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Onze waarden en gedragingen

Neemt gedurfde  
en besluitvaardige acties  
om ambitieuze uitkomsten 
te leveren en is de aanjager 
(champion) voor een cultuur 
van hoogstaande prestaties.

Kijkt verder dan diens directe 
werk binnen en buiten Pearson 
en introduceert nieuwe manieren 
van bekijken, denken en werken.

Luistert, moedigt aan  
en respecteert verschillen; 
behandelt iedereen 
rechtvaardig met eerlijkheid 
en transparantie.

Stuurt aan op resultaten 
door oplossingen eigen  
te maken, de juiste mensen 
te betrekken en beloften 
waar te maken.

Moedig Vindingrijk Fatsoenlijk Aansprakelijk

• Is vastberaden en moedig bij 
hindernissen en tegenslagen

• Geeft ideeën of eigen 
meningen zonder angst voor 
kritiek of professioneel risico

• Stelt hoge eisen aan zichzelf 
en aan anderen

• Benadert ingewikkelde 
problemen vanuit meerdere 
invalshoeken en verhelpt 
problemen die geen duidelijke 
oplossing hebben

• Biedt creatieve ideeën  
en innovatieve oplossingen  
om problemen op te lossen  
en kansen te onderzoeken

• Heeft een breed perspectief  
om kansen en oplossingen  
te identificeren

• Is eerlijk, transparant  
en oprecht bij het 
samenwerken met anderen

• Bouwt vertrouwensvolle 
relaties op met werknemers 
binnen en buiten Pearson

• Zoekt en houdt rekening met 
uiteenlopende standpunten 
en talenten van anderen

• Is verantwoordelijk voor 
eigen werk en streeft 
ernaar taken succesvol  
te voltooien

• Kan anderen identificeren 
en betrekken om zowel 
de gewenste individuele 
resultaten als resultaten  
in groep te bekomen

• Komt zijn verplichtingen na

Omslagfoto van  
Sharon Bathily
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Geachte collega’s, bij Pearson staan we allemaal achter 
onze missie, en dat is mensen helpen om verder te komen 
in het leven door te leren.  Ook hechten we veel belang aan 
onze waarden van moed, vindingrijkheid, fatsoenlijkheid en 
aansprakelijkheid.

Onze missie en waarden geven ons richtlijnen voor de interactie 
met leerlingen, klanten, partners en elkaar. We verzoeken u 
om onze gedragscode te lezen en te verklaren dat u deze heeft 
begrepen. Deze gedragscode geeft namelijk aan hoe we op 
ethische en verantwoorde wijze aan onze missie en waarden 
werken.

U kunt erop vertrouwen dat eenieder die een kwestie aan 
de orde stelt, dit kan doen zonder angst voor vergelding 
of consequenties. We moeten het melden wanneer we 
overtredingen van de wet, regelgeving, gedragscode of ons 
beleid vermoeden. Dat kunt u op verschillende manieren 
doen: bij uw manager, uw plaatselijke HR-vertegenwoordiger, 
de juridische afdeling of de afdeling Naleving (Compliance), of 
anoniem op www.pearsonethics.com

Door de gedragscode te handhaven, laten we zien dat we een 
betrouwbare partner willen zijn, en dat zal ons uiteindelijk 
helpen om onze strategie uit te voeren.

 

 

John Fallon

Chief Executive

Een bericht 
van 
John Fallon
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I. Hoe wij samenwerken

A. Onze waarden 
We hebben duidelijke en eenvoudige waarden: 
alles wat wij doen is gericht op het streven om 
moedig, vindingrijk, fatsoenlijk en aansprakelijk 
te zijn. Deze waarden beschrijven alles wat 
van belang is voor ons en zijn een leidraad om 
correct om te gaan met de wereld om ons heen, 
waardoor wij onze gezamenlijke missie tot een 
goed einde kunnen brengen: mensen helpen 
meetbare vooruitgang in hun leven te maken 
door te leren. 

B. Hoe onze code moet 
worden gebruikt
Onze Gedragscode (‘de code’) is bedoeld om ons 
te helpen bij het vertalen van onze waarden naar 
wereldwijde gedragsnormen. Het is een leidraad 
voor de verwachtingen die wij van iedereen 
hebben bij het werken aan onze bedrijfsdoelen 
en waarmee wij van Pearson een geweldige plek 
om te werken maken. 

Er is geen enkele gedragscode die een antwoord 
op elke mogelijke situatie geeft en daarom 
moeten wij op elkaar kunnen blijven vertrouwen 
om de juiste beslissingen te nemen en onze 
vragen en bezorgdheid altijd te uiten. Wij 
maken u er ook op attent dat Pearson andere 
wereldwijde en plaatselijke beleidsregels heeft 
die niet allemaal in de code zijn opgenomen.  
U vindt deze op Neo, op de pagina Global Policies 
(Wereldwijde beleidsregels). In de code hebben 
wij aangegeven waar en hoe deze andere 
beleidsregels van toepassing kunnen zijn.

QVraag Geldt deze code voor 
iedereen die voor Pearson werkt?

Antwoord Ja. Elke werknemer 
van Pearson (of van bedrijven 
waarvan Pearson de grootste 
aandeelhouder is), ongeacht diens 
niveau of functie, moet deze code 
naleven.  Bedrijfsleiders hebben 
bovendien een speciale verplichting 
en verantwoordelijkheid om als 
rolmodel voor onze waarden  
op te treden en moeten de hoogste 
gedragsnormen handhaven.

Soms kan het voorkomen dat plaatselijke 
wetgeving, gebruiken of beleidsregels van 
Pearson tegenstrijdig zijn aan de code. In zulke 
gevallen zal de meest stringente norm worden 
toegepast. Als u hulp nodig hebt bij het bepalen 
welke van de stringentere normen moeten 
worden gehanteerd, neemt u contact op met  
uw HR-vertegenwoordiger, Local Compliance 
Officer of de afdeling Naleving (Compliance)  
via compliance@pearson.com. 

Wie moet zich aan de code houden
Onze code is van toepassing op alle werknemers 
van Pearson en de Raad van Bestuur. 

Bedrijfspartners zoals joint venture partners,  
leveranciers, franchisenemers, distributeurs, 
 wederverkopers, externe bedrijven (inclusief 
 dienstverleners en werknemers van derden 
 zoals uitzendbureaus) kunnen een directe 
 impact op onze reputatie hebben door hun 
 gedragingen. Dat is de reden waarom wij 
 van onze bedrijfspartners dezelfde hoge 
 standaarden verwachten als zij samenwerken 
 met Pearson of als zij namens ons opereren  
en waarom ze de principes in onze Gedragscode 
voor bedrijfspartners moeten volgen. 

Afbeelding van Christof Van Der Walt
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C. Wat wordt er van alle 
werknemers verwacht? 
Wij moeten ons te allen tijde houden aan  
de hoogste normen inzake eerlijkheid, integriteit  
en ethisch gedrag. Er wordt van u verwacht dat u:

• Zich professioneel, eerlijk en ethisch 
gedraagt.

• Vertrouwd bent met de informatie in deze 
code, alsook van de beleidsregels van het 
bedrijf. Met name aandacht schenkt aan  
de beleidsregels die van toepassing zijn  
op de verantwoordelijkheden in uw functie. 

• Uw zorgen kenbaar maakt ten aanzien  
van mogelijke overtredingen van de wetten, 
regelgevingen, deze code en andere 
beleidsregels van Pearson, aan uw manager 
of andere teams die in deze code worden 
genoemd. 

• Meewerkt en de waarheid spreekt als  
u tijdens een onderzoek of audit gevraagd 
wordt te spreken en nooit gegevens zult 
wijzigen of vernietigen als een onderzoek 
verwacht kan worden of aan de gang is.

• De code regelmatig opnieuw te lezen  
en periodiek te erkennen en aan te geven 
dat u die naleeft. 

Vergeet niet: geen enkele reden, inclusief 
het streven om bedrijfsdoelen te bereiken, 
mag ooit een excuus zijn om wetten, 
regelgevingen, de Gedragscode of het 
bedrijfsbeleid te overtreden. 

Aanvullende 
verantwoordelijkheden 
van managers
Als u een manager bent, moet u:

• Altijd het voorbeeld geven. En een hulp 
voor anderen zijn. Praat met uw team, 
collega's en bedrijfspartners over hoe 
de code en het beleid van Pearson van 
toepassing is op hun dagelijkse werk  
en luister naar de zorgen en vragen  
die zij hebben.

• Zorg ervoor dat u een omgeving creëert 
waarin iedereen zich op zijn gemak 
voelt als zij vragen hebben en mogelijke 
overtredingen van de code en het beleid 
van Pearson willen rapporteren. 

• Als een collega u benadert met de 
melding van een mogelijke overtreding, 
zorgt u ervoor dat u inzicht krijgt in de 
omstandigheden en de situatie waarin 
deze zijn opgetreden en neemt u de 
verantwoordelijkheid voor het vinden 
van een oplossing en voor het mogelijk 
doorverwijzen naar de juiste personen. 

• Het mag nooit de bedoeling zijn om iemand 
aan te moedigen om de wet, regelgeving, 
de code of het beleid van Pearson te 
overtreden, zelfs niet om bedrijfsresultaten 
te bereiken. Het is eveneens nooit correct 
om iemand te vragen om oneerlijke 
handelingen te verrichten die u zelf ook  
niet zou uitvoeren of waarvan u denkt  
dat deze onethisch zijn. 

• Als u de supervisie hebt over externe 
bedrijven of bedrijfspartners, zorgt  
u ervoor dat ze zich commiteren aan  
het naleven van onze Gedragscode  
voor bedrijfspartners.

• Onderzoek een mogelijke schending  
van de code niet zelf maar neem contact  
op met uw HR-vertegenwoordiger, uw Local 
Compliance Officer of de afdeling Naleving 
(Compliance) via compliance@pearson.com 
of fraud@pearson.com in geval van fraude. 
Wij raden u aan om vragen te stellen of een 
melding te maken via PearsonEthics.com 
zoals hieronder verder wordt toegelicht.

D. Vragen stellen via 
PearsonEthics.com
Als u vragen hebt of zorgen ten aanzien van iets 
dat wellicht conflicteert met de wet, regelgeving, 
code of beleidsregels van het bedrijf, hebt u een 
aantal mogelijkheden:

• Neem contact op met uw manager. Wees 
zo specifiek en gedetailleerd mogelijk  
zodat uw vragen of zorgen duidelijk zijn.

• Neem contact op met uw Human 
Resources-vertegenwoordiger. 

• Neem contact op met uw Local Compliance 
Officer.  Local Compliance Officers (LCO's) 
worden voor elke regio of businessunit 
aangesteld voor het monitoren van de 
naleving van het ABC-beleid en voor het 
verlenen van goedkeuringen volgens 
het ABC-beleid.  Om uw huidige Local 
Compliance Officer te vinden, gaat u naar 
de lijst met Local Compliance Officers  
op de pagina Compliance & Risk Assurance 
op Neo.

• Neem contact op met Naleving 
(Compliance) via compliance@pearson.com. 

• Neem contact op met de juridische afdeling.

• Ga naar PearsonEthics.com om een vraag 
te stellen of een melding te maken. U hebt 
de mogelijkheid om vragen te stellen of een 
bestaande of verdachte overtreding online 
of per telefoon te melden.

QVraag Ik ben een manager  
en ik weet niet helemaal zeker 
wat ik moet doen als iemand 
bij mij komt om een mogelijke 
overtreding van de code te 
melden en wat er moet gebeuren 
als dit iemand van het senior-
management betreft?

Antwoord Het maakt 
niet uit wie er bij de aantijging 
betrokken is. Het is van belang 
dat de juiste personen op 
de hoogte worden gebracht 
zodat de situatie kan worden 
aangepakt of opgelost. Gebruik 
één van de mogelijkheden voor 
het stellen van vragen en melden 
van zorgen die in de code worden 
aangegeven. Als u zich om welke 
reden ook ongemakkelijk  
voelt bij het melden aan een 
bepaalde persoon, kunt  
u de melding ook doorgeven  
via PearsonEthics.com. 

Vraag Als ik gezien heb  
dat iemand zich niet correct  
heeft gedragen in een 
gebied dat buiten mijn 
verantwoordelijkheden ligt,  
wat moet ik dan doen?

Antwoord Alle 
werknemers van Pearson  
hebben de verantwoordelijkheid 
om het bedrijf te helpen bij het 
aanpakken van onjuist gedrag. 
Vaak is de beste benadering  
om eerst te praten met de 
manager die de supervisie  
heeft over het gebied waar  
het probleem zich voordoet. 
Maar als dat niet werkt of niet  
mogelijk is, of u twijfelt over  
de beste aanpak, praat u met  
uw HR-vertegenwoordiger, Local 
Compliance Officer of de afdeling 
Naleving (Compliance) via 
compliance@pearson.com  
of meldt het onjuiste gedrag  
via PearsonEthics.com.
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Contact opnemen met PearsonEthics.com 
PearsonEthics.com is een vertrouwelijke 
manier om antwoorden op uw vragen  
te krijgen, uw zorgen bespreekbaar  
te maken of mogelijke overtredingen 
te melden. Een onafhankelijk bedrijf 
is verantwoordelijk voor het opereren 
ervan en is 24 uur per dag, 7 dagen  
per week bereikbaar. 

Op PearsonEthics.com krijgt u ook  
de mogelijkheid om vragen te stellen  
of een melding per telefoon door te geven. 
Als u ervoor kiest om te telefoneren, zal de 
telefoonoperator luisteren naar de zorgen 
of vragen, indien nodig verduidelijkende 
vragen stellen en vervolgens een 
samenvattend verslag maken. De 
samenvatting wordt dan aan Pearson 
geleverd om te worden beoordeeld welke 
verdere handelingen noodzakelijk zijn.

Na de melding zal de melder een 
identificatienummer ontvangen zodat 
hij/zij later navraag kan doen. Dit is 
met name belangrijk als de melding 
anoniem is doorgegeven, een optie die 
beschikbaar is in de meeste - maar niet 
alle - landen waar wij opereren. Met 
dit identificatienummer kan de melder 
aanvullende informatie verstrekken  
en de aanpak van de kwestie volgen.  
Uit respect voor privacy is Pearson echter 
niet in staat om de melder te vertellen 
welke individuele disciplinaire acties zijn 
ondernomen.  
 
 
 
 

Alle rapporten en meldingen worden 
vertrouwelijk gehouden in praktische zin, 
behalve als bekendmaking verplicht is. 

Sommige landen, waaronder vele 
Europese landen, hebben specifieke 
regels voor het gebruik van 
PearsonEthics.com, waardoor in sommige 
gevallen het accepteren van bepaalde 
meldingen wordt beperkt.

Ons anti-vergeldingsbeleid
Vergelding, in welke vorm ook, als antwoord op een 
melding is volledig onaanvaardbaar en ondermijnt 
de doelstelling van PearsonEthics.com. Daarnaast 
is het vaak illegaal en brengt het risico van een 
aanklacht tegen Pearson met zich mee.

Als u denkt dat u of iemand die u kent het 
slachtoffer is of is geweest van een vergeldingsactie 
als gevolg van het melden van een overtreding 
van de code, neemt u contact op met een van de 
teams die eerder in dit hoofdstuk van de code zijn 
vermeld. 

E. Naleving
Het overtreden van relevante wetten, regelgevingen, 
de code of beleidsregels van het bedrijf, of anderen 
aanzetten om dit te doen, kan leiden tot persoonlijke 
risico's (en, in sommige gevallen, blootstelling 
aan juridische maatregelen). Daarnaast kan het 
Pearson ook blootstellen aan mogelijke aanklachten 
van aansprakelijkheid en wordt onze reputatie in 
gevaar gebracht. Overtredingen zullen leiden tot 
disciplinaire maatregelen, zo nodig met inbegrip van 
beëindiging van het dienstverband. Bepaalde acties 
kunnen ook leiden tot wettelijke procedures. Voor 
specifieke beleidsregels op plaatselijk niveau kunt u 
contact opnemen met uw HR-vertegenwoordiger. 

Werknemers kunnen ook disciplinair worden 
aangepakt voor gedrag buiten het werk, inclusief 
activiteiten die online plaatsvinden en onze reputatie 
kunnen beschadigen of niet in overeenstemming zijn 
met onze zorg voor het welzijn van onze studenten. 

De juiste keuzes maken
Richtlijnen voor ethische besluitvorming

Het kan gebeuren dat u zich in een situatie bevindt waarin u niet zeker bent 
wat u moet doen. Soms helpt het om uzelf de volgende vragen te stellen:

• Komt dit overeen met de waarden van Pearson: moedig, vindingrijk, 
fatsoenlijk en aansprakelijk?

• Zou u dit een probleem vinden als u erover in de media zou lezen?

• Kan dit schade toebrengen aan de reputatie van Pearson of die van uzelf?

• Lijkt dit een ethisch juiste keuze voor u en voor personen wiens mening u 
respecteert? 

• Kan dit besluit, in welke vorm ook, ongepast zijn voor een student? 

• Is het legaal en komt het overeen met onze beleidsregels en onze code?

Mocht u hier niet zeker van zijn, neem dan geen besluit of onderneem geen 
actie tot u hulp en begeleiding krijgt.

Voor meer informatie:
Neem contact op met uw HR-vertegenwoordiger, Local Compliance Officer of de afdeling 
Naleving (Compliance) via compliance@pearson.com. Daarnaast kunt u ook de pagina 
Pearson Global Policies (Wereldwijde beleidsregels) op Neo bekijken waar u een overzicht 
vindt van alle van toepassing zijnde internationale en plaatselijke beleidsregels. 

Afbeelding van Alexis Anderson
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II. Respect en integriteit op het werk

A. Diversiteit en 
inclusiviteit 
Onze normen
Wij geloven dat wij op ons best zijn wanneer  
wij de unieke vaardigheden, standpunten  
en achtergrond van elke werknemer benutten 
om innovatie te bevorderen en om de meest 
doeltreffende oplossingen voor studenten 
wereldwijd te creëren. Daarom stellen wij alles 
in het werk om ervoor te zorgen dat diversiteit 
en inclusiviteit in al onze handelingen worden 
geïntegreerd. Wij koesteren een werkomgeving  
die zowel inclusief als divers is, waar we onze 
klanten en studenten weerspiegelen en waar onze 
mensen zichzelf kunnen zijn. Wij discrimineren 
niet op basis van geslacht, ras, nationale afkomst, 
religie, leeftijd, handicap, geslachtsidentiteit  
of -verandering, seksuele geaardheid of welke 
andere kenmerken of categorieën ook die 
beschermd zijn door het personeelsbeleid van 
Pearson of van toepassing zijnde wetgeving. 
(Sommige beperkte en specifieke uitzonderingen 
zijn mogelijk van toepassing op plaatsen waar  
de lokale wetgeving een afwijking van Pearson's 
beleid vereist. Voor meer informatie raadpleegt  
u de Local Compliance Officer of neemt u contact 
op met het Global Diversity and Inclusion team.)

QVraag Een van mijn collega’s 
stuurt steeds e-mails met grappen  
en denigrerende opmerkingen  
over bepaalde nationaliteiten.  
Ik voel mij hier erg ongemakkelijk 
door maar er is niemand die  
er wat over gezegd heeft tegen  
hem. Wat moet ik doen?

Antwoord Als u zich 
ongemakkelijk voelt en het  
is veilig voor u om er iets van  
te zeggen, kunt u de collega vragen 
om met dit gedrag te stoppen.  
U zou dit gedrag ook moeten 
melden aan uw manager,  
uw HR-vertegenwoordiger,  
degene die in het personeelsbeleid 
van uw businessunit daarvoor 
aangewezen is of via PearsonEthics.
com. Het sturen van dergelijke 
grappen is niet alleen een  
schendig van onze kernwaarden 
maar ook van ons beleid. Als  
u niets zou doen, bent u 
medeplichtig aan discriminatie,  
een vijandige werkomgeving  
en het tolereren van overtuigingen 
die ernstig afbreuk doet aan een 
gezonde teamomgeving. 

Onze 
verantwoordelijkheden 

• Behandel iedereen met respect.

• Stimuleer en luister naar iedereen 
die zich inzet en moeite doet om een 
cultuur te creëren waarin anderen zich 
gewaardeerd en begrepen voelen.

• Maak of stuur geen obscene 
of discriminerende berichten, 
opmerkingen of onfatsoenlijke grappen. 

• Pesten en treiteren zijn nooit 
aanvaardbaar. 

• Als u een manager bent, of als  
u betrokken bent bij het werven  
en inhuren van medewerkers, baseer 
dan uw beoordeling op prestaties, 
kwalificaties, bekwaamheden  
en potentieel vermogen. Voorkom 
het betrekken van ongerelateerde 
overwegingen bij uw besluitvorming. 
Gebruik objectieve, kwantificeerbare 
normen waar mogelijk.

• Zorg ervoor dat er geen enkele vorm 
van vriendjespolitiek bestaat. 

• Respecteer de privacy, waardigheid 
en het leven buiten het werk van uw 
werknemers.

• Houd u aan het plaatselijke beleid  
van Pearson ten aanzien van diversiteit, 
inclusiviteit en gedrag op het werk.

Afbeelding van Lu Yi
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B. Intimidatievrije 
werkplek 
Onze normen
Wij tolereren geen intimidatie, treiteren  
of pesterijen. 

Voorbeelden van 
intimiderend gedrag

• Ongewenste seksuele toenaderingen  
of verzoeken om seksuele gunsten.

• Ongewenste opmerkingen, gebaren  
of lichamelijk contact.

• Het laten zien van seksueel expliciete  
of aanstootgevende afbeeldingen  
of andere materialen.

• Seksuele of aanstootgevende grappen 
of opmerkingen (expliciet of impliciet).

• Verbaal geweld, dreigingen of bespotten 
op basis van het uiterlijk van een 
collega, of diens seksuele geaardheid, 
geloof of andere kenmerken die zijn 
beschermd onder het beleid van 
Pearson of van toepassing zijnde 
wetten.

• Grappen of vernederende opmerkingen 
maken over iemands seksuele 
geaardheid, geslachtsidentiteit of hun 
waargenomen seksuele geaardheid of 
geslachtsidentiteit.

Onze 
verantwoordelijkheden

• Zorg ervoor dat het gedrag in de 
werkomgeving professioneel is en  
vrij van intimidatie.

• Indien dat mogelijk is en u kunt het 
op een veilige manier doen, wees dan 
direct en spreek met de persoon in 
kwestie door hem of haar te vertellen 
dat u dit gedrag of taalgebruik niet 
prettig vindt en leg uit waarom, waarna 
u hem of haar kunt vragen om hiermee 
op te houden. U zou dit gedrag ook 
moeten melden aan uw manager, 
uw HR-vertegenwoordiger, degene 
die in het personeelsbeleid van uw 
businessunit daarvoor aangewezen  
is of via PearsonEthics.com. 

• De verspreiding of weergave van obsceen 
of discriminerend materiaal, waaronder 
geschreven, opgenomen of elektronisch 
verzonden berichten (zoals e-mail, tekst- 
of sms-berichten of materiaal van het 
internet) mag niet plaatsvinden.

• Houd u aan het plaatselijke beleid  
van Pearson ten aanzien van intimidatie 
en gedrag op het werk.

C. Gezondheid 
en veiligheid 
Onze normen
Een veilig en gezond ondernemingsklimaat 
is belangrijk voor de duurzame groei van 
ons bedrijf op lange termijn. Pearson hecht 
groot belang aan de bescherming van de 
gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle 
medewerkers en alle anderen die met onze 
wereldwijde activiteiten in aanraking komen, 
waaronder onze leerlingen, klanten en andere 
partners.

Van alle werknemers en bedrijfspartners 
wordt verwacht dat zij alle beleidsregels 
en procedures betreffende gezondheid 
en veiligheid zullen opvolgen. Wij moeten 
samenwerken om onze werkplek veilig te 
houden. Pearson’s Wereldwijde Beleid voor 
Gezondheid en Veiligheid (Global Health & 
Safety Policy) en de Minimale Standaarden 
(Minimum Standards) zijn te vinden op de 
Global H&S Neo Space en alle werknemers 
moeten deze minstens één keer per jaar 
doorlezen. Aanvullende informatie over 
bijvoorbeeld de mondiale gezondheids- en 
veiligheidscoördinatoren, teamleden en onze 
gezondheids- en veiligheidsanimatie is ook 
beschikbaar op Neo.

Voorkomen van geweld 
op de werkplek
Er is bij Pearson geen enkele plek voor geweld. 
Wij tolereren geen enkele handeling of dreiging 
die lichamelijk geweld inhoudt tegen collega's, 
studenten, klanten, bezoekers of wie er ook  
in contact komt met onze activiteiten over  
de hele wereld.

Vuurwapens of andere wapens, explosieven 
en/of gevaarlijke materialen zijn niet 
toegestaan op en in de eigendommen van 
het bedrijf, de parkeerplaatsen, alternatieve 
werklocaties die door Pearson worden 
onderhouden of tijdens evenementen  
die door Pearson worden gesponsord,  
tenzij de toepassing van dit beleid  
in strijd zou zijn met de wet. 

QVraag Tijdens een werkbezoek  
heeft een collega diverse keren  
aan mij gevraagd of ik mee wilde  
voor een drankje en maakte 
opmerkingen over mijn uiterlijk  
die mij erg oncomfortabel maakten.  
Ik vroeg hem ermee op te houden,  
maar dat deed hij niet. We waren niet 
op kantoor en het was na ‘sluitingstijd’. 
Wat moet ik doen als het weer gebeurt?

Antwoord Dit gedrag is niet 
aanvaardbaar, of dit nu op kantoor 
bij Pearson gebeurt of ergens anders. 
Wees kordaat en vertel uw collega  
dat dit gedrag moet stoppen en dat  
het absoluut ongepast is. U zou dit 
gedrag ook moeten melden aan uw 
manager, uw HR-vertegenwoordiger, 
degene die in het personeelsbeleid  
van uw businessunit daarvoor 
aangewezen is of via  
PearsonEthics.com. 

Vraag Tijdens mijn meest recente 
prestatiebespreking was mijn manager 
erg kritisch over mijn prestaties  
en ik voelde mij erg geïntimideerd  
en gekoeioneerd door de toon van  
zijn opmerkingen. Is dit een  
overtreding van de code en ons  
anti-intimidatiebeleid?

Antwoord Ons beleid tegen 
pesten en intimidatie is niet bedoeld 
om te vermijden dat managers 
duidelijke richtlijnen ten aanzien 
van de verwachte prestaties geven. 
Bijvoorbeeld: een opmerking zoals 
‘tenzij uw prestaties niet verbeteren, 
kan uw dienstverband beëindigd 
worden’ wordt niet als ‘pesten’  
of ‘intimidatie’ gezien. Er kunnen  
echter situaties optreden waarbij  
een manager te ver gaat.  
Als u vragen of zorgen heeft,  
kunt u contact opnemen met  
uw HR-vertegenwoordiger, degene  
die in het personeelsbeleid van  
uw businessunit daarvoor aangewezen 
is of via PearsonEthics.com.
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Onze verantwoordelijkheden
• Wees alert en meld gevaren direct aan  

uw manager en aan de Veiligheids-  
en gezondheidscoördinator. Rapporteer 
alle incidenten en letsels, inclusief lichte 
of ‘bijna ongelukken’ (als een letsel had 
kunnen plaatsvinden maar het niet 
gebeurde) aan uw manager of de V&G-
coördinator, met inbegrip van situaties  
die optreden tijdens het reizen voor werk  
of tijdens bedrijfsreizen.

• Zorg dat de werkomgeving netjes  
en veilig blijft door werkstations, 
doorgangen en andere ruimtes vrij  
te houden van obstakels, bedrading  
en andere potentiële gevaren. 

• Meld alle overtredingen van de veiligheid 
die worden gesignaleerd of andere 
handelingen die dreiging of geweld 
inhouden, aan uw manager, uw HR-
vertegenwoordiger, V&G-coördinator, het 
mondiale V&G-team of neem contact op via 
PearsonEthics.com.

• Houd u aan het plaatselijke beleid 
van Pearson en de plaatselijke wet- of 
regelgeving ten aanzien van gezondheid en 
veiligheid.

• Vermijd gedrag dat de gezondheid en 
veiligheid van uzelf en anderen in gevaar 
kan brengen.

• Volg of voltooi een door Pearson 
aangeboden V&G-training of cursus zoals 
voorgeschreven.

• Neem de normen voor gezondheid en 
veiligheid in acht voor uzelf en voor 
anderen, door u te houden aan de 
verstrekte instructies, trainingen of 
beleidsregels.

• Managers hebben als extra 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen 
dat de veiligheid van eenieder die een 
probleem bij hen meldt gegarandeerd 
blijft en dat deze de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften kennen en volgen.

Alcohol- en drugsmisbruik
Wij hebben ons gecommitteerd aan het verlenen 
van een veilige en productieve werkomgeving  
en wij willen zeker stellen dat er op onze 
werkplek geen misbruik van illegale drugs, 
alcohol of andere verboden middelen zal 
plaatsvinden. 

Tijdens uw werk bij Pearson of voor Pearson 
moet u alert zijn, niet beperkt in uw vermogen 
en altijd in staat om uw werkzaamheden correct 
uit te voeren. Mocht u een probleem hebben 
met het gebruik van verslavende middelen,  
zoek dan professionele hulp voor dit een  
nadelig effect op u persoonlijk of  
professioneel gaat krijgen. 

Voor meer informatie:
Neem contact op met uw HR-vertegenwoordiger, 
Local Compliance Officer of de afdeling Naleving 
(Compliance) via compliance@pearson.com. 
Daarnaast kunt u ook de pagina Pearson Global 
Policies (Wereldwijde beleidsregels) op Neo 
bekijken waar u een overzicht vindt van alle van 
toepassing zijnde internationale en plaatselijke 
beleidsregels.

QVraag Wordt van de 
werknemers die ingehuurd 
zijn bij externe bedrijven en 
op onze locatie werkzaam zijn 
ook verwacht dat zij dezelfde 
beleidsregels en procedures 
volgen voor gezondheid en 
veiligheid, zoals onze eigen 
werknemers dat moeten?

Antwoord Natuurlijk. 
Managers zijn verantwoordelijk 
om ervoor te zorgen dat 
derden die werkzaam zijn op 
onze eigendommen begrijpen 
welke wetten en voorschriften 
van toepassing zijn, evenals 
de regelgeving die in de 
desbetreffende faciliteit geldt 
en de aanvullende vereisten die 
Pearson zou kunnen opleggen. 
Voor meer informatie over het 
werken met derden raadpleegt 
u de Gedragscode voor 
bedrijfspartners van Pearson. 

Afbeelding van Kyle Panis
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III. Werken met onze studenten, klanten  
en bedrijfspartners

A. Beschermen van de 
veiligheid en het welzijn 
van onze studenten 
Onze normen
Wij verlenen onze diensten aan studenten  
van alle leeftijden, met inbegrip van kinderen, 
jonge mensen en kwetsbare volwassenen.  
Wij moeten ons te allen tijde blijven richten  
op de beste belangen van onze studenten, 
door hen te voorzien van een veilige, inclusieve, 
ondersteunende en leeftijdsgeschikte omgeving 
in een klaslokaal of online. 

Onze verantwoordelijkheden

Veilig houden
• Wees bewust van uw verantwoordelijkheid 

om studenten veilig te houden en te 
beschermen. Indien misbruik wordt 
vermeend of een verdenking bestaat,  
dan heeft het bedrijf, zijn werknemers  
of vertegenwoordigers ook een wettelijke 
verplichting om dit aan de desbetreffende 
autoriteiten te melden. 

• Maak altijd melding van zorgen ten aanzien 
van de veiligheid of het welzijn van een kind, 
jongere of kwetsbare volwassene. Meld 
dit indien nodig aan de desbetreffende 
managers en de kinderbescherming. 
Zorg ervoor dat u uw zorgen en acties 
documenteert.

 Als u denkt dat na het melden van een zorg 
de juiste acties niet worden ondernomen, 
meldt u uw constatering aan uw manager, 
de Global Safeguarding Officer, of neem 
contact op via PearsonEthics.com.

Producten en diensten
• Streef ernaar dat alle studenten toegang 

hebben tot dezelfde of vergelijkbare inhoud 
op hetzelfde ogenblik als anderen.

• Begrijp onze verantwoordelijkheid om te 
verzekeren dat onze producten niet alleen 
veilig en gebruiksvriendelijk zijn maar 
ook toegankelijk voor studenten met een 
handicap en dat onze inhoud inclusief en 
aan de leeftijd aangepast is.

• Overweeg deze verantwoordelijkheden 
in alle fasen van de levenscyclus van het 
product maar in het bijzonder bij nieuwe  
of innovatieve ideeën voor leren.

• Pas onze beginselen voor effectiviteit  
en onderzoek toe om te verzekeren dat  
we ons focussen op een hogere impact  
op de resultaten van studenten.

• Laat andermans werk niet doorgaan voor 
eigen werk. Wij vragen goedkeuring en 
geven bevestiging aan de originele auteur 
en/of uitgever van het materiaal dat we 
eventueel gebruiken.

• Respecteer en erken de auteursrechten  
en het intellectueel eigendom van anderen. 
U moet de gepaste toestemming krijgen 
om het intellectueel eigendom voor onze 
producten en diensten te gebruiken.

Voor meer informatie over deze onderwerpen 
raadpleegt u de Pearson Accessibility Standards 
en de pagina Global Product Efficacy & Research 
op Neo. 

B. Eerlijk handelen
Onze normen
Wij zijn eerlijk en respectvol ten 
aanzien van onze studenten, klanten, 
bedrijfspartners en anderen. Wij werken 
aan het verkrijgen van inzicht in en 
voldoen aan hun behoeften, waarbij wij 
altijd onze waarden en onze code zullen 
laten gelden.

Voor ons is het belangrijk dat we  
de waarheid vertellen over onze 
diensten en capaciteiten, waarbij  
we geen beloften doen die we niet 
kunnen waarmaken. Wij zullen nooit 
oneerlijk voordeel proberen te behalen 
via manipulatie, verzwijging, misbruik 
van voorkeurs- of vertrouwelijke 
informatie, oneerlijke representatie, 
frauduleus gedrag of andere oneerlijke 
praktijken. Kortom, wij willen anderen 
behandelen zoals wij zelf behandeld 
willen worden.

Onze 
verantwoordelijkheden

• Wees eerlijk en behandel anderen 
met respect.

• Wees ontvankelijk voor alle 
redelijke verzoeken van 
onze klanten, studenten en 
bedrijfspartners, maar voldoe  
niet aan een verzoek als dit iets  
is waarvan u weet dat het onwettig 
is of tegenstrijdig met de wet,  
de code of het bedrijfsbeleid.

Afbeelding van Chamin Fernando
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• Respecteer vertrouwelijke informatie  
en intellectueel eigendom van anderen.

• Maak alleen beloften over hetgeen u kunt 
waarmaken en maak waar wat u belooft.

Business Intelligence verzamelen
Bij het verzamelen van business intelligence 
moeten werknemers en anderen die namens 
ons werken, zich altijd houden aan de hoogste 
ethische normen en moeten rekening houden 
met potentiële wettelijke gevolgen. Fraude, 
onjuiste voorstelling van zaken of bedrog  
om informatie te verkrijgen, mag nooit 
plaatsvinden, evenals technologieën  
die inbreuk maken op anderen door ‘spionage’. 
Als mogelijk concurrerende informatie wordt 
uitgewisseld met derden, weet dan dat dit 
ernstige gevolgen kan hebben als gevolg 
van anti-kartelvormingswetten en hierdoor 
is mogelijk begeleiding van de juridische 
afdeling van Pearson noodzakelijk. Wij moeten 
altijd voorzichtig zijn bij het aannemen van 
informatie van derden. Zorg dat u weet welke 
bronnen zij gebruiken en of deze te vertrouwen 
zijn en verzeker u ervan dat de kennis die zij 
delen niet is beschermd middels wetten over 
bedrijfsgeheimen of overeenkomsten aangaande 
geheimhouding of vertrouwelijkheid. 

Zelfs als wij mensen aannemen die voorheen  
bij concurrenten werkzaam waren, zullen we  
hun verplichtingen erkennen en respecteren 
zodat zij geen vertrouwelijke of commercieel 
gevoelige informatie van hun vroegere 
werkgevers hoeven te delen.

C. Eerlijke concurrentie 
en anti-kartelvorming
Onze normen
Wij zullen geen activiteiten uitvoeren die de 
mededinging in gevaar brengen of waardoor 
concurrenten worden beperkt op basis van 
illegale of oneerlijke praktijken. De concurrentie- 
en anti-kartelwetgeving verbieden alle vormen 
van samenspanning met concurrenten, hetzij 
direct hetzij middels derden. Ze verbieden ook 
bepaalde typen beperkingen die distributeurs  
of bedrijfspartners worden opgelegd.

Onze verantwoordelijkheden
Onze bedrijfsactiviteiten moeten te allen tijde 
worden uitgevoerd in overeenstemming met 
eerlijke handelspraktijken en alle wetten inzake 
concurrentie en anti-kartelvorming. Wij zullen  
nooit ongepaste druk uitoefenen op leveranciers  
of klanten en wij moeten altijd zelf onze 
commerciële beslissingen nemen. 

Enkele specifieke voorbeelden van wat werknemers 
niet mogen doen:

• Gevoelige, concurrerende informatie  
over het bedrijf uitwisselen met concurrenten 
(bijv. prijzen, kosten of andere vertrouwelijke 
informatie uit het verleden of de toekomst, 
zelfs al komt dit maar één enkele keer voor). 
Hieronder vallen indirecte uitwisseling 
middels derden, leveranciers of klanten  
(en werknemers moeten bijzonder voorzichtig 
omgaan met marktgegevens). 

• Direct of indirect coördineren met 
concurrenten om invloed uit te oefenen  
op de prijs of niveaus van productie/levering, 
handelstermen, behandelingsprocedures  
of om een markt te delen of op te delen.

• Coördineren met andere bieders (‘bid 
rigging’) in een besloten of openbare 
aanbestedingsprocedure of proberen  
de uitkomst te beïnvloeden.

• Pogingen ondernemen om 
wederverkoopprijzen van Pearson-producten  
vast te stellen of vast te zetten bij klanten.

• Producten bundelen met als doel de klant 
ertoe te dwingen meerdere producten  
te kopen, zonder de juridische afdeling  
te vragen om advies en begeleiding.

Als u in een vergadering zit met een concurrent 
of er een gesprek mee voert en commercieel 
gevoelige informatie wordt uitgewisseld of u merkt 
dat er wellicht anti-concurrerende activiteiten 
plaatsvinden, verlaat dan direct de vergadering 
of het gesprek, zorg ervoor dat uw vertrek is 
opgenomen in de eventuele notulen van de 
vergadering en neem direct contact op met uw 
Local Compliance Officer en de juridische afdeling. 
Binnen de anti-kartelwetten kunnen strafrechtelijke 
sancties worden opgelegd aan individuen en aan 
het bedrijf. Daarom moeten wij in zulke situaties 
bijzonder snel optreden. 

Als u twijfels hebt, neemt u contact op met uw Local 
Compliance Officer omdat deze wetten bijzonder 
complex kunnen zijn. 

QVraag Ik heb gevoelige 
prijsinformatie ontvangen van een 
van onze concurrenten. Wat moet 
ik doen?

Antwoord U moet 
onmiddellijk contact opnemen  
met uw manager en Local 
Compliance Officer voordat u 
enige andere acties onderneemt. 
Het is van groot belang dat wij bij 
het ontvangen van dergelijke  
informatie, direct laten zien dat  
wij het belang van de anti- 
kartelwetgeving onderkennen en 
duidelijk maken dat wij van  
anderen verwachten dat zij 
dezelfde instelling hebben. 
Hiervoor is toepasselijke actie 
nodig die alleen per geval kan 
worden bepaald. 

Vraag Ik ben van plan om  
aan een handelsbeurs deel te 
nemen. Zijn er speciale  
voorzorgsmaatregelen die  
ik moet nemen om te voorkomen 
dat er problemen ontstaan  
op het gebied van mededinging  
en anti-kartelvorming?

Antwoord Bijeen- 
komsten van handelsorganisaties 
en andere vormen van bijeen-
komsten in de bedrijfstak zijn 
over het algemeen zeer legitiem 
en hebben een doelstelling die 
de moeite waard is. Tijdens 
deze bijeenkomsten kunnen 
echter de concurrentiewetten en 
anti-kartelvormingsproblematiek 
een valkuil opleveren omdat 
werknemers van concurrerende 
bedrijven samen mogelijke zorgen 
willen bespreken. U moet zich 
terugtrekken bij het bespreken 
van of uitwisselen van gevoelige 
informatie die betrekking heeft op 
het concurrentievermogen. Als uw 
concurrenten deze onderwerpen 
gaan bespreken, verontschuldigt u 
zich en meldt u de situatie onmid-
dellijk aan uw Local Compliance 
Officer.
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D. Zaken doen 
met overheden en 
overheidsbeambten
Onze normen
Wij doen zaken met overheden en entiteiten 
die eigendom zijn van overheden, direct 
en indirect, via externe bedrijven (derden), 
agenten en partners. Het is ons beleid om 
volledig te voldoen aan alle van toepassing 
zijnde wet- en regelgevingen met betrekking 
tot contracten en transacties met overheden. 
Wij moeten ons met name bewust zijn dat de 
term ‘overheidsbeambten’ ook betrekking heeft 
op klanten zoals professoren, leraren en ander 
personeel van scholen of de directies daarvan.

Onze verantwoordelijkheden
Zakelijk omgaan met overheden en 
overheidsbeambten betekent dat er aanvullende 
verantwoordelijkheden zijn die alle aandacht 
moeten krijgen. Hieronder vindt u een aantal 
onderwerpen waarbij speciale aandacht en 
naleving noodzakelijk zijn.

Cadeaus of entertainment 
voor overheidsbeambten
Cadeaus of andere vormen van entertainment, 
zoals zakendiners of ander entertainment, 
voor een overheidsbeambte moeten eerst 
worden goedgekeurd door uw Local Compliance 
Officer. Een cadeau of een andere vorm van 
entertainment voor een overheidsbeambte 
wordt niet goedgekeurd als dit de indruk zou 
kunnen wekken dat dit bedoeld is om een 
zakelijk besluit te beïnvloeden of om een 
ongepast voordeel te behalen. 

Contracten en biedingen
Pearson en zijn werknemers moeten altijd  
de specifieke wetten en procedures opvolgen 
die opgesteld zijn om zeker te zijn dat 
overheidscontracten eerlijk worden toegekend. 
Om te verzekeren dat deze regels worden 
nageleefd: 

• Volg altijd de regels voor het bieden, 
aanbesteden en andere vereisten voor  
het verwerven van contracten.

• Reageer altijd direct op interne verzoeken 
aangaande een Request for Proposal 
(RFPs), biedingen en andere vragenlijsten 
aangaande tegenstrijdige belangen en 
ethisch handelen.

• Volg de betreffende regels en procedures 
voor het delen van of toegang verlenen aan 
vertrouwelijke informatie die gerelateerd  
is aan een bieding.

• U mag nooit met een concurrent of 
bedrijfspartner overeenkomen om een  
niet-concurrerende bieding te doen. 

• Houd rekening met de vereiste 
‘afkoelingsperiode’ en bespreek op geen 
andere wijze mogelijk dienstverband met 
een overheidsbeambte die betrokken is bij 
een aanbestedingsproces. 

• Zorg ervoor dat u eerst goedkeuring krijgt 
voordat u iemand inzet, inhuurt of betaalt 
die als overheidsbeambte werkzaam 
is of is geweest. Human Resources en 
de hiring manager moeten de Local 
Compliance Officer (LCO) en Corporate 
Affairs raadplegen voordat ze iemand die 
als overheidsbeambte werkzaam is of is 
geweest voor welk doel dan ook inhuren  
en blijven inzetten. 

Verzoeken van 
overheidsinstellingen 
en autoriteiten
Tijdens zakelijke onderhandelingen kunt  
u verzoeken krijgen van toezichthouders  
of overheidsbeambten. In alle gevallen wordt 
van u verwacht dat u eerlijk en tijdig antwoord 
geeft op de verzoeken voor informatie. Voordat 
u een verzoek beantwoordt, moet u contact 
opnemen met Corporate Affairs en de juridische 
afdeling, met name als het verzoek niet van 
gebruikelijke of routinematige aard is.

Voor meer informatie:
Neem contact op met uw HR-vertegenwoordiger, 
Local Compliance Officer of de afdeling Naleving 
(Compliance) via compliance@pearson.com. 
Daarnaast kunt u ook de pagina Pearson Global 
Policies (Wereldwijde beleidsregels) op Neo 
bekijken waar u een overzicht vindt van alle  
van toepassing zijnde internationale  
en plaatselijke beleidsregels. 

Afbeelding van Leah Juarez
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IV. Vermijden van belangenverstrengeling en 
tegengaan van corruptie

A. Belangen- 
verstrengeling 
Onze normen
Belangenverstrengeling treedt op als onze 
belangen of activiteiten van invloed zijn op  
ons vermogen om onbevooroordeelde besluiten 
te nemen voor Pearson. De drie belangrijkste 
soorten belangenverstrengelingen zijn:  
een echte belangenverstrengeling (een  
echt en bestaand conflict), een mogelijke 
belangenverstrengeling (een situatie die tot 
een conflict kan leiden) en een waargenomen 
belangenverstrengeling (een situatie die een 
conflict kan lijken, zelfs als dit niet het geval is). 

Als we naar onze waarden willen handelen, 
moeten we ervoor zorgen dat onze relatie met 
Pearson, elkaar, het publiek en andere partijen 
eerlijk, transparant en neutraal is. We moeten 
ook rekening houden met de beste belangen van 
Pearson en zelfs het ontstaan van een conflict 
met ons eigen belang of voordeel vermijden.  

Het is onmogelijk om iedere potentiële belangen- 
verstrengeling te beschrijven. Daarom is het van 
groot belang om vragen te stellen. Als u twijfels 
hebt, bespreekt u de situatie met uw manager en 
HR-vertegenwoordiger.  

Onze verantwoordelijkheden
Hieronder staan enkele voorbeelden van moge-
lijke belangenverstrengeling. Andere vormen 
kunnen worden gedekt door de plaatselijke 
beleidsregels van Pearson:

Eerlijke bedrijfsvoering
Als u kennis neemt van een mogelijkheid  
om zaken te doen die interessant kan zijn voor 
Pearson, bespreekt u deze met uw manager  
of de manager van de betreffende businessunit. 
Als wordt besloten dat u zaken mag doen buiten 
Pearson om, moet u hiervoor goedkeuring 
vragen aan en krijgen van uw Local Compliance 
Officer (LCO).

Persoonlijke investeringen van uzelf of een  
van uw dichtste familieleden, in bedrijven  
die directe of indirecte concurrenten van 
Pearson zijn, is niet toegestaan, tenzij dit 
bestaat uit het houden van kleine hoeveelheden 
aandelen (minder dan 1% van de uitstaande 
aandelen) in beursgenoteerde bedrijven.  

Als uzelf of een van uw dichtste familieleden  
in een bedrijfspartner hebt geïnvesteerd  
en meer dan 1% van de uitstaande aandelen 
in beursgenoteerde bedrijven bezit, moet u dit 
melden. In het geval van particuliere bedrijven 
moet u melden of dit het eigendom is van 
of wordt gerund door een van uw dichtste 
familieleden. 

Procurement
U mag niet betrokken zijn bij 
procurementbeslissingen die uzelf, een vriend 
of een van uw dichtste familieleden direct of 
indirect voordeel oplevert.

Vrienden en familie
U mag geen zaken doen met een persoon, 
bedrijf of organisatie dat u of een van 
uw dichtste familieleden direct financieel 
voordeel oplevert.

Persoonlijke relaties
Pearson respecteert de privacy van zijn 
werknemers, maar erkent dat in sommige 
gevallen persoonlijke relaties van invloed 
kunnen zijn op de dynamiek op de 
werkplek. Een werknemer (op welk niveau 
ook) mag geen significante relatie hebben 
(door huwelijk, partner, relatie of kennis  
of lid van familie) met een andere 
werknemer als zij invloed kunnen 
uitoefenen op het salaris of de loopbaan 
van die werknemer, of als de andere 
werknemer op managementniveau 
besluiten daarover kan nemen.  Als een 
dergelijke relatie bestaat of in ontwikkeling 
is, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld 
aan uw HR-vertegenwoordiger en manager 
zodat kan worden bepaald of verdere actie 
nodig is om deze belangenverstrengeling 
op te lossen, door bijvoorbeeld het 
wijzigen van de leidinggevende of 
managementpositie.

Afbeelding van Ben Wight
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Dienstverband buiten het bedrijf en overige diensten
Pearson zal werknemers niet tegenhouden als zij bepaalde andere soorten 
werkzaamheden buiten het bedrijf uitvoeren (zoals een parttime baan) maar 
om er zeker van te zijn dat potentiële belangenverstrengeling wordt vermeden, 
moet dit altijd worden besproken met en gemeld aan uw manager en 
HR-vertegenwoordiger. 

Nieuwe zakelijke relaties
Weeg een mogelijke nieuwe relatie voorzichtig af als deze een belangenconflict kan 
veroorzaken. Vraag indien nodig advies aan uw manager, HR-vertegenwoordiger, 
Local Compliance Officer of het Global Compliance Office. 

Omstandigheden kunnen steeds veranderen en nieuwe vormen van 
belangenverstrengeling kunnen na verloop van tijd ontstaan. Daarom is het van 
belang om uw situatie regelmatig te bekijken en mogelijke potentiële conflicten  
te bespreken met uw manager en HR-vertegenwoordiger.

B. Anti-omkoping en corruptie 
Onze normen
Bij Pearson bestaat een ‘zero-tolerance’ beleid ten aanzien van omkoping  
en corruptie. Omkoping en corruptie in al zijn vormen zijn volledig tegenstrijdig  
aan onze waarden, de code en het bedrijfsbeleid. 

Wij houden ons aan de wetten en regelgeving inzake anti-omkoping en  
anti-corruptie en ondersteunen inspanningen die gericht zijn op het wereldwijd 
elimineren van omkoping en corruptie. We werken er hard aan om ervoor  
te zorgen dat onze bedrijfspartners dit commitment delen en begrijpen dat  
hun acties negatieve gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf. 

Het anti-omkoping- en anticorruptiebeleid van Pearson
Het anti-omkoping- en anticorruptiebeleid van Pearson (Anti-Bribery & Corruption = 
ABC), is van toepassing op alle werknemers van Pearson en is te lezen op de pagina 
Global Policies op Neo, waar u meer informatie en richtlijnen kunt vinden. 

Local Compliance Officers (LCO's) worden voor elke regio en, in sommige gevallen, 
een kleinere businessunit, aangesteld voor het monitoren van de naleving van het 
ABC-beleid en voor het verlenen van goedkeuringen volgens het ABC-beleid. 

Omkoping is een misdaad in alle landen waar Pearson opereert en de straffen 
kunnen zeer ernstig zijn. Als u vragen of zorgen over dit onderwerp hebt, kunt  
u dit met uw Local Compliance Officer (LCO) bespreken of het ABC-beleid 
doorlezen. 

Onze verantwoordelijkheden
• Maak nooit aanbiedingen of accepteer aanbiedingen voor omkoping,  

of voor andere soorten ongepaste betalingen, met inbegrip van faciliterende 
betalingen. Raadpleeg het ABC-beleid voor meer informatie over faciliterende 
betalingen.

• Zorg ervoor dat uw boekhouding en gegevens accuraat zijn zodat betalingen 
eerlijk worden beschreven en bedrijfsmiddelen niet worden gebruikt voor 
onwettige doeleinden.

• Verzeker u ervan dat u weet met wie u zaken doet en bevestig aan uw Local 
Compliance Officer (LCO) dat het achtergrondonderzoek (‘due dilligence’)  
op de juiste wijze is uitgevoerd. 

• Laat nooit iets uitvoeren door derden dat u niet toegestaan bent om zelf  
te doen.

QVraag Soms zie ik tijdens mijn reizen praktijken 
die ik als ongepast beschouw, maar in het land waar ik 
ben worden gezien als gebruikelijke activiteiten.  
Wat moet ik doen als ik word gevraagd om iets te 
leveren dat ik als omkoping beschouw, maar dat 
plaatselijk wordt gezien als een gebruikelijke vorm van 
zakelijke beleefdheid?

Antwoord U moet dit afwijzen en de 
persoon laten weten dat het beleid van uw bedrijf 
u niet toestaat om dergelijke betalingen te doen. 
Vergeet niet: waar u ook bent, het beleid is altijd van 
toepassing op uzelf. Het is nooit toegestaan om een 
betaling of andere zaken van waarde te leveren om 
oneerlijk zakelijk voordeel te behalen. 

Vraag Wat moet ik doen als ik word bedreigd 
en een betaling in contant geld moet doen aan een 
overheidsbeambte voordat men mij toestaat het land 
te verlaten?

Antwoord Als het niet betalen van een 
overheidsbeambte enig gevaar voor uzelf of 
uw familie oplevert met een dreiging van direct 
lichamelijk geweld, mag u de gevraagde betaling 
overhandigen. U moet de situatie wel zo snel 
mogelijk melden aan uw Local Compliance Officer. 
Zonder enige uitzondering moet een dergelijke 
betaling zo accuraat mogelijk worden weergegeven 
in de boekhouding en administratie van het bedrijf.

Vraag Ik heb vragen over het gebruik van derden 
die als ‘intermediair’ kunnen worden ingezet om 
te ondersteunen bij het omgaan met plaatselijke 
overheidsinstanties. Wat moet ik doen om ervoor  
te zorgen dat zij ons niet in de problemen brengen?

Antwoord Het is goed dat u zich zorgen 
maakt. Het is belangrijk om controle te hebben 
over agenten en derden die namens Pearson 
opereren. Wij moeten ervoor zorgen dat hun 
reputatie, achtergrond en vermogens van het 
juiste kaliber zijn en voldoen aan onze ethische 
normen. Agenten en derden worden verwacht zich 
te gedragen in overeenstemming met de eisen die 
wij in de Gedragscode voor bedrijfspartners hebben 
uiteengezet. In het algemeen kunnen we stellen dat 
u nooit iets moet laten uitvoeren door derden dat u 
niet toegestaan bent om zelf te doen.
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C. Cadeaus en 
entertainment 
Onze normen
In veel van de landen waar Pearson zaken 
doet, zijn er algemeen aanvaarde gebruiken 
ten aanzien van het uitwisselen van zakelijke 
cadeaus en entertainment. Als hier op 
juiste wijze mee omgegaan wordt, kunnen 
toepasselijke en redelijke cadeaus en 
entertainment de zakelijke relaties versterken. 
Maar als dit wordt misbruikt, dan kan het onze 
reputatie beschadigen, onze zakelijke positie 
nadelig beïnvloeden en zelfs illegaal zijn. 

Bij het omgaan met overheidsbeambten 
moet extra voorzichtig worden gehandeld. 
U mag geen cadeau of andere vorm 
van entertainment geven aan een 
overheidsbeambte zonder eerst goedkeuring 
te vragen aan uw Local Compliance Officer. 
Voor meer informatie leest u het eerdere 
hoofdstuk over Zaken doen met overheden  
en overheidsbeambten. 

Cadeaus en entertainment mogen alleen 
worden verstrekt als dit redelijkerwijs 
een aanvulling is op de zakelijke relatie, 
overeenkomt met het interne beleid van 
Pearson en voldoet aan alle wetten die van 
toepassing zijn, evenals de bedrijfsetiquette 
van het bedrijf of land van de ontvanger.

Het beleid van Pearson inzake cadeaus  
en entertainment staat meestal toe dat  
er zakelijke cadeaus worden gegeven  
of ontvangen welke gebruikelijk zijn binnen  
de bedrijfstak en redelijk in waarde  
en frequentie. 

Vraag Ik probeer de laatste maanden 
een nieuwe klant te overtuigen om zaken  
te doen en ik wil deze graag uitnodigen naar 
een cultureel of sportevenement om een 
goede zakenrelatie op te bouwen. Kan de 
uitnodiging van de klant naar het evenement 
worden beschouwd als omkoping?

Antwoord Nee, zolang er geen 
overeenkomst is dat tenzij u de klant 
meeneemt deze geen overeenkomst zal 
sluiten met Pearson. 

Vraag Tijdens de feestdagen geef ik mijn 
niet-gouvernementele klanten een fles wijn 
en dure chocolade cadeau. Is dit toegestaan?

Antwoord Ja. Maar als de 
nominale waarde wordt overschreden, 
moet u goedkeuring vragen aan uw Local 
Compliance Officer.

Vraag Een bedrijfspartner heeft mij 
uitgenodigd voor een sportevenement 
en ik mag in de skybox van zijn bedrijf 
plaatsnemen. Is het acceptabel voor mij  
hier naartoe te gaan?

Antwoord Het bijwonen 
van een sportevenement met een 
bedrijfspartner kan een gepaste vorm 
van zakelijke beleefdheid zijn, zolang dit 
in overeenstemming is met het beleid 
inzake anti-omkoping en anticorruptie 
van Pearson en de waarde van de kaartjes 
redelijk is. In dit geval zal de prijs van de 
kaartjes ook het gebruik van de skybox 
van het bedrijf inhouden wat waarschijnlijk 
een hoge monetaire waarde zal hebben. 
U moet dit met uw manager te bespreken 
en vooraf toestemming te vragen. Houd 
ook in het achterhoofd dat indien de 
kaartjes voor persoonlijk gebruik waren 
en de bedrijfspartner niet aanwezig was 
tijdens het evenement, dat deze kaartjes 
niet acceptabel zouden zijn omdat er geen 
directe zakelijke reden zou zijn om bij dit 
evenement aanwezig te zijn.

QWij maken u erop attent dat u geen 
pogingen dient te ondernemen om deze 
regels te vermijden door hier persoonlijk 
voor te betalen of iemand in te huren  
om te betalen voor zakelijke cadeaus  
of entertainment die niet door ons kunnen 
worden betaald. 

Onze 
verantwoordelijkheden

• Geef en aanvaard alleen cadeaus en 
entertainment welke op redelijke wijze 
een aanvulling zijn op de zakelijke 
relatie.

• Vraag nooit om persoonlijke cadeaus, 
gunsten, entertainment of diensten.

• Geef of aanvaard nooit cadeaus  
in de vorm van contant geld of een 
equivalent daarvan. Dit is nooit 
toegestaan. 

• Zorg ervoor dat u weet en begrijpt 
wat het beleid is bij de organisatie 
van de ontvanger voordat u cadeaus, 
gastvrijheid of entertainment aanbiedt 
of levert.

• Wees vooral voorzichtig als u 
gebruikmaakt van agenten of derden 
die ons vertegenwoordigen.

Voor meer informatie:
Neem contact op met uw 
HR-vertegenwoordiger, Local Compliance 
Officer of de afdeling Naleving (Compliance) 
via compliance@pearson.com. Daarnaast 
kunt u ook de pagina Pearson Global 
Policies (Wereldwijde beleidsregels) op Neo 
bekijken waar u een overzicht vindt van  
alle van toepassing zijnde internationale  
en plaatselijke beleidsregels. 
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V. Bescherming van onze informatie en bedrijfsmiddelen 

A. Privacy en 
persoonlijke informatie 
Onze normen
Bij Pearson respecteren en beschermen 
wij de rechten, vrijheid en waardigheid van 
alle individuen die ons vertrouwen met hun 
persoonlijke informatie. Hieronder vallen 
studenten, ouders en verzorgers, onze klanten, 
gebruikers van de website en app, werknemers 
en derden. Het beschermen van deze informatie 
is meer dan een wettelijke vereiste, het is een 
kwestie van vertrouwen. 

Als internationaal bedrijf in een digitaal 
verbonden wereld, respecteren we alle 
van toepassing zijnde wetten die te maken 
hebben met vertrouwelijkheid van gegevens. 
Voor sommige soorten informatie, meestal 
aangegeven als persoonsgegevens (Personal 
Information, PI), is extra bescherming nodig. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die 
identificeren of kunnen worden gebruikt om een 
individu te identificeren. Voorbeelden hiervan: 
naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, 
geboortedatum, burgerservicenummer, 
paspoortnummer, betaalpasnummer, records 
van studenten en beoordelingen, royaltyrecords 
en personeelsgegevens. Als twee of meer 
afzonderlijke gegevens samen een persoonlijk 
individu kunnen identificeren of aan deze 
persoon worden gelinkt, worden deze gegevens 
als persoonsgegevens beschouwd.

Wij classificeren bepaalde soorten 
persoonsgegevens als ‘Gevoelige 
persoonsgegevens’ vanwege de inhoud 
ervan en de schade die deze de persoon kan 
berokkenen bij de openbaarmaking ervan. 
Onder gevoelige persoonsgegevens verstaan 
wij onder andere medische dossiers; genetische 
informatie; biometrische gegevens; strafbladen 
of informatie over vermeende misdaden; 
informatie over geloofsovertuiging, raciale 
of etnische oorsprong, seksuele geaardheid, 
politieke overtuiging of het lidmaatschap van 
een vakvereniging; burgerservicenummers; 

volledige betaalpasnummers; volledige 
rekeningnummers; rijbewijsnummers; 
gegevens van paspoorten of andere nationale 
identiteitskaarten. Sommige businessunits 
verzamelen of gebruiken persoonsgegevens  
over kinderen of jongeren in scholen of lager  
en middelbaar onderwijs (‘studenteninformatie’).  
We moeten met de grootste zorg omgaan met 
deze gevoelige persoonsgegevens. 

Onze verantwoordelijkheden
• Houd uzelf aansprakelijk voor het 

beschermen van persoonsgegevens en 
blijf op de hoogte van ons beleid inzake 
persoonsgegevens.

• Maak direct een melding als u daadwerkelijk 
of vermoedelijk onbevoegd gebruik, 
bekendmaking of toegang constateert van 
deze gegevens en meld dit aan uw manager 
of het Pearson Security Operations Centre 
via soc@pearson.com. 

• Beperk het verzamelen en gebruik 
van persoonsgegevens tot legitieme 
bedrijfsdoeleinden en houd deze gegevens 
alleen vast zolang dit nodig is en in 
overeenstemming is met de beleidsregels 
van het bedrijf en de van toepassing zijnde 
wetten. 

• Wees helder over onze praktijken inzake 
privacy en over hoe individuen contact met 
ons kunnen opnemen met vragen of zorgen.

• Deel de persoonsgegevens alleen met 
diegenen die een legitieme reden hebben 
om dit te ontvangen en waarvoor de juiste 
toestemming is verkregen. 

• Als wij derden inschakelen om diensten 
voor ons te verlenen, moeten wij er zeker 
van zijn dat de eisen die in ons beleid zijn 
opgenomen, inclusief de beoordeling van 
effecten op de privacy en van risico's die 
leveranciers met zich meebrengen, ook 
worden weergegeven in de contracten  
die wij met hen aangaan. 

• Daar waar de wet een beperking 
oplegt over het doorsturen van 
persoonsgegevens naar een ander 
land, moet u samenwerken met het 
IT-team en het Data Privacy Office-
team om manieren te vinden om 
onze bedrijfsdoelen te bereiken en 
gelijktijdig de rechten van individuen 
te beschermen.

• Leef de toepasselijke 
privacyvoorschriften voor producten 
en programma's na.

Voor meer informatie neemt u contact  
op met uw manager, het Data Privacy Office 
of uw plaatselijke juridisch adviseur.

B. Bescherming 
van onze 
bedrijfsmiddelen
Onze normen
We hebben allemaal de 
verantwoordelijkheid om de eigendommen 
van het bedrijf te beschermen, om te 
zorgen dat deze worden onderhouden 
en dat ze niet worden gebruikt voor 
persoonlijke doeleinden, behalve onder 
bepaalde omstandigheden. Als u twijfelt, 
raadpleegt u uw manager.

Onder bedrijfsmiddelen verstaan wij onder 
andere onze gebouwen, apparatuur, 
computers, telefoons voor kantoor  
en mobiele apparatuur, PDA's, 
faxmachines, bestanden, documenten, 
inventaris en voorraden. Hieronder  
worden ook het intellectueel eigendom  
en vertrouwelijke informatie gerekend.

Afbeelding van Bridge International
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Correct gebruik van 
informatietechnologie
Werknemers van Pearson moeten ervoor zorgen 
dat het gebruik van de elektronische systemen 
en middelen van Pearson geen gevaar oplevert 
voor het bedrijf ten aanzien van de inbreuk 
van veiligheid of vertrouwelijkheid, wettelijke 
aanklachten, sabotage, virussen of vergelijkbare 
problemen.

Beperkt persoonlijk gebruik is toegestaan zolang 
het zo minimaal mogelijk is en geen nadelig 
effect heeft op de productiviteit  
en de werkomgeving. 

Onze verantwoordelijkheden
• Gebruik alleen software waarvoor  

de juiste licenties zijn verkregen. Het  
is strikt verboden om software zonder 
licentie of verkregen door ‘piraterij’  
te gebruiken op de computers of andere 
apparatuur van Pearson.

• Maak melding van alle vermoedens die  
u hebt ten aanzien van diefstal, 
verduistering of oneigenlijk gebruik van  
de eigendommen van Pearson. 

Respecteer en erken de auteursrechten en het 
intellectueel eigendom van anderen. U moet de 
gepaste toestemming of goedkeuring krijgen om 
het intellectueel eigendom voor onze producten, 
diensten en activiteiten te gebruiken. 

C. Vertrouwelijke 
informatie 
Onze normen
Het vrijgeven van vertrouwelijke informatie 
zonder toestemming kan ertoe leiden dat wij 
onze kritieke concurrerende voorsprong kunnen 
verliezen, de reputatie van Pearson beschadigd 
kan raken en onze relatie met klanten en 
anderen kan verstoren. Wij moeten allemaal 
oplettend zijn en onze eigen vertrouwelijke 
informatie, evenals die anderen aan ons hebben 
toevertrouwd, veilig houden en beschermen. 

Wij respecteren alle patenten, handelsmerken, 
copyrights, eigendomsinformatie en 
handelsgeheimen, net als de vertrouwelijkheid 
van eenieder waar wij zaken mee doen. 

Onze verantwoordelijkheden
• Gebruik en verspreid vertrouwelijke 

informatie alleen voor daadwerkelijk 
zakelijke doeleinden.

QVraag Ik vond een rapport 
op de kopieermachine met 
vertrouwelijke HR-informatie, 
waaronder salarisinformatie van 
ons team. Ik wil niet dat iemand 
hierdoor in de problemen komt, 
maar ik denk niet dat deze soort 
informatie zomaar voor iedereen 
zichtbaar mag zijn. Wat moet ik 
doen?

Antwoord U moet dit 
rapport onmiddellijk en in 
vertrouwen teruggeven aan 
uw HR-vertegenwoordiger en 
uw vondst en acties melden 
aan de Global Data Privacy 
Officer. Het beschermen van 
vertrouwelijkheid en privacy is 
de verantwoordelijkheid van 
elke werknemer. Diegene die de 
papieren op de kopieermachine 
heeft laten liggen zal moeten 
worden geadviseerd over 
diens verplichting om de 
vertrouwelijkheid van anderen  
te beschermen. 

• Verzeker u ervan dat vertrouwelijke 
informatie op de juiste wijze is voorzien van 
een beschrijving van de inhoud, de manier 
waarop ermee omgegaan moet worden, 
hoe het verspreid mag worden en hoe het 
vernietigd moet worden. 

• Bescherm intellectueel eigendom en 
vertrouwelijke informatie door die alleen te 
delen met personen of partijen die daarvoor 
toestemming hebben ontvangen.

• Volg de richtlijnen van het bedrijf aangaande 
een ‘schoon bureau (clean-desk)’, met name 
bij open kantoren en bescherm vertrouwelijke 
of andere waardevolle materialen van het 
bedrijf in de werkomgeving.

• Bespreek nooit vertrouwelijke informatie 
als anderen dit kunnen horen, bijvoorbeeld 
in een vliegtuig, in de lift of over de mobiele 
telefoon en wees voorzichtig met het 
verzenden van vertrouwelijke informatie van 
en naar onbewaakte faxmachines of printers.

• Meld het onmiddellijk als er vertrouwelijke 
informatie verdwenen is of als het niet op de 
juiste plek te vinden is.

D. Handelen met 
voorkennis 
Onze normen
Wij voldoen aan de effectenwetgeving en handelen 
niet in de effecten van een beursgenoteerd 
bedrijf (inclusief Pearson) als wij kennis hebben 
of in het bezit zijn van niet-openbare, essentiële 
of prijsgevoelige informatie. Onder ‘essentiële of 
prijsgevoelige informatie’ wordt verstaan dat dit 
alle informatie is die een investeerder van belang 
zou vinden bij het besluit om een aandeel te 
kopen, verkopen of vast te houden. Dit kan van 
toepassing zijn op aankopen, financiële resultaten, 
belangrijke veranderingen in management, 
aanvang of beëindiging van een omvangrijk 
contract, evenals nieuws over de financiële, 
operationele of milieu-gerelateerde prestaties van 
een bedrijf.

Daarnaast houden wij een zwarte lijst met 
personen bij die niet met de aandelen van Pearson 
mogen handelen, behalve tijdens de ‘open 
periodes’ als de handel is goedgekeurd.

Overtredingen van de wet op het handelen met 
voorkennis kan leiden tot aanzienlijke straffen voor 
het bedrijf en voor de betreffende individuen.  
Als u op de zwarte lijst staat, wordt u hiervan op de 
hoogte gebracht en krijgt u informatie over hoe  
u ervan kunt worden gehaald.

Onze verantwoordelijkheden
• Gebruik nooit, ten voordele voor uzelf  

of anderen, bedrijfsinformatie die nog niet 
openbaar bekend is gemaakt.

• Wees voorzichtig als anderen 
om vertrouwelijke informatie 
vragen over Pearson of onze 
bedrijfspartners. Zelfs een informeel 
gesprek kan al gezien worden als 
het illegaal geven van ‘tips’ die  
voorkennis inhouden. 

• Informatie die nog niet openbaar  
is gemaakt, mag niet buiten Pearson 
worden bekendgemaakt, tenzij dit 
wordt verzocht middels een formeel 
juridisch proces.

Voor meer informatie neemt u contact  
op met companysecretary@pearson.com.

E. Accurate 
boekhouding en 
administratie
Onze normen
We hebben ons gecommitteerd aan 
transparantie en het volledig, accuraat, 
tijdig en duidelijk melding maken van alle 
vereiste financiële en andere rapporten 
die worden ingediend bij of verzonden 
naar de regelgevende autoriteiten. 
We zullen niet dulden of toestaan dat 
onze werknemers andere werknemers, 
klanten of zakenpartners helpen bij 
belastingontduiking of belastingfraude. 
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Werknemers die een rol spelen in de 
voorbereidingen van onze openbare, financiële en 
verplichte bekendmakingen hebben een speciale 
verantwoordelijkheid op dit gebied, maar iedereen 
levert een bijdrage aan het proces van het vastleggen 
van bedrijfsresultaten en het onderhouden van de 
documentatie. Eenieder is verantwoordelijk voor 
de zorg die nodig is om accurate informatie vast te 
leggen, evenals het tijdig en volledig indienen ervan 
en niemand zal de betrouwbaarheid en integriteit 
van onze boekhouding en administratie in gevaar 
brengen. 

Onze verantwoordelijkheden
• Voer nooit valse gegevens in op een 

onkostenrapport of een tijdsregistratie.

• Wees zo duidelijk, beknopt, eerlijk en accuraat 
mogelijk bij het vastleggen van al uw informatie. 
Vermijd overdrijvingen, ongepast taalgebruik, 
gissen, juridische conclusies en denigrerende 
omschrijvingen van mensen en hun motieven.

• Zorg ervoor dat de financiële opgaven duidelijk 
en compleet zijn en doe geen poging om de 
ware aard of timing van een transactie te 
verbergen of anders te doen overkomen.

• Bij het beoordelen of goedkeuren van een 
transactie, moet u voldoende tijd en details 
geven om te verzekeren dat ons beleid en de 
procedures zijn nageleefd.

• Teken alleen documenten, inclusief contracten, 
waarvoor u geautoriseerd bent om die te 
tekenen en waarvan u zeker weet dat ze 
accuraat en juist zijn.

• Bewaar alle bedrijfsgegevens gedurende 
de minimaal vereiste periode en in 
overeenstemming met de vereisten die in het 
bedrijfsbeleid zijn opgenomen ten aanzien 
van de bewaarprocedures en wettelijke 
voorschriften.

• Documenten mogen pas worden vernietigd 
op de momenten die zijn aangegeven in het 
bedrijfsbeleid en procedures ten aanzien van 
de bewaartermijnen en nooit als reactie op 
of in afwachting van een onderzoek of audit. 
Als u een melding van de juridische afdeling 
ontvangt om een ‘hold’ te plaatsen op het 
vernietigen van documenten, of als u niet zeker 
weet of de documenten die u heeft uit wettelijk 
oogpunt moeten worden vastgehouden, neemt 
u contact op met de juridische afdeling of de 
afdeling Naleving (Compliance) voordat u ze 
vernietigt om ervoor zorgen dat de gegevens 
niet nodig zijn voor een lopend onderzoek of 
een audit.

• Zorg ervoor dat u onze boekhoudkundige en 
belastingbeginselen begrijpt en deze naleeft. 
Bij eventuele vragen gaat u naar de pagina 
One Pearson Financial Policies of Global Tax 
Information op Neo. 

F. Communiceren 
met het publiek
Onze normen
Het is van essentieel belang dat onze 
communicatie met het publiek duidelijk, 
consistent en accuraat is. Alleen 
geautoriseerde personen mogen namens 
Pearson met de media spreken of met leden 
uit de beleggerswereld. 

Onze 
verantwoordelijkheden

• Communiceer eerlijk en open met 
eenieder die geïnteresseerd is in ons 
bedrijf, inclusief collega's, leveranciers, 
klanten en aandeelhouders.

• Conferenties en externe presentaties 
zijn een uitstekende manier om onze 
kennis met anderen te delen, maar deze 
moeten eerst door het management 
worden beoordeeld en moeten wellicht 
ook eerst vooraf worden bekeken door de 
juridische afdeling of Corporate Affairs.

• Als u wordt benaderd door de media over 
de bedrijfsvoering, verwijst u hen door 
naar Corporate Affairs en geeft u zelf 
geen antwoord.

Gebruik van sociale media
• Bij het gebruik van sociale media moet u 

voorkomen dat u de indruk geeft namens 
Pearson te spreken, tenzij u daarvoor 
goedkeuring hebt gekregen. U moet 
melding maken dat u een werknemer 
bent en duidelijk laten weten dat dit uw 
mening is en niet die van het bedrijf. 

• Alle gebruikers van sociale media moeten 
de principes aanhouden die in deze 
code zijn aangegeven ten aanzien van 
gedrag op het werk. Wij herinneren u er 
met name aan dat lastig vallen, pesten, 
treiteren, discriminatie of vergelding op 
het werk niet is toegestaan en dus ook 
niet online.

OPMERKING: Niets in deze code is 
ontworpen om te beletten, beperken of 
voorkomen dat werknemers onderling 
spreken over lonen, uren of andere 
arbeidsvoorwaarden. De werknemers van 
Pearson behouden zich het recht voor 
al dan niet aan deze activiteiten deel te 
nemen. 

QVraag Wanneer is het toegestaan 
om een aandeel te kopen in Pearson 
op basis van essentiële informatie?

Antwoord U kunt pas 
handelen op basis van essentiële 
informatie nadat die openbaar 
is gemaakt door het bedrijf en 
nadat u de verplichte interne 
verklaring hebt verkregen middels 
het bedrijfssecretariaat (Office of 
Company Secretary).

Vraag Aan het einde van het 
laatste kwartaal heeft mijn manager 
mij gevraagd om aanvullende kosten 
op te geven zonder dat de facturen 
waren ontvangen van de leveranciers 
en voordat het werk zelfs was 
opgestart. Ik heb dit gedaan, vooral 
omdat ik dacht dat het niet veel zou 
uitmaken om dit te doen omdat we 
er toch zeker van zijn dat het werk 
uitgevoerd gaat worden tijdens het 
volgende kwartaal. Nu weet ik niet zo 
zeker of dit wel de juiste manier van 
handelen was.

Antwoord Kosten moeten 
altijd worden vastgelegd in 
de periode waarin ze hebben 
plaatsgevonden. Het werk was 
nog niet begonnen en de kosten 
waren daarom nog niet opgedaan 
op het tijdstip dat u de transacties 
hebt vastgelegd. Dit is derhalve 
een oneigenlijke representatie en 
afhankelijk van de omstandigheden 
zou dit kunnen leiden tot een 
fraude-aanklacht. In een dergelijke 
situatie moet u dit melden aan 
uw HR-vertegenwoordiger, Local 
Compliance Officer, de afdeling 
Naleving (Compliance) of via 
PearsonEthics.com.

Voor meer informatie:
Neem contact op met uw 
HR-vertegenwoordiger, Local Compliance 
Officer of de afdeling Naleving (Compliance) 
via compliance@pearson.com. Daarnaast 
kunt u ook de pagina Pearson Global 
Policies (Wereldwijde beleidsregels) op Neo 
bekijken waar u een overzicht vindt van 
alle van toepassing zijnde internationale en 
plaatselijke beleidsregels. 
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VI. Een maatschappelijk verantwoordelijke werknemer

A. Bedrijfsverant-
woordelijkheid
Onze normen
De meeste bedrijven streven ernaar om sociaal 
verantwoordelijk te zijn, maar wij weten dat 
het vertrouwen van het publiek voor ons een 
prioriteit moet zijn als we dat vertrouwen willen 
krijgen en in stand houden.

Onze verantwoordelijkheden

Betrokkenheid  
in de gemeenschap
De meest significante bijdrage die wij leveren 
aan de gemeenschap is het helpen van mensen 
om vooruitgang te maken in het leven door 
leren. Veel van de grootste uitdagingen op het 
gebied van educatie in deze wereld, kunnen niet 
door één enkel bedrijf worden aangepakt. Dat is 
de reden waarom wij samenwerken en partners 
zijn met anderen, zoals plaatselijke groe- 
peringen, overheden en niet-gouvernementele 
organisaties (NGO's). Middels deze samen- 
werking proberen we nieuwe werkmodellen  
te vormen, innoveren en testen, zowel  
commercieel als door liefdadigheid.

Wij moedigen onze werknemers dan ook aan 
om betrokken te zijn in de plaatselijke gemeen-
schappen en wij stimuleren mensen om tijd en 
geld te investeren in goede doelen. 

Mensenrechten
Onze waarden zijn gericht op het respecteren 
van mensenrechten en de waardigheid van 
mensen. Wij zijn een van de oprichtende 
ondertekenaars van het UN Global Compact. Wij 
ondersteunen universele mensenrechten, met 
inbegrip van gelijke kansen op werk, vrijheid van 
meningsuiting en associatie, evenals cultureel, 
economisch en sociaal welzijn. 

Wij zijn tegenstanders van illegale en 
onmenselijke werkomstandigheden zoals het 
gebruik van kinderarbeid, het gebruik van 
dwangarbeid of verplichte arbeid evenals 
slavernij en mensenhandel. Wij hebben ons 
gecommitteerd aan het handhaven en naleven 
van de bepalingen van het Modern Slavery 
Act van het Verenigd Koninkrijk omdat het 
betrekking heeft op onze toeleveringsketen, 
alsook aan van toepassing zijnde wetten in de 
landen waar wij opereren en zaken doen.

• Rapporteer elke verdenking of bewijzen 
van het misbruiken van mensenrechten 
in onze werkzaamheden of die van 
onze bedrijfspartners aan uw HR-
vertegenwoordiger, Local Compliance 
Officer, het Global Compliance Office of 
Corporate Affairs. 

Milieubewustzijn
Wij dragen als bedrijf de verantwoordelijkheid 
om op juiste wijze met het milieu om te gaan en 
onze impact op het milieu zo beperkt mogelijk te 
houden.

• Onze minimale inspanning is het naleven 
van alle relevante milieuvoorschriften, 
wetten en regelgeving die van toepassing is 
in elk land waarin wij opereren. 

• Houd rekening met deze 
verantwoordelijkheid voor het milieu bij het 
nemen van zakelijke beslissingen. 

• Werk samen met onze bedrijfspartners om 
te verzekeren dat ze onze doelstellingen ten 
aanzien van het milieu steunen. 

B. Politieke 
activiteiten 
Onze normen
Wij respecteren het recht van 
werknemers om als vrijwilliger deel 
te nemen aan het politieke proces, 
met inbegrip van het leveren van hun 
eigen politieke bijdragen, assisteren 
bij politieke campagnes en in het 
algemeen uiting te geven aan hun 
politieke mening. Met uitzondering 
van stemmen wordt het gebruik van 
bedrijfstijd of -eigendom met als 
doel het assisteren bij een politieke 
campagne of het promoten van 
een politieke kandidaat niet door 
Pearson toegestaan. Pearson zal geen 
zakelijk politieke bijdragen leveren 
aan politieke partijen of kandidaten 
die zich verkiesbaar stellen of het 
opnieuw verkiesbaar stellen van een 
politiek ambt binnen de overheid.

Leden van het hoger management in 
de VS moeten zich ook houden aan 
aanvullende beperkingen (meestal 
‘pay-to-play’ genoemd) die een 
beperking opleggen aan persoonlijke 
politieke bijdragen als Pearson is 
betrokken bij bepaalde zakelijke 
activiteiten die aan overheden zijn 
gerelateerd. 

Afbeelding van Micaela Plachetko
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Onze verantwoordelijkheden
• Bedrijfsmiddelen mogen onder geen enkele 

omstandigheid worden ingezet ten voordele 
van een politieke partij of kandidaat.

• Onderneem de juiste stappen om zeker te zijn 
dat uw politieke mening en activiteiten niet 
worden gezien als die van het bedrijf.

• Alle kosten die worden gemaakt met 
betrekking tot het politiek lobbyen of voor 
pogingen het politieke proces te beïnvloeden, 
moeten vooraf worden goedgekeurd en 
worden beheerd door Corporate Affairs. 

• Oefen geen druk uit op andere werknemers 
om een bijdrage te leveren, of tegen te 
stemmen op een politieke kandidaat, partij of 
politieke inspanningen.

• Het dienen als of campagne voeren voor 
een politiek ambt mag nooit de schijn 
hebben of daadwerkelijk van invloed zijn of 
tegengestelde belangen hebben voor het 
uitvoeren van uw taken en functie. 

• Naleving van alle wetten, regelgeving en onze 
normen. 

C. Wereldwijde handel 
Onze normen
Wij hebben ons gecommitteerd aan het naleven 
van alle controlevoorschriften voor export en 
import, regelgeving inzake het witwassen van geld, 
douanerechten en andere van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving in de landen waar wij opereren 
en zaken doen. Eenieder is verantwoordelijk voor 
het verkrijgen van kennis over de wetten die op ons 
werk van toepassing zijn en moet advies vragen 
aan experts als men twijfels heeft over de legaliteit 
van onze handelingen. 

Onze verantwoordelijkheden
• Zorg dat de juiste gegevens worden 

gehanteerd ten aanzien van import, export 
en grensoverschrijdende informatie en 
documentatie voor elke bedrijfslocatie van 
Pearson.

• Vraag de juridische afdeling om richtlijnen 
om zeker te zijn dat informatie, technologie, 
producten of software op juiste wijze 
over de grens worden vervoerd en in 
overeenstemming zijn met de wetten die 
gelden voor import en export. 

• Overleg altijd met de juiste Pearson-
medewerkers als u zaken doet met 
landen of individuen waarop sancties 
van toepassing zijn.

Omgaan met landen 
en individuen die aan 
‘sancties’ onderhevig zijn
Naleving van wetten, regelgevingen en 
beleidsregels inzake handel en economische 
sancties kan bijzonder gecompliceerd zijn, 
maar het niet naleven ervan kan ernstige 
gevolgen voor het bedrijf hebben. 

Daarom zijn bedrijven en individuen die zijn 
gevestigd in gesanctioneerde landen met 
‘hoog en gemiddeld risico’ onderhevig aan 
sanctiecontroles alvorens wij zaken met 
hen doen. Een lijst van landen met ‘hoog en 
gemiddeld’ risico en verdere begeleiding bij 
de uitvoering van deze controles vindt u in het 
onderdeel Sancties (Sanctions) op Neo. 

Bij eventuele vragen of zorgen over sancties 
neemt u contact op met het team Sancties via  
sanctionscompliance@pearson.com. Voor 
meer informatie over transacties met 
gesanctioneerde landen raadpleegt u het 
‘Pearson Sanctions Policy’ dat u kunt vinden 
in het onderdeel Sancties (Sanctions) op 
Neo en het ‘Pearson Treasury Policy’ op de 
pagina Pearson Global Policies (Wereldwijde 
beleidsregels van Pearson).

Voor meer informatie:
Neem contact op met uw 
HR-vertegenwoordiger, Local Compliance 
Officer of de afdeling Naleving (Compliance) 
via compliance@pearson.com. Daarnaast 
kunt u ook de pagina Pearson Global 
Policies (Wereldwijde beleidsregels) op Neo 
bekijken waar u een overzicht vindt van 
alle van toepassing zijnde internationale en 
plaatselijke beleidsregels. 

QVraag Ik ben van plan 
om aanwezig te zijn op een 
inzamelingsbijeenkomst voor een 
kandidaat voor een plaatselijk 
politiek ambt. Is het aanvaardbaar 
om mijn functie bij Pearson de 
vermelden op de deelnemerslijst 
en het programma zolang ik geen 
gelden of middelen van het bedrijf 
gebruik?

Antwoord In sommige 
gevallen is het vereist om uw 
werkgever te vermelden als 
u een persoonlijke politieke 
bijdrage levert, inclusief 
wanneer u deelneemt aan een 
inzamelingsbijeenkomst. Naast 
deze wettelijke vereisten moet 
u echter duidelijk aangeven dat 
dit uw persoonlijke politieke 
activiteiten zijn en niets met het 
bedrijf te maken hebben. 

Vraag Ik zou graag een 
verkozen politicus willen uitnodigen 
om te spreken tijdens een gepland 
bedrijfsevenement. Zou dat een 
probleem kunnen zijn? 

Antwoord U moet eerst 
goedkeuring van Corporate 
Affairs krijgen voordat u deze 
ambtenaar kunt uitnodigen voor 
een bedrijfsevenement. De wetten 
inzake politieke bijdragen zijn 
bijzonder complex en in sommige 
gevallen kan het zijn dat de 
gevraagde politicus in het midden 
van een herverkiezingscampagne 
is en zou het evenement 
kunnen worden gezien als een 
steunbetuiging voor de campagne 
en zouden het eten en drinken 
tijdens het evenement zelfs als 
cadeaus kunnen worden gezien. 
In de meeste gevallen zouden er 
beperkingen worden opgelegd 
en moet zorgvuldig aan de 
meldingsplicht worden voldaan. 

Afbeelding van Miguel Roth
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Hulpbronnen in een oogopslag

Onderwerp Aangewezen contactpersonen

Gedragscode  
Voor vragen, zorgen, het melden van overtredingen of 
voor begeleiding bij onze Code.

• Local Compliance Officer voor uw bedrijf of regio 
• Plaatselijke advocaat voor uw bedrijf of regio 
• codeofconduct@pearson.com 
• www.pearsonethics.com

Anti-omkoping en anticorruptie 
Omvat cadeaus, entertainment en reizen als geschenk/
sponsorverzoeken/verzoeken voor donaties aan 
liefdadigheidsinstellingen

• Local Compliance Officer voor uw bedrijf of regio 
• Plaatselijke advocaat voor uw bedrijf of regio 
• compliance@pearson.com 
• www.pearsonethics.com

Sancties • sanctionscompliance@pearson.com

CISO (Global Information Security) • Security Operations Center (SOC) voor het melden van incidenten: soc@pearson.com

Vertrouwelijkheid van gegevens • Een lid van het Data Privacy Office via dataprivacy@pearson.com of uw plaatselijke advocaat 
voor uw bedrijf of regio.

Anti-kartelvorming • Local Compliance Officer voor uw bedrijf of regio 
• Plaatselijke advocaat voor uw bedrijf of regio 

Gezondheid en veiligheid • Gezondheids- en veiligheidscoördinators voor uw locatie 
• www.pearsonethics.com

Veiligstelling en bescherming • Global Safeguarding Officer 
• www.pearsonethics.com

Vragen van media 
Omvat sociale media namens ons en communicatie 
met het publiek

• Corporate Affairs voor uw regio 

Bedrijfsverantwoordelijkheid 
Omvat mensenrechten, Modern Slavery Act, UN Global 
Compact

• Corporate Affairs voor uw regio

Wereldwijde beleidsregels • De pagina Pearson Global Policies (Wereldwijde beleidsregels van Pearson) op Neo

Afbeelding van Ana Maria 
Castaneda Cano




