in zakelijke contacten van uitspraken over jouw persoonlijke politieke voorkeur of betrokkenheid.
Zorg dat de objectiviteit van je zakelijke besluiten niet wordt belemmerd of aangetast door je persoonlijke
politieke opvattingen (zie ook de richtlijn ‘Voorkomen van belangenverstrengeling).
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3. Heb je vragen of twijfels?
Heb je vragen of twijfels hoe te handelen in een bepaalde situatie? Neem dan altijd contact op met je leidinggevende
of met de Compliance Officer.
Bij niet naleven van deze richtlijn ‘Politieke activiteiten’ kan Ordina disciplinaire maatregelen treffen.
Deze richtlijn ‘Politieke activiteiten’ hangt samen met:
•
Richtlijn ‘Voorkomen van belangenverstrengeling’
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